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For hvem?

Hvorfor?

Metode:

For alle som interesserer seg for
urban dyrking, sosial innovasjon
og gode bomiljø: Tøyenbeboere,
politikere, forskere,
arkitekter, antropologer, byplanleggere, Boligbygg, Leieboerforeningen, bydelsansatte og
mange flere.

Fordi det ligger en varig verdi i å
dokumentere de sosiale og
kulturelle effektene som
dyrkeprosjektet genererer til
bomiljø.

Kvalitativ antropologisk metode
har blitt benyttet for å dokumentere sosiale og kulturelle effekter
av dyrking i kommunale gårder
på Tøyen sommeren 2016.

Det er rapportens hensikt å vise
frem dyrkeprosjektene slik at de
vil kunne komme til å inspirere
andre og bidra til kompetanseheving blant beboere, politikere,
kommunalt ansatte, ildsjeler og
andre som engasjerer seg i utvikling av positive bomiljø.

Antropologi er basert på
praksis, i erkjennelsen av at folk
noen ganger sier og gjør forskjellige ting. Antropologen har
derfor vært med til å plante, male
og gjøre andre aktiviteter
sammen med beboerne (deltagende observasjon). Samtidig har
kvalitative intervju blitt utført,
det vil si en intervjuform som kun
delvist er strukturert og dermed
minner mer om samtaler.

Etiske aspekt
Spørsmålet om anonymisering
av steder og personer har blitt
vurdert i forbindelse med utformingen av denne rapporten.
Alle avbildede personer har blitt
forespurt om bildene av dem og
deres barn kunne benyttes.
Rapporten inneholder ikke
adresser eller reelle navn på
beboere. Stedsspesifikke bilder er
ikke knyttet direkte til teksten.

Videre har antropologen et teoriapparat som benyttes til å trekke
større linjer og sammenhenger ut
av de konkrete opplevelsene og
historiene som folk deler.
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Sammendrag
Gjennom å ha fulgt dyrkeprosjekter i kommunale gårder på Tøyen denne sommeren,
som i utførelse har blitt ledet av beboerne,
har vi sett at sam-dyrking funger som en
viktig strategi for sosial integrering både beboere imellom, men også mellom beboere og
bydelsansatte bo-oppfølgere.

Det å bidra til at beboere kan etablere
kjøkkenhager i kommunale bygårder, hvor
det er særlig utfordrende bomiljø, er svært
givende tiltak. Etablering av en rekke aktiviteter utover sommeren har på forskjellige
måter gjort uteområdene til møteplasser for
barn og voksne.

Dyrkeprosjektene har blitt initiert av Nabolagshager i samarbeid med Bo-oppfølgingstjenesten i Bydel Gamle Oslo, samt utført av
beboerne selv i samarbeid med booppfølgere, dyrkeeksperter fra Nabolagshager, matekspert fra Kulmis og antropolog
fra Stedsantropolog. Dette samarbeidsprosjektet har gitt ansatte i booppfølgingstjenesten en unik mulighet til
å møte beboerne i øyenhøyde. Samtidig
har denne sam-skapingen gitt beboerne
en større grad av eierskap til sitt bosted og
gårdsstyrer har blitt opprettet.

Målet fra Nabolagshagers side har vært å ta
med seg noen av de beste erfaringene fra
Urtehagen, hvor praksisen viste at i det man
ble kjent med hverandre opplever man økt
trygghet. Når man kjenner naboen sine barn
er det lettere å snakke om felles utfordringer. Dette er spesielt lett i konteksten knyttet
til dyrkeprosjektene, fordi plantekassene i
seg selv er så ukontroversielle. Det skal godt
gjøres å være negativ til urter og tomater i
bakgården, mens mange andre bomiljøsaker kan være mer kontroversielle, slik som;
tilgang eller ikke til kjelleren, bråk og
forsøppling.

En av jentene som deltok i planting og etterfølgende var med til å male dyrkekassene,
forteller stolt hvordan hun har jaget vekk en
person som ikke bodde i gården, men ville til
å forsyne seg av deres grønsaker. Dette viser
hvor sterkt et eierskapsforhold denne 11 år
gamle jenta har fått til de plantene som hun
selv har vært med til å dyrke frem. Det at det
er beboere selv som planter og steller plantekassene er derfor essensielt.
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Flere eksempler, og erfaringene fra Tøyen,
viser at urbane dyrkeprosjekter, som
involverer beboere, og skaper mulighetsrom
for at beboerne får knyttet sterkere bånd til
de lokale nettverkene. Dessuten er dyrking
noe som ofte appellerer på tvers av alder,
kjønn, kulturell bakgrunn og økonomisk
situasjon - dermed skaper dyrkeprosjektene
inkluderende sosiale møteplasser.
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Tøyen og Tøyenløftet
som bakgrunn
for dyrkeprosjektene
Siden 1800-tallet har Tøyen vært et område
preget av sosial nød, dårlige og helsefarlige
boliger og høy botetthet. Områdeløft Tøyen
er den siste i rekken av gjentatte byfornyingsprogrammer og områdeprogrammer.
På Tøyen er beboere med flerkulturell
bakgrunn høyt representert. Det er også en
større konsentrasjon av kommunale boliger
her, enn ellers i Oslo. Mange opplever Tøyen
som et spesielt raust sted å bo (Brattbakk &
Hagen et.al. 2015), med plass til forskjellige
mennesker. Samtidig er det store utfordringer knyttet til en høy andel fattige barnefamilier og problematikker knyttet opp mot
rus og psykiatri.
I 2013 ble det vedtatt å satse på
Tøyen-området, og bydelen fikk ansvar for
et områdeløft i femårsperioden 2014-2018.
Det overordnede målet for Områdeløft Tøyen
er: “Områdeløft Tøyen skal bidra til at Tøyen
oppleves som et trygt, inkluderende sted
med en befolkning som vil bli boende.”
To av hovedstrategiene for å lykkes med områdeløftet var å “styrke og skape møteplasser,” og “tilrettelegge for helsefremmende
aktivitet og deltakelse.”
Dyrkeprosjektene i kommunale gårder på
Tøyen, sommeren 2016, er tiltak som både
skaper møteplasser, bidrar til helsefremmende aktivitet og beboerdeltakelse.
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Ideen oppstod
Det startet med Urtehagen på Grønland, hvor
Helene Gallis - driver av Nabolagshager, først
fikk erfaring med hvor sterkt en felles
kjøkkenhage kan påvirke den opplevde
tryggheten i et nabolag. Selv om urban dyrking absolutt ikke er noe nytt (Oslos skolehager fylte 100 år i 2009), så var Urtehagen den
første i rekken av nye urbane dyrkeprosjekter
i Oslo. Helene bodde like rundt hjørnet av
Urtehagen, og hun forteller at hele området
gjennomgikk en stor endring på den tiden,
fordi dette var omkring den gang at Plata
først ble lagt ned, og en stor del av rusmiljøet
flyttet seg til Grønland.
Samtidig jobbet Helene på den lokale barneskolen, og var dermed i tett kontakt med
barna og foreldrene, og de stod felles om å
gjøre godt for nærmiljøet der.

“Bakgrunnen til dette prosjektet
strekker seg til starten av
Urtehage-prosjektet, som nå er på
fjerde året. Urtehagen er den
offentlige kjøkkenhagen på
Grønland, som på mange måter var
et pilotprosjekt for fremtidens byer,
og grønn byutvikling,
hvor vi utforsket dette med
en offentlig tilgjengelig kjøkkenhage
og hvordan det kan påvirke
dynamikken i et byrom.”
(Helene Gallis, Nabolagshager)
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“I Urtehagen pratet vi veldig mye
med folk, ganske usystematisk, men
vi gjorde det likevel... så tegnet vi
opp sånne store kart, før- og
etter-kart. De viste noe av det med
opplevd trygghet på Grønland, og da
så vi jo det at prosjektet greide
å nøytralisere ganske mange av de
som man oppfattet som fareelementer, men som viste seg å ikke
være det, hvis man bare så de i en
annen kontekst.
Når de ikke ble sett som del av en
skummel guttegjeng på rundt tjue,
men at de var folk som bidro på
dugnad, eller som de så at passet på
plantene på kveldstid.”
Det ble, med denne erfaringen fra Urtehagen,
tydelig for Helene og de andre i daværende
MAJOBO at; når man blir bedre kjent med
naboene så øker opplevelsen av trygghet. De
så også at det var opplevet trygghet som var
krisemomentet i bydelen. Sjakkplassprosjektet på Vaterland i fjor høst (2015) var
en annen mulighet for å jobbe intenst, med
et ennå mer belastet publikumsgruppe, hvor
man kanskje ikke i like stor grad hadde bånd
til brukerne, men likevel greide å skape et
velfungerende byrom i et sosialt utsatt
område (Bratseth, 2015).

Et annet inspirerende prosjekt har vært
Miljøpunkt Amager i København, som i stor
grad har benyttet dyrkeprosjekter i det som
tilsvarer kommunale gårder der.

“De har utelukkende positive
erfaringer med dyrking, og tester ut
mer avanserte modeller av det,
som hønsehus og bikuber.”
(Helene Gallis, Nabolagshager)

Stedsanalyse Tøyen (2015) påpekte
viktigheten av å etablere sosiale møteplasser
på Tøyen, hvor folk kunne møtes på tvers av
kulturelle og sosiale forhold. Dyrking av mat
og vektlegging på ernæring ble også i stedsanalysen beskrevet som et virkemiddel for å
møte utfordringene knyttet til fattigdomsproblematikken i området. Her kan plantekassene inne i de kommunale gårdene gi
beboeren en viktig erfaring med dyrking,
som de kan bringe med seg videre når Tøyen
forhåpentligvis får mer sammenhengende
grøntarealer og parseller hvor det kan dyrkes
mat i større skala, på tvers av forskjellige
boformer.
Vi ser allerede hvordan hønene i en sentral
bygård på Tøyen, skaper trivsel for beboere,
både i eierboligene og de kommunale leieboligene som ligger rundt. Hønene, eller
Tøyentuppene som de kalles, er et trekkplaster på tvers av alder og sosiale skillelinjer. Ordfører Marianne Borgen var nesten
like ivrig som barna, etter å mate tuppene
med løvetanblad, da hun besøkte dyrkeprosjektet like ved hønsegården.
Sommerens dyrkeprosjekter viser noe av det
potensialet som ligger i at beboere får skape
sammen på sitt sted, til tross for at de leier
sine leiligheter. I Norge er det blitt utviklet
en kultur for at det å leie er for de få og eie
er det majoriteten gjør. Slik er det ikke på
Tøyen, og dermed kommer problemene
knyttet til den kulturelle forestillingen om
at de som leier ikke skal ta like mye eierskap
over sitt bosted særlig tydelig frem her.
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Bomiljø-utfordringer
Noen av beboerne omtaler forholdet til sitt
bomiljø som at dette ikke er et bosted de har
valgt selv, dette må anses som problematisk
i forhold til bomiljøet. En beboer sier “omstendighetene har ført oss hit.” En annen
omtaler det som “dette er ikke valgt selv
på samme måte som på Vestkanten.” Det å
føle at man ikke har valgt sitt eget bosted, er
et dårlig utgangspunkt for et godt bomiljø.
Dyrkeprosjektene bidrar til at beboerne kan
ta aktivt del i utformingen av sitt sted, og
dermed føle en større grad av eierskap.

Det fysiske bomiljøet i de kommunale
gårdene som hadde blitt utvalgt til dyrkeprosjektene, er varierende. En ung mor, med
flyktningebakgrunn, forteller at det lever dyr
i det gamle gulvet i leiligheten hennes. Hun
får snakket med medarbeidere fra Booppfølgingstjenesten om dette, i løpet av
maledugnaden som barna hennes er ivrige
deltakere i. Det er lettere å få snakket om
både fysiske og sosiale problemer i bakgården, når alle drikker kaffe/ saft sammen.
En annen utfordring som beboerne ofte benytter muligheten for å lufte med
medarbeiderne i Bo-oppfølgingstjenesten
er “den ene naboen i oppgangen” som gjør
at de føler seg utrygge. Dette er et dillemma
som er vanskelig for bo-oppfølgerne å ta tak
i, på annet vis enn at de kan hjelpe beboerne
med å klage. Boligpolitikken tilsier at “alle
skal bo”, så dette gjør at beboergruppene i
de kommunale gårdene får en miks av beboere med svært forskjellige behov og sosiale
utfordringer. Det gir mer blanding av barnefamilier og beboere med rus-problematikker.
Ofte er det bare én, to eller tre slike beboere
i en bygård, som bidrar til at mange opplever
sitt bomiljø som utrygt. I Urtehagen og på
Sjakkplassen oppstod det mange positive
møter, også på tvers av disse skillelinjene.
Dette har vi ikke sett på samme vis under
dyrkeprosjektene på Tøyen sommeren 2016.

“Vi har fått stjålet to barnevogner
og tre sparkesykler, så det ville være
fint med noe hvor vi kunne låse inne
barnevogner.”
(Hajar, 25 år)

En av familiene, som beskriver å “ikke ha
valgt å bo her” i en kommunal bygård på
Tøyen, har nå fått mulighet for å kjøpe seg
leilighet på Elligsrudåsen. De er lei av å ikke
stole på naboene, de omtaler en beboer i 1.
etasje i deres oppgang som den som skaper
“utrygt bomiljø”, og de forteller at de aldri
slipper barna ut alene. Moren i familien forteller at hun har klaget og ringt vektere, da
har hun fått vite at hun må kontakte politiet.
Den ene medarbeideren fra Bo-oppfølgingstjenesten tilbyr henne hjelp til å skrive en
klage, de avtaler et tidspunkt hvor hun kan
komme på kontoret for å få hjelp, men hun
dukker ikke opp. Trolig er hun så innstilt på å
skulle flytte at hun ikke vil klage mer. Det er
likevel viktig å erkjenne denne type problematikk og hva denne følelsen av å “ikke
ha noe valg” kan føre med seg, med tanke på
negative konsekvenser for bomiljøet.
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Plante
De strømmer til, først barna, så deres foreldre
og så noen eldre naboer som har sett mange
tiår passere her i de kommunale gårdene på
Tøyen.
Barna fryder seg når de får hjelpe med å bære
de tunge jordsekkene over til plantekassene
og slå på dem for å løsne opp jordklumpene. I
den ene av gårdene er det ei jente på 6 år som
tar ledelsen og viser de andre barna hvordan
jorden skal håndteres og fordeles ut. I en
annen gård er det stor fryd når barna, to og
to, får fylle opp vannmagasinene i plantekassene.
Nabolagshager har fraktet med seg
vannslange fra Grønland, og så gjelder det
om å finne en kran, dette er i noen gårder,
hvor kjellerene er låst av, et større problem.
Da er det godt med handlekraftige beboere
som velvillig gir vann fra sin egen kjøkkenkran (se foto øverst til høyre på side 10).
Det viser seg også relativt lett å finne en nabo
som vil ta ekstra ansvar for å vanne plantene,
så lenge det er en vannslange tilgjengelig,
men det å finne tilgang til vann har vært en
utfordring i flere av bygårdene. Da er det
ekstra godt at kassene har innebygde vannmagasin i bunnen. Der samler regnvannet
seg også, når det kommer en ordentlig skur.

En mor forteller at de i barnehagen hvor hun
jobber kaller grønnsaker for “sunnsaker”.
Hun er begeistret for å ha fått plantekasser
i gården hvor hun bor, og håper at hun kan
dyrke her med sine naboer hvert år.

“Slik lærer vi å dyrke
og om hva plantene
kan brukes til.”
(Ayan)
En engasjert far blir vist hvordan man steller
tomatplanter, han smiler og forklarer:

“Jeg har ikke erfaring
med å plante, eller stelle planter,
bare vanne stueplanter.”
(Husein)
Dyrkeprosjektene har også skapt begeistring
blant medarbeidere i Bydel Gamle Oslo sin
Bo-oppfølgingstjeneste:

“Vi ser det har engasjert andre
beboere, som vi har hatt vanskelig
for å engasjere tidligere.”
(bo-oppfølger)
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Male
Det at barna får dekorere plantekassene som
de selv ønsker bidrar til at de føler større
eierskap til dem, samtidig som gode minner
med nabobarna skapes og andre kan se at
dette er Tøyenbarnas kasser - det er ikke kult
å ødelegge barnas plantekasser.
Noen maler abstrakt, andre regnbuer,
landskap og planter går igjen. En gutt maler
himmel, han sier det er fordi

“det gir regn til plantene.”
Ikke alle barna er like vant til å male, og en
gutt spør; “hvorfor bruker jeg pensel?” Han
har ikke malt noe lignende før. Da er det en
av planteekspertene, som er med fra
Nabolagshager, som viser han hvordan han
kan male ved hjelp av håndflaten sin.
En mor maler også, hun maler striper, det er
ikke et flagg

“bare farger”
forklarer hun. Hun koser seg i sola, sammen
med sønnen på 2 år og mange andre barn
fra nabolaget. Dette er en arena hvor barn
og voksne kan delta på likefot og få positive
opplevelser sammen, samtidig som de inntar
bakgårdene og setter sitt eget preg på dem.
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Lære
Gjennom hele prosessen, med planting,
maling, stell av planter, og inspirasjonsturer
til skolehagen lærer barna om dyrking og det
sosiale fellesskapet som oppstår gjennom det
å gjøre aktiviteter sammen med sine naboer både de man kjente fra før av og de man ikke
hadde hilst på tidligere.
Dugnadsarbeid handler ikke om å produsere
en ting eller et endelig produkt, det essensielle er «selve arbeidsaktiviteten i seg selv»
og de relasjonene som oppstår gjennom
denne prosessen og hjelper med å holde den
ved like (Boye & Kari 1996:21).
Det er viktig for denne prosessen at alle
deltakerne, og her understreker jeg alle;
barn, rusavhengige, nye og gamle beboere på
samme fot, må anses som ansvarlige. Ingen
bør utelukkes fra det vedvarende engasjementet knyttet til det felles dugnadsarbeidet, som har vært den sentrale metoden
for utføring av dyrkeprosjektene.
Det er også svært viktig for prosessen at forskjellige meninger må få lov til å sameksistere, det vil si at de tolereres og får
handle i fellesskapet, slik at det ikke oppstår
sosial segregering eller fremmedgjøring.

«Steder for ansvarliggjort
produktivt arbeid sammen med
mennesker vi muligvis ikke liker
eller er enig med på mange
punkter, skaper et offentlige rom
som en distinktiv vital arena i dets
egen rett, hvor beboere utveksler
ideer og makt, oppnår synlighet,
deltar i konflikter og samarbeid.»
(ibid.)
Folks forhold til steder vokser gjennom
direkte fysisk engasjement, ikke gjennom
kontrollerte museumsaktig isolasjon
(Donahue 1999). Derfor er dyrkeprosjektene
viktige arenaer for å arbeide med bomiljø og
sosiale utfordringer.
Beboermedvirkning bidrar til økt
kompetanse og eierskap til boligen. Samtidig
som det gir beboere mulighet for å påvirke
bestemmelser som innvirker på deres liv.
Dyrkeprosjektene på Tøyen viser, i likhet
med andre beboermedvirkningsprosjekter,
at ildsjeler som møter beboere med informasjon og kunnskap, samt tar beboernes
synspunkter på alvor, får til gode prosesser.
Det er nødvendig å bruke tid og ressurser på
dette. I blant kan det forlenge prosessene.
Samtidig viser det seg at gode erfaringer og
medvirkning bidrar til å øke beboernes

trivsel og tilfredshet med resultatene
(Magnus & Lappegard Hauge m.fl. 2013).
En vektlegging av medvirkning bidrar til
ringvirkninger, som en styrket tilhørighet og
ansvar for boområdet. Noe som tydeliggjør
hvorfor det er så viktig å være med til å skape
sitt eget sted. Ikke bare som frivillig, men
som aktiv deltaker!

«Disse fellesområdene lærer
beboere hvordan de kan se, føle og
interagere med skjønnheten,
historiene og maten. Det er
gjennom deres kroppslige opplevelse
– gjennom dyrking… spising,
maling, svetting – ikke som en
forestilling eller frivillighet, men
som reelt arbeid som gir beboere et
felles perspektiv, en respekt og en
langsiktig forpliktelse for
deres miljø og hverandre.»
(Boyte & Kari 1996:146)
15

Aktiviteter

Sjonglering hjelper barna til å ta større del i
fysisk- og kulturell aktivitet. Aktivitetene
er spennende, og utfordrer ikke bare fysisk,
men mentalt også. Kunstene som barna fikk
kortere kurs for å lære, var med til å skape
interesse og entusiasme, samtidig som det
styrker selvtilliten, motivasjon og
selvdisiplinen hos den enkelte. Hver bygård
fikk lov til å beholde 2-5 sjongleringsleker,
som barna kan fortsette å øve med.

Dyrkeprosjektene handler nettopp om mer
enn planter, det handler om å bli kjent med
naboene gjennom positive aktiviteter. Dette
gjelder i særlig grad for barna.
Selv om noen mødrene arrangerte felles
badetur til Hovedøya, for flere av barna i
gården hvor de bor, er det slik at mange av
barna som vokser opp i kommunale boliger
på Tøyen sjelden reiser noe sted i løpet av
ferien. De minste barna, opp til ca. 10-12 år
gamle, får ofte ikke lov til å bevege seg utenfor bakgården sin. Det betyr at de tilbringer
hele skoleferien i den samme bakgården, og
sulter etter nye aktiviteter på dette lille arealet hvor de får utfolde seg. Dette er med til
å forklare at barna etterspurte neste dugnad,
i flere dager før maling og stell av planter
skulle finne sted, samt deres store iver etter
å få være med til å fylle plantekassene med
jord.
Som rapporten ‘Ung og Ute’ (Landsverk
Hagen m.fl. 2016) viser til, er uteområdene
i nabolagene blant de viktigste arenaene for
fysisk aktivitet. Det er derfor sentralt for beboernes helse og aktivitetsnivå med grønne
nærområder, som oppfordrer til lek og fysisk
aktivitet. Det påpekes også i samme rapport
at aktiviteter utføres utendørs, i tillegg kan
bidra til psykiske og mentale helsefordeler
for alle beboerne (Gladwell m.fl. 2013).
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Sjonglering har en engasjerende natur, som
oppfordrer barna til å prøve partnerøvelser,
og dermed samarbeid. Siden disse aktivitetene var er en ny opplevelse for de fleste,
møtte de utfordringene på samme grunnlag
og de lærte å sette pris på hardt arbeid og
hverandres evner. Her fikk barna også øve på
å jobbe sammen og dele på sjongleringsutstyret. Dermed øver de på samspill.

“Slike aktiviteter er viktig fordi
barna trenger aktiviteter hvor de
trener på samarbeid.
Gjennom sjonglering lærer de nye
ferdigheter, og det bidrar til å
utvikle logiske prosesser i hjernen.”
(Fadi, aktivitetstrener)

Denne type sirkus-aktiviteter har mange
fordeler. I Japan f.eks lærer nesten alle barn
å sykle enhjulsykkel, fordi enhjulsykling
forbedrer barnas konsentrasjon, balanse
og motoriske ferdigheter. Der har enhjulssykling blitt en integrert del i skoleverket
(Pavarno, 2005).
Sjonglerings-aktivitetene gir barna øvelser
i mestring og bidrar til å øke deres selvtillit,
samt bidra til å styrke de sosiale nettverkene
nabobarna imellom. Det å leke sammen
bidrar dessuten til å skape felles kultur, som
barna tar med seg inn i voksenlivet og kan
bidra positivt til samfunnsutviklingen.
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Verdier og holdninger

Et sentralt verdigrunnlag og holdning for å
kunne gjennomføre prosjekter hvor beboere
medvirker fysisk i prosessen er:
Her blir veien til mens man går...
Nabolagshager hadde sørget for kasser,
rikelig mengder jord, planter av ulik art og
vannslange til plantedugnadene. Hvordan
det ble skaffet vann, hvilke planter som
skulle plantes hvor og hvordan kassene ble
dekorert var opp til de deltagende beboerne
å avgjøre. Dette med å få grave i jorden selv
og male akkurat hva man har lyst til er noe
av det mest grunnleggnede for å lykkes med
denne type dyrkeprosjekter.
Når beboere møtes med informasjon og
kunnskap, og beboernes synspunkter tas
på alvor, skapes det gode prosesser. Det er
nødvendig å bruke tid og ressurser på dette.
I blant kan det forlenge prosessene. Samtidig viser det seg at gode erfaringer og medvirkning bidrar til å øke beboernes trivsel og
tilfredshet med resultatene.
Dette kommer for eksempel frem ved at de
i flere av gårdene selv har konkludert med,
under dugnadene, at de må opprette et nytt
gårdsstyre, slik som de har hatt tidligere. Slik
har plante- og maledugnadene skapt arenaer
for å ta tak i sin egen hverdag.

“Konseptet dugnad er ganske
ukjent for mange, fordi de har vært
leietakere hele sitt liv, og er man
leietakere så blir man liksom ikke
invitert på generalforsamling og
har ikke oversikt over de forskjellig
invitasjonene til dugnadene
– man er liksom litt annenrangs da,
i et sameie hvis man er leieboer. Så
der utforsker vi også forskjellige
metoder for å gjøre dugnaden til en
positiv møteplass.”
(Helene Gallis)

...

Samfunnsviter Martin Wood (2002) har også vist
hvordan prosjekter hvor empowerment og
borgerskap var en del av tankegangen, hadde et
større engasjement blant beboerne. For å øke
beboermedvirkningen var det sentralt å starte med
beboerne, sikre en bred representasjon, sikre ressurser og se til at beboerne fikk medvirke.
Følelsen av eierskap til prosjektet blant beboere, har
vist seg å være sentralt for å få til positive bomiljø.
Dette krever lokale brobyggere, slik som denne
rapporten vil påpeke i sterkere grad på de følgende sidene (s. 20-21). Det er nettopp den lokale og
kulturelle tilknytningen som er essensiell, uansett
hvilken beboergruppe man arbeider med.
Viktigheten av denne type dyrkeprosjekter er stor i
kommunalt eide gårder i Norge. Dette fordi beboere i kommunale gårder opplever å befinner seg
i en boform hvor de har svært liten mulighet til å
påvirke sitt bomiljø. Her er det derfor meget sentralt å se på det mulighetsrommet som denne typen
dyrkeprosjekter gir.
Som leietaker i en kommunal gård er du for eksempel nødt til å takke “ja” til den leiligheten som du
blir tilbudt, uansett størrelse og beliggenhet, ellers
vil du miste din rett til kommunal leiebolig. Dette
fører i mange tilfeller til en avmaktsfølelse, som uttrykkes som “jeg har ikke valgt å bo her.” Samtidig
verdsetter mange den tryggheten og stabiliteten den
kommunale leiemuligheten, tross alt, gir. Dyrkeprosjektene viser beboerne at det finnes muligheter
for å sette sitt eget preg på bakgården som de deler
med sine naboer. Slik kan den kommunale gården
velges til, og dermed bli deres sted.
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Dyrking som metode
Det handler mye om å kjenne beboerne og
kjenne noen som kjenner flere beboere.
Sommerens (2016) dyrkeprosjekter i
kommunale gårder på Tøyen kunne lykkes
med så mye beboerengasjement fordi
Nabolagshager har et stort nettverk i byen
og en medarbeider som kjenner mange som
bor i kommunale gårder på Tøyen. Hun heter
Faisa.

“Jeg dyrker sammen med beboerne
og viser dem hvordan vi skal gjøre
med jorden, vannet og plantene.
Jeg snakker med naboene som ikke
kjenner hverandre. Noen ganger har
nabobarna konflikter, og de vokser seg større fordi foreldrene ikke
snakker sammen. Gjennom dyrkeprosjektene blir familiene kjent med
hverandre. Vi banker på dørene slik
at alle naboene kan komme ut og bli
kjent med de andre naboene. De får
komme ut og ha det gøy sammen,
le og spise sammen. De får snakket
sammen og det er veldig positivt!”
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(Faisa, Nabolagshager medarbeider)

“Vi ser at de bakgårdene hvor det
er størst engasjement er der hvor
Faisa kjenner noen, for det er mye
lettere at hun mobiliserer foreldrene
og forklarer og sånn. Så det er jo en
nøkkelutfordring, i forhold til å
bygge ut andre steder, det er å
identifisere slike personer andre
steder som har et lokalt nettverk.
Det er en veldig annen måte å jobbe
på enn den måten kommunen jobber
på, for de er veldig vant til å tenke
ovenfra og ned, inn mot
tjenestelinja. Mens de beboerne vi
ønsker å engasjere de forholder seg
ikke til de tjenestelinjene,
eller vet hvor de går”
(Helene Gallis)
Faisa har ofte besøkt bygårdene dagen før
det skulle gjøres noe, snakket med flest
mulig barn og voksne, samt kommet tidlig på
dugnadsdagene for å huke tak i flest mulig.
Der hun kjenner folk stikker hun innom på
besøk. Hun har også gått med en representant fra bydelen, fra dør til dør, for å banke
på og forklare. Slik har Faisa delt ut av sin
tillit til dyrkeprosjektene, til de mange
beboerne som hun har møtt.

Viktig å koble seg på nabolaget!
Ideen om en lenke av relasjoner er viktig ved
arbeid med nabolag med mange minoritesspråklige beboere. Arbeidet avhenger av å
bygge relasjoner og tillit. Spesielt hvis man
kommer utenfra til nabolaget, er det viktig
å jobbe med og gjennom personer fra nabolaget, som kan linke prosjektgruppen sammen med de interne ‘kommandolenkene’,
slik som forsøk med antropologisk tilgang til
urban vitenskapsundervisning har vist i
California (Hammond 2001).
Under byggingen av et tradisjonelt
(vietnamesisk) Mien hus i en skolegård i
California, spilte den lokale linkeren Kao
en sentral rolle, ikke bare som oversetter,
men også som en brobygger til sin kulturelle
gruppe. På lignende vis var Faisa en svært
viktig brobygger mellom Nabolagshager og
Bomiljøprosjektet på den ene siden, og særlig
de beboerne i de kommunale gårdene med
somali som morsmål, på den andre siden.
Dette kom til uttrykk i hennes familiære og
konkrete tilknytning til mange av familiene
bosatt i de gårdene hvor dyrkeprosjektene
fant sted. Det mest fysiske eksemplet på
dette var at hun gikk inn hos noen av familiene for å vekke barna, hjelpe med å kle på de
regnklær og ta de med til skolehageutflukten
som skulle være med til å gi kunnskap og
inspirasjon for fremtidige dyrkeprosjekter.
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Inspirasjon
Dyrkeprosjektene på Tøyen, sommeren 2016
har ikke bare gitt sosiale møteplasser og
større eierskapsfølelse, de har også gitt beboerne mulighet for å møte representanter
fra Bo-oppfølgingstjenesten i en uformell
kontekts, i sin egen bakgård. Her kommer
samtaler om mange bekymringer, utfordringer, ideer og gode initiativer frem. Noen
blir inspirert til å starte et gårdsstyre, andre
vil skrive en klage. Mange spørsmål og svar
utveksles, både beboere imellom, og på kryss
og tvers av alle deltakerne.

“Jeg har vært ute hver dag
og sett til plantene.”
(Trygve, 63 år)

“Det er råkult!”
(Ahmed , 7 år)

“Det er noe med å snakke sammen
når man gjør noe, at det blir en mye
mer uformell setting.”

“Når man snakker om klimavennlige byer så snakker man om
kompakte byer, og klimavennlige
bygg, men man snakker veldig lite
om hva som skal gjøre det godt å bo
trangt. Og den trangboddheten som
vil være vanlig om 10-20 år, den har
vi allerede på Tøyen – så dette er jo
egentlig en delbydel som er et pilotprosjekt på trangboddhet, og da ser
vi jo at man kan ha høy livskvalitet selv om man bor trangt,
og det som folk nevner igjen og igjen
er dette med møteplasser.”

(bo-oppfølger)

(Helene Gallis)

Bomiljøprosjektet i Bydel Gamle Oslo har
til gjengjeld fått benytte mulighetene som
dyrkeprosjektene har gitt bo-oppfølgerne, til
å informere om det nye Beboerkontoret som
snart (åpnet i september 2016) skulle åpne i
Gruegata 15. Her fikk de nyte godt av den
sosiale arenaen som dyrkeprosjektene
skapte, til å utveksle informasjoner mellom
beboere, bydelens bo-miljøtiltak og
Boligbygg - som er ansvarlig for driften av de
kommunale gårdene. Noe som både booppfølgere og beboere har satt stor pris på.

En del beboere kom med på inspirasjonstur
til Geitmyra skolehage. Der ble det delt ut
mye lærdom om bier, poteter, gulrøtter,
andre rotfrukter, løk, epler og høner. Biene
var nok noe av det mer spektakulære med
turen. Noen av barna var redde for biene,
men med de romfarer-lignende draktene
våger de seg alle ned for å se de arbeidssomme biene som lager honning. Nede ved
bikassene utroper et av barna;

Den ene av jenetene, som snart skal begynne
i 6. klasse, sier i det vi skal til å dra fra skolehagen;

“Dette er den beste dagen ever!”
(Naima, 11 år)
Moren forklarer at hun sier dette når hun har
hatt det bra. Venninne forteller at hun brukte
den samme begeistrede setningen på 17. mai.
Slik sammenligner Naima inspirasjonsturen
til Geitmyra skolehage med Norges nasjonaldag - landets største festdag. Denne jenta
snakker med store fargerike ord, men det er
ingen tvil om at det er glade barn og foreldre
som henter inspirasjon hos den vel hundre
år gamle skolehagen. I etterkant omtales
turen svært positivt, og andre aktiviteter
etterspørres, noe som ga bo-oppfølgerne
mulighet for å fortelle om andre aktiviteter.
23

24

Lærdom

Dette er jo ren magi,
for det får jo stå.”

Det viser seg at plantekassene er noe som
blir vernet om og passet på av beboerne. I
bygårder der noen naboer, som har bodd der
i 20-30 år, nærmest har gitt opp i forhold til
at noe vakkert kunne få lov til å bli stående i
deres gård, oppstår en positivt overraskelse
over at dyrkeprosjektets plantekasser forblir
inntakte og snart bugner med små tomater
og krydderurter. En av disse skeptiske beboerne mente at dette aldri ville lykkes i hans
gård, da han så kasser, planter og jord ble
brakt inn i gården. Han fortalte frustrert om
forsøpling og en oppgitt holdning til bomiljøet. Under maledugnaden, noen uker
senere, uttalte han;

“Jeg er positivt overrasket over hvor
bra det har gått. Det var lurt det
dere gjorde med å involvere barna!”
(Emanuel, 54 år)

“Jeg så en person som ikke bodde
her, og da sa jeg; du kan ikke bare
ta, du får ikke tillatelse, men så tok
han en... Så kjeftet jeg så mye på
han at han begynte å grine.”
(Naima, 11 år)

(Emanuel, 54 år)

Det som står sentralt for ‘Dyrking som bomiljøtiltak’ er det å «knytte folk sammen i
en felles mening» - for å skape grobunn til
et sted og en økologisk følelse av statsborgerskap. Offentlig liv har sammenheng med
reelt identifiserbare steder, og det er her de
fysiske plantekassene kommer i spill. Ved å
gjøre folk fysisk knyttet til gårdsrommene,
bidrar kassene med jord, planter og barnas
kunstverker til konkret opplevelse og
rammeverk for en kollektiv beboeridentitet
og en demokratisk politisk kultur. Dette
kan ses som en forlengelse av Kemmis ideer
knyttet til «offentlig liv», som han hevder
«bare kan tas tilbake gjennom en en
praksis knyttet til reelle identifiserbare
steder» (1990:6). Slik gir plantekassene
beboerne rom for å innta sitt sted, gjennom
prosessen med å plante og male dveler de i
sin bakgård sammen med sine forskjellige
naboer, gjennom en praksis, knyttet til det å
dyrke, som skaper en kultur for samhandling. Her får felles verdier ta form. Det
er i slike prosesser at «vi-het» oppstår, og et
språk av tradisjon og forpliktelse til fellesskapet, til hukommelsen, til håp og til et
felles ståsted erhverves (Bellah m.fl. 1985).
Dyrking legger dermed til rette for at
bakgården blir et sted som binder sammen
på tvers av generasjoner. Dette er noe som
man også ser eksempler på i andre dyrkeprosjekter, slik som the Esperanza Garden,
som ligger i et puertorikansk område av New
York City (Light 2001:7). Hvor barn, unge og
eldre beboere dyrker sammen.
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Var det alt?

Selvsagt løser ikke dyrkeprosjektene alle
utfordringer knyttet til bomiljøet i de
kommunale gådene på Tøyen, eller i andre
bydeler. Som en ung engasjert beboer
påpeker, med Ordføreren tilstede;

“Jeg håper det ikke er bare dette
vi skal få med Tøyenløftet!
Vi trenger jobber for unge,
så de ikke trenger å henge
i trappa og røyke joint.”
(Aleena, 27 år)
Hun har rett, alle bomiljøutfordringer løses
ikke med plantekasser, men de er skritt på
veien, de bringer folk sammen, de gir håp
om et nabofellesskap og opplevelse av et
eierskapsforhold til sitt sted.
En rekke tiltak er satt igang, deriblant det
nevnte Bomiljøprosjektet, et beboerhus i
Gruegata 15 og etter hvert skal Aktivitetshuset i Kolstadgata 1 (K1) gjenåpnes med
flere muligheter for sosiale møteplasser og
tilbud av forskjellig art.
Samtidig er det viktig å påpeke behovet for
gode fellesarealer utendørs, der naboer kan
møtes på tvers av sosiale og kulturelle lag.

Dyrkeprosjektene i kommunale gårder er
skritt i riktig retning, i forhold til å gjøre
Tøyen til et grønnere sted.
For å gå videre i denne retningen, i en tid
med eksplosive boligpriser og utbyggingsiver (særlig i sentrale deler av Oslo), bør det
sikres at beboere på Tøyen, og andre trangbodde steder, får gode muligheter for grønne
lunger i byen. Her bør det derfor tas politiske
vurderinger knyttet til utbyggingsprosjekter.
På Tøyen gjelder dette i særlig grad
prosjektene i og omkring Kolstadgata og
Hagegata, som sikrer en utvikling i samsvar
med Tøyenløftets intensjoner. Navnet på
sistnevnte gate bør tas mer bokstavelig, for
nettopp å gi Tøyens beboere muligheter for å
dyrke frem sitt eget fellessted.
Det er et stort lokalt engasjement på Tøyen,
og et aktivt miljø tilknyttet sosial innovasjon,
med Nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited
i spissen. Høsten 2016 ble den første Tøyen
Boligkonferanse avholdt, og flere verksteder
om medvirkning i byutviklingen har blitt arrangert av samfunnsvirksomheten Nedenfra.
Dyrkeprosjektene har vist det store potensialet som ligger i samarbeidet mellom
beboere, samfunnsvirksomheter som Nabolagshager, bydelens bo-oppfølgingstjeneste
og Boligbygg - som eier, forvalter og leier ut
Oslos kommunale boliger. Dyrking av mat
i byens fellesarealer skaper inkluderende
møteplasser på tvers av alder, kjønn, kultur,
språk og sosial status. Det trengs det mer av.

“Ja, det er jo et langt lerret å bleke,
og en fikser jo ikke et bomiljø med
en plantekasse, men det er en
prosess som forhåpentligvis skal
fortsette over mye lengre tid, og som
jeg håper at vi neste år kan bygge ut
med flere typer møteplasser og
aktiviteter i løpet av året. Slik vil
det blir et enda tydeligere, hyggeligere og mer uformelle møteplasser.”
(Helene Gallis)

BOMILJØPROSJEKTET
Bomiljøprosjektet er initiert fra
Bydel Gamle Oslo, og koblet til
bo-oppfølgingstjenesten
i bydelen.
De jobber for å bedre
bomiljø i de kommunale
gårdene på Tøyen.
Bo-oppfølgerne kan kontaktes i
høstens nyåpnede
beboerkontor i Gruegata 15
tirsdager 10.00-13.00 og
onsdager 13.00-16.30
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Dyrking skaper sosialt sted
Ved hjelp av kasser, jord og planter gjøres
bakgården til et møtested, hvor unge og
gamle beboere møtes. Møteplasser kan ofte
oppstå slik som en uformell dugnad.
I Stedsanalyse Tøyen (Brattbakk & Hagen
et.al 2015:119) påpekes det at:

“Det å legge tilrette for at
møteplasser skal kunne oppstå der
de trengs og når folk har behov for
dem, må være det viktigste
Tøyen-løftet kan bidra til.”
Dyrkeprosjektet skaper en arena for
sosialisering av barna. Her håndteres konflikter, dem i mellom, og de lærer hvordan
de skal plante med omtenksomhet for de
grønne vekstene. Dyrkeprosjektene viser i
praksis hvordan planting, mat og barneaktiviteter er med til å forene beboere på
tvers av kulturelle og språklige skillelinjer, som de i hverdagen kan ha vanskelig
for å krysse. Her funger dyrke-dugnadene
som en arena hvor det er lett å hilse på
naboene, som ellers bare ses på avstand.
Den offentlige boligutleieforvalteren Boligbygg blir svært ofte nevnt i samtalene som
oppstår over jord og chiliplanter. Dyrkeprosjektene bidrar til en arena der både

fysiske og sosiale utfordringer knyttet til
bomiljøet i de kommunale gårdene. Etter
å ha sett de positive konsekvensene av at
Bo-oppfølgingstjenesten i Bydel Gamle Oslo
har vært med til å arrangere aktivitetene, samt bidra på likefot med beboerne
under planting og andre aktiviteter,
anbefales også Boligbygg sine medarbeidere å delta på de kommende dyrkedugnadene!
Det som begynner som udifferensiert rom
forvandles til sted når vi blir kjent med det
og tillegger det verdi (Tuan 1977:6). Sted er
ikke bare en ting i verden, men en måte å se,
kjenne og forstå verden. Når vi ser på verden
som en verden med steder, ser vi forskjellige ting, vi ser vedleggog koblinger
mellom mennesker og sted, en verdener av
mening og opplevelse (Cresswell 2004:11).
Gjennom denne tilgangen til sted kan vi fri
oss fra måling og veiing, og det blir mulig å
komme tettere på hvordan menneskers
oppfattelse av steder påvirkes av hvordan de
tenker og gjør sine steder - slik som når de
deltar i dyrke- og maleaktiviteter sammen
med sine naboer.

“Jeg tror det viktigste er at man samler
folk rundt en positiv happening,
hvor man gjør noe.
De kassene ser jo kule ut og man kan jo
faktisk spise det som man planter...
Så spiser vi sammen og samler folk,
det tenker jeg er det beste med disse
greiene. Og så er det ikke sikkert at folk
er så opptatt av de kassene i ettertid, men
når de ser kassene så kan det være de
tenker tilbake på de dagene vi var der,
og at det var positivt.”
(bo-oppfølger)
Dyrkeprosjektene skaper altså et samlingssted for beboere, og gir de mulighet til å
arbeide sammen med sine naboer, for å gjøre
bakgården til et felles sted. Folk som jobber
sammen på et sted blir et fellesskap, og med
tiden vil det i et fellesskap vokse frem en
kultur (Gary Snyder 1995:236).
En følelse for sted og kroppslig arbeid på et
sted kan ses som essensielle elementer av
sivilt landbruk og sivilt engasjement. Slik
oppstår en følelse av «res publica» (offentlig
sted) og gjennom våre individuelle opplevelser og svette begynner vi å bebo steder
på en dyp og kollektiv måte. Dette er et
sentralt aspekt i skapelsen av tilhørighet,
«vi-het» og fellesskapsfølelsen (DeLind
2001).
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Beboer-ideer

Beboeren som den første gangen, da vi kom
for å holde plante-dugnad, var svært
skeptisk til at prosjektet kunne lykkes på noe
vis i hans bakgård, er svært entusiastisk og
glad når vi kommer tilbake for å male
kassene sammen med barna. Han har fått
flere ideer til hvordan det sosiale bomiljøet
kan forbedres ytterligere;

“Vi burde lage en sammenkomst
med musikk. Jeg er musiker og
kjenner mange andre musikere.
Det kunne være fint for naboene
å møtes, fordi vi kjenner jo ikke
hverandre, og snakker ikke
sammen. Selv ikke de i oppgangen
kjenner jeg. Slik var det ikke før.”
(Emanuel, 54 år)
Han påpeker at musikk kan fungere som et
felles språk mellom naboer som ikke deler
felles morsmål, på lignende vis som dyrking
og fellesmåltider også bryter ned disse
barrierene.

“Vi trenger flere leker
til de små barna,
og en port
ut mot veien.”
(Ikraam, 32 år)

En av de som har bodd lenge i gården, og har
stått på, både i det tidligere styret og
generelt som en hjelpsom nabo, forteller at
de små barna sendes ut med søpla, men at de
ikke rekker opp til dunkene, og dermed bli
posene stående og måkene kommer. Dette
kunne muligvis løses ved hjelp av en liten
trapp eller noe, som gjør at de hjelpsomme
små kan nå opp.
Flere voksne beboere påpeker at det ikke er
lov til å sparke ball inne i gården, tidligre var
det et skilt som påpekte forbudet, og en av
naboene har gjort forsøk på å få barna til å
velge badminton fremfor ball. Det ser likevel ikke ut til at dette dilemmaet vil løse seg
med det første, med mindre det kommer

muligheter for å sparke ball, uten å sjenere
for mye, et sted i nærheten.
Det påpekes at det kun er på Vahl at de har
ordentlig fotballbane, og det er et stykke å gå
dit, samt at det oftest er ungdommene som
spiller der.
På Tøyen skole er det for lite plass og lekeplassen skråner. Gjennom å benytte
Kolstadgata, som skal stenges for trafikk,
til ekstra uteområde for Tøyen skole, kunne
dette også bidra til et bedre bomiljø for
mange barn og voksne i de kommunale
gårdene som ligger i kort gåavstand til
skolegården.
Behovet for et sted å spille ball, i trygghet,
uten at det forstyrrer naboene, ses i særlig
grad under en av plante-dugnadene, hvor en
gutt på 8 år leker med en badeball. Plutselig
glipper ballen og flyver ut i veibanen, gutten
løper etter for å fange den. Det gikk ikke galt
denne gangen. Likevel er dette en situasjon
som bør tas på alvor, også i form av fysiske
tilpasninger ved de spesifikke bygårdene og i
lokalområdet som helhet.

“Barna hadde trengt et sted for seg
selv, som en hytte, det koster nada.”
(Hege, 48 år)
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Mat som forener

Antropologer har lenge hevdet at matforbud og andre kostregler kan anses som
markører for ens egen sosiale-/kulturelle
gruppe, men det er også gjennom møter med
disse forbudene at regler kan krenkes og
utfordres (Douglas 1984; 1999; Simoons 1981,
Ohnuki-Tierney 1994). Det er derfor viktig å
tilpasse dugnadene etter de sosiale og
kulturelle forholdene blant beboerne.

Mat kan forene på tvers av sosiale og
kulturelle skillelinjer, eller bidra til
tydeligere distinksjoner (adskillelser).
Derfor er det sentralt hvilken type mat som
serveres til dugnader og andre sosiale
sammenkomster som man ønsker at folk skal
oppfatte som inkluderende. De lokale
brubyggerne bør høres angående kulturelle
tilpasninger knyttet til mat.
Medarbeidere fra bydelen forteller at de har
prøvd å ha grilling på dugnadene, men da har
alle forsvunnet inn for å spise hjemme hos
seg selv. Under dyrkeprosjektene på Tøyen
sommeren 2016 har det vært sørget for et
solid måltid sunn somalisk mat, bestående av
halal kylling, salat og ris, laget av den lokale
virksomheten KULMIS social enterprice.
Mange av barna i de kommunale gårdene på
Tøyen forsyner seg en ekstra gang av salaten
og presser fersk sitron over. Under noen av
måltidene, til male-dugnadene, var det salat
fra gårdens egne plantekasser som ble
benyttet. Slik kunne beboerne også bli
inspirert til selv å benytte grønnsakene.
Maten er i stor grad med til å skape en
arena hvor det er hyggelig å møtes - hvor
man møtes like mye over et måltid, som til
en arbeidsøkt, og dette bidrar til å gjøre
dugnadene mer attraktive for beboerne.

“Jeg liker jordbær,
og så salat.
Salat med ris er godt!”
(Samira, 14 år)

“Det positive er at da får vi gratis
frukt og grønsaker.”
(Maryan, 11 år)

Kulinariske møter, utfordrer ikke bare ens
klassifikasjoner rent intellektuelt. Snarere er
måltider knyttet til multi-sensoriske
kroppslige erfaringer (Caldwell 2006; Sutton
2001). Å skulle spise, eller noen ganger bare
det å skulle tenke på å spise, ukjente eller
forbudte matvarer kan provosere viscerale reaksjoner (i indre organer) av avsky.
På samme vis, kan tanken på en bestemt type
mat frembringe intense følelser av glede,
og kjente smaker eller lukter kan bringe en
tilbake til fjerne tider, steder og anledninger
(Ben-Ze’ev 2004, Lupton 1996). Dette er
noe de fleste kjenner til, i form av mormors
fantastiske gryterett, lukten av krydder fra
julebakst eller lyden av tørt libanesisk brød
som deles opp for å bli til frokostblanding.
Noe som de fleste beboere kan dele er likevel
gleden av å smake på sine egne grønsaker. Jo
mer beboerne kan involveres i prosessen med
å utvelge plantene, jo bedre. Det er vanskelig å dyrke mango i norske bakgårder, men
kartlegg; Hvilke krydderurter er det mest
interesse for? Hvilken type salat benyttes
mest? Spinat eller grønnkål? Jordfrukter?
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Barnas bakgårder
I den ene bakgården forteller barna at de er
mye ute i hagen. Der høster de kirsebær og
leker med sparkesykler. I en annen gård liker
mange av barna å spille fotball, men det er
farlig der de bor fordi ballen lett kan trille ut
i veien, likevel greier de ikke alltid å vente til en voksen kan følge de ned til Rudolf
Nielsens plass. Det er frustrerende for en del
av beboerne å høre dunkingen av fotballen,
noen ganger til sent på kvelden, derfor har
som nevnt enkelte av dem prøvd å hjelpe
barna til å dyrke annen sport; slik som badminton, og har kjøpt inn utstyr til dette. Det
er gjennomgående at beboerne mener det er
viktig å passe på at barna har det godt, så de
ser etter både sine egne barn og nabobarna.
Samtidig er det forskjellige perspektiver på
hvordan utearealene skal benyttes. Barna ser
alt som potensielle lekeområder. De liker å
spille fotball, sparke på sparkesykkel, klatre
i kirsebærtrærne og løpe etter hverandre.
Noen av de mer satte beboerne ser de samme
utearealen med andre øyne, og de hører
ofte leken som støy når de skal sove eller
har vondt i hodet. Mens barna føler stolthet
over hva de har plantet og malt, ser noen
eldre beboere det som positivt at kassene nå
hindrer barna i å sykle i skytteltrafikk over
gressplena. Det kan altså være forskjellige
perspektiver på hvorfor de forskjellige
beboerne er glade for plantekassene.

“Barna der har jo vært veldig
engasjerte etter at vi satte opp
kassene, de har drevet og luket og
gjort andre ting i bakgården der.
Og så vil de så veldig gjerne
være med!”
(bo-oppfølger)

“Dyrkeprosjektet er veldig bra,
og de har ventet veldig på at dere
skulle komme,
de sa; når kommer de?
Jeg sa de kommer etter kl. 13,
så dere må vente. Men de sa nei,
de spør hele tiden og så i vinduet.
Så hver dag spurte de når.
Ok den 28. Når er den 28.?”
(mor til barn som hadde gledet seg)
Det å være med til å skape gode sommerminner for barna er særlig viktig i de kommunale
bygårdene på Tøyen, som er den delbydelen
med den høyeste barnefattigdommen i Oslo.
Her lever én av tre barnefamiler under OECD
sin fattigdomsgrense og trangboddheten er
på 13 prosent (Brattbakk & Hagen m.fl. 2015).
I bygårder der mange av disse barna bor er
det derfor ekstra viktig med gode møteplasser i bakgården, hvor man kan finne berikelse
i nabofellesskapet og lærdom fra aktivitetene
som følger med dyrkeprosjektet.
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Anbefalinger
Sosiale tiltak:

Fysiske tiltak:

Beboeres deltakelse gir dem
muligheter for å påvirke de
sosiale omgivelsene, samtidig som
fellesskap og tilhørighet skapes
mellom beboerne (Hauge & Støa,
2009; Hauge, 2009). Dette er med til
å bekrefte beboernes erfaringer av
omgivelsene sine, og å gi en følelse av
kontroll over de fysiske omgivelsene
som de er en del av.

- Dyrkeprosjektene videreføres i
større skala

- Tilgang til utendørs vannkraner
i alle kommunale bygårder
etableres

Medvirkning, i form av aktiv deltagelse, bør derfor ses som sentral del
av det å skape sosial bærekraft (Leung
2005).

- Det tilbys flere aktiviteter for
barn og unge, samt en kobling
etableres mellom FRIGO og
dyrkeprosjektene

Samtidig bør det erkjennes at denne
typen bomiljøprosjekter ikke kan
basere seg på frivillige krefter, alene.
Gjennom en bærekraftig økonomi, vil
kontinuiteten kunne sikres. Det
å koordinere og sikre gode medvirkningsprosesser krever tid og
menneskelige ressurser.

- Det sikres bedre koordinering
og tid til planlegging sammen
med beboerne
- Det knyttes kontakt til ennå
flere beoere

- Flere kurs, knyttet til stell og
bruk av grønnsakene, avholdes
- Beboere støttes i å arrangere
høst-fester for sine naboer

- Grønne fellesområder sikres på
Tøyen gjennom bevist arealplanlegging
- Det ses på muligheter for at
folk som ønsker å leie kommunal bolig, kan oppleve større grad
av valgfrihet i forhold til hvor og
hvordan de skal bo
- Det skapes større rom for deltakelse, fra beboernes side, i
forbindelse med forbedringer ved
de kommunale bygårdene
- Beboerne på Tøyen sikres
grønne fellesområder for dyrking
og sosiale sammenkomster
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Positive effekter
av dyrkeprosjektene
- Naboer blir kjent
med hverandre
- Vennskaper oppstår
- Beboere får større eierskap
til sin gård
- Uformell informasjonsarena
skapes mellom beboere og
Bo-oppfølgingstjenestens
medarbeidere
- Mindre konflikter mellom
nabobarna
- Fysiske utendørsaktiviteter
- Måltider som inspirerer til å
benytte flere grønnsaker
- Dugnadene skaper sosiale
møteplasser

“Det morsomste med dyrkeprosjek- Deltakelsesprosesser kan styrke
tene er at vi skal male på kassene.” en følelse av eierskap og ansvar
overfor omgivelsene. Det å involvere beboere, behandle dem med
(Naima, 11 år)
respekt og ta meningene deres
på alvor, er viktig av flere grun“Og at vi har vannkrig,
ner. Beslutningene som velges vil
fordi vi skulle vanne plantene.”
være i tråd med beboernes behov,
(Camir, 9 år)
de blir hørt og gitt autoritet i forhold til omgivelsene sine. I tillegg
styrker det beboernes positive
erfaringer med boligen (Magnus
m.fl. 2013).

“Ja,

vi ser jo at barna koser seg
veldig på disse arrangementene,
og det ser ut som at de har hatt det
veldig gøy. Foreldrene ser vi jo at
har det bra når ungene har det bra
i sin egen bakgård, som de tidligere
har vært redde for å gå i,
så det har vært veldig positivt.”
(bo-oppfølger)

Erfaringene fra Tøyen viser at urbane dyrkeprosjekter
som involverer beboere, skaper
mulighetsrom for at beboerne får
knyttet sterkere bånd til de lokale
nettverkene.
Dyrking noe som appellerer på
tvers av alder, kjønn, kulturell
bakgrunn og økonomisk situasjon
- dermed skaper dyrkeprosjektene inkluderende
møteplasser.
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