Oslo kommune
Bymiljøetaten

Møtereferat
26.04.2018

Møtedato
Møtetid og møtested:
Vår ref:

16/11323-18

Neste møte:

dd.mm.åååå

Referent: Ingvild Steiro v/Byromsplan og forvaltning
Deltakere
- Steffen Håkonsen, Utdanningsetaten
- Roger Solheim, Geitmyra matkultursenter for barn
- Eivind Løvdal, Geitmyra matkultursenter for barn
- Andreas Viestad, Geitmyra matkultursenter for barn
- Jonas Norsted, Atelieroslo
- Tone Eidesen, BYM
- Monica Fleisje, BYM
- Helene Georgsen, BYM
- Guro Lehne Lundquist, BYM
Click here to enter text.
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REFERAT FRA MØTE MED GEITMYRA MATKULTURSENTER 26.04.18
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ANSVAR

FRIST

Agenda for møtet; videre samarbeid om gjennomføring av mottak
av gave og gjennomgang av GMs kommenterer (mottatt 24.04).
GM orienterte om historikk samt formål med prosjektet. GM har
begrenset kompetanse/ ressurser til å gjennomføre prosesser, og
etterspør at BYM bidrar slik at prosjektet kan realiseres snarlig
BYM orienterte om problemstillinger knyttet til mottak av gaver/
vurdere gavespørsmålet (behov for detaljtegninger, kostnader og
tilrettelegging) samt en parallell bestilling om utredning av videre
utvikling av Geitmyra. Det jobbes nå samlet med de to oppgavene.
BYM mener med bakgrunn i de siste kommentarene fra GM at
etaten har oversikt over det meste av detaljer som er nødvendige for
å vurdere gavespørsmålet og utarbeide et avtaleutkast
BYM har som mål å utarbeide et avtaleutkast om mottak av gave til
GM innen 10.mai.

Bymiljøetaten

Postadresse:
Postboks 636, Løren
0507 Oslo

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefon: 21 80 21 80

Org.nr: NO 996 922 766
Bankgiro: 1315.01.03376

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Internett: www.oslo.kommune.no
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Drivhus/ gave
Plassering av drivhus er endret i tråd med BYM anbefaling, med
inngang mot tunet. Ny plassering forenkler terrengarbeider, UU, og
det er lite behov for landskapsbearbeidinger.
Detaljtegninger: BYM har etterspurt nærmere byggetegninger. Det
foreligger bl.a. ikke tegninger/ beskrivelser av inventar.
GM foreslår at gaven kun skal være et drivhus av høy kvalitet, to
tomme rom med opplegg for vann/ vanning og avløp, opplegg for
kjøkken, og gulv med vannbåren varme. GM foreslår at fremtidig
driver/ bruker av drivhuset selv sørger for og eier kjøkken/ inventar.
Forslaget vil forenkle prosessen med mottak av gave. BYM støtter
en slik endring. Arkitekt oversender ny beskrivelse av gaven i tråd
med ovennevnte.
Andre avtalemessige løsninger ble også diskutert, men det ble
enighet om å gå videre med ovennevnte.
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Konseptkonkurranse
GM foreslår at det utlyses en konseptkonkurranse for bruken av
drivhuset etter en modell de kjenner fra Kulturetaten. GM har gode
erfaringer med denne modellen i forbindelse med avtalen som er
inngått med Oslo kommune om lokalene de i dag disponerer på
Geitmyra gård.
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GM mener konkurransen skal ha et presist formål med fokus på
aktiviteter for barn og unge, i tråd med formålet bak tildelingen av
midler fra Sparebankstiftelsen. Konseptet kan også romme bruk av
bygget for andre aktører. BYM mener dette kan være en løsning.
BYM gjør oppmerksom på at avtaler som skal gjelde lenger enn 5
år må behandles av bystyret.
Koblingen mellom gavemottak og utredningsarbeid ble etterspurt
av Utdanningsetaten. BYM mener drivhuset ikke vil være til hinder
for utredningsarbeidet. Gaven kan fungere som en motor for
videreutviklingen av området. GM ønsker å bidra inn i videre
utredningsarbeid.
Videre oppfølging:
GM v/ Eivind oversender oppdaterte tegninger/ beskrivelse av
gaven og beskrivelse av formål (utkast til formålsbeskrivelse i
avtalen).
BYM starter arbeidet med et forslag til avtale. BYM vurderer behov
for møter/ kontakt med GM underveis.

10.mai

