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Utvikling av Geitmyra-området.
Naturvernforbundet er kjent med at det foreligger planer om videreutvikling av Geitemyra.
Området som avgrenses av Thulstrupsgate, Griffenfeldsgate, Uelandsgate og Jutulveien ligger
i bydel St. Hanshaugen og i Naturvernforbundet Oslo Nord sitt område. I denne sammenheng
har Naturvernforbundet Oslo Nord følgende innspill.

Kunnskap om planter er grunnleggende
Kunnskap om planters vekst og liv er grunnleggende for kunnskap om alt liv på jordkloden
(CO2, mat, kretsløp, økologi osv.) Geitmyra skolehage ble etablert for over 100 år siden og
Geitmyra matkultursenter for barn er 5 år. Dette er et unikt utgangspunkt for å videreutvikle
området som en framtidsrettet læringsarena for nye generasjoner. Med sin sentrale
plassering for mange av Oslos skoler har man her mulighet til å lage et internasjonalt
foregangstiltak.
Forslag til straks-tiltak:
Flere pedagogiske undervisningsstillinger
 Styrk undervisningen med minimum 5 pedagogiske stillinger i sommerhalvåret og 2 i
vinterhalvåret.
 Lag undervisningsplaner for skolehagen. Lær av for eksempel Københavns skolehage.
 Styrk det pedagogiske samarbeidet mellom matkultursenteret for barn og
skolehagen.
Lag opplegg for naturskole
 Utarbeid opplegg for sentrumsnær naturskole høst, vinter og vår på Geitmyra og i
nærområdene i byen.

For å ta ut potensialet og videreutvikle området, ønsker
Naturvernforbundet Oslo Nord i tillegg følgende:
Å øke det biologiske mangfoldet og grønne preget i området.
Å beholde og styrke det grønne/blå preget er viktig ved utvikling av nærområdet som bl.a.
består av Ullevål Sykehus, Veterinærhøyskolen, Voldsløkka og Lovisenberg sykehus. Det
grønne preget må også knyttes til bio-korridorene langs Akerselva og Grønn rute og områder
som Parkens grøde, Vøyenvolden gård, Lindern parsellhage, St Hanshaugen med flere.
Å stenge Kierschowsgate for privatbiltrafikk
Gi med dette kollektivtransport og gående bedre framkommelighet
Å bevare skolehagens areal langs Griffenfeldsgate.
Fotgjengere har få målpunkter langs Griffenfeldsgate og benytter ikke fortauet langs
skolehagen. Her er det god plass til syklister og det er ikke nødvendig å ta arealer fra
skolehagen for å realisere en sykkeltrase her.
Styrk gang-forbindelsen på tvers mellom Geitmyra skolehage og Geitmyra
matkultursenter.
Lær for eksempel av Københavns bruk og utvikling av kirkegårder.

