Sogn hagekoloni – i og for nærmiljøet
Lørdag 11. mai inviterte vi til en kaffeprat om hagen vår. Vi spurte hva det å ha kolonihage betyr
for deg? Hvordan kan du som hagekolonist gjøre det lille ekstra – for de andre her i kolonihagen,
for nærmiljøet rundt oss, eller for byen? Hvordan kan vi her i kolonihagen gjøre noe ekstra?
Hvordan kan vi bidra til lokalmiljø og til byen? Og hvordan ønsker vi at samfunnet og verden
rundt oss skal se på oss?
35 hagekolonister var med – og det det var stort engasjement rundt bordene. Nysgjerrig på hva
dine naboer svarte på spørsmålene? Her kommer en kort oppsummering, som kanskje kan
inspirere til å tenke litt på ansvaret og de mange mulighetene som ligger i å være hagekolonist.

Hva betyr det å ha kolonihage for deg?
Være ute. Grave i jorda. Et sted å være om sommeren. Rekreasjon. Fristed. Et sted skuldrene
senkes. Kortreist hyttetur. Sosialt. Motvirker ensomhet. Hygge. Kunne dyrke og være ute. Sjelen
hviler. Vekk fra byens kjas og mas. Stille og grønt. Være del av et lite samfunn. Flott å se
blomstringer. Nostalgi. Gode minner. Det er ikke så mye teknologi her oppe, så vi leker mer.
Mulighet til å lage mitt eget lille paradis. Nærhet til kretsløp, natur, dyrking. Gøy og lærerikt. Økt
bevissthet om at alt henger sammen. Kunne lære å leve godt på liten plass. Matauk og sosialt.
Kjærlighet til alt som spirer og gror. Dyrke jorda og høste selv. Bærer av en kulturarv. Sosialt
fellesskap. Fysisk og psykisk helse.
Økologisk – helse, frihet, være ute, aktiviteter, samhold, fellesskap, eksperimentering, være en
ressursperson for det nye grønne skifte. Blomster, flerårige grønnsaker (dyrking), fortelle om
kolonihagen(e).
Rekreasjon. Sosialt – ha besøk. Det enkle livet. Meningsfylt. Livsglede. Endringen ved flytting.
Uteliv og hageliv. Dyrking. Godt for barna. Økt livskvalitet. Kombinere jobb med feriefølelsen.
Sosiale fellesskap/landsby. Bidra ttil fellesskapet. Motvirker ensomhet. Helse. Lokaldemokrati.

Det lille ekstra – ideer til hva hver enkelt av oss kan gjøre
Være en del av det inkluderende felleskapet. Hilse på alle. Holde denne parken pen. Utforske
nye dyrkemetoder. Kompostering. Lære mer av hverandre – over hagegjerdene.
Grønn bruker: Produsere egen mat, sørge for at det finnes grønne områder.
Sosial bruker: God nabo og aktivt med i det som skjer i hagen.

Aktiv bruker: Være synlig tilstede.
Forbilder og inspirasjon for andre kolonister. Vi er representanter for hage. Til inspirasjon for
forbipasserende. Inkluderende, informerende og åpen. Låne ut hytte til noen av de som står på
venteliste. Imøtekommende. Åpen for fremmede. Tettere på naboene. Engasjement. Hjelpe
hverandre. Hilse på alle. Fellesarbeid samtidig slik at vi blir kjent med hverandre.

Det lille ekstra – ideer til hva vi i hagen sammen kan gjøre
Åpen og inkluderende park: Portene er åpne hele sommeren, men vi kan gjerne la portene stå
på vidt gap – for å ønske alle velkommen inn. Overskuddsfrukt i kurver på gjerdene våre.
Invitere naboer, folk på venteliste og byen forøvrig på arrangementer.
Inkluderende, informerende og åpen. Dele kunnskap med hverandre og med folk i nærmiljø og i
byen.
Bli mer synlig i nærmiljøet tog i hele Oslo. Vise hva og hvem vi er.
Være en park for byen. Søndagskafe. Arrangementer for hele byen og nabolaget. Bedre
informasjon om at hagen er åpen. Invitere barnehager og skoler. Låne ut hytter.

Hvordan ønsker vi at samfunnet og verden rundt oss skal se på oss?
Grønn lunge og tilgjengelig for alle. En levende hage. Viktig grønn lunge. Hyggelige åpne
mennesker som inviterer nærmiljøet inn. Medansvarlige for bymiljø: Grønne lunger,
rekreasjonsområder, turområde, sosialt treffsted, kulturbærer, dyrkeinspirasjon. Flinkere til å
trekke inn nærmiljøet. Byboere, studenter, turister, de på venteliste. Som en ressurs for byen.
Grønn. Ren luft. Trivselsområde. Motvirker ensomhet. Fellesskap. Åpen.
Åpen offentlig park. Kafeen åpen for alle.
Utvikle og vise frem økologisk holdbare løsninger. Sertifisering av økologisk holdbare løsninger.
Sertifisering innen humleordning. Pollinatorkorridor.
Ressurs for byen. Bidra til Oslos preg og sæprgreg. Økologi. Grønn korridor.

Styret ble oppfordret til å jobbe videre med saken, og sette ned en arbeidsgruppe som kan lage
en visjon og mål for hagen vår.

