
 

 

 

Åpent møte om urbant landbruk  

Oslo kommune inviterer til åpent møte om urbant landbruk i Oslo 16. 

november kl. 17.30-19.30 hos ByKuben i Myntgata 2. Det blir servert mat kl. 

17.00 for de som registrer det ved påmelding. 

Er du opptatt av dyrking i byen? Lurer du på hvordan Oslo kommune jobber 

med urbant landbruk? Vil du dele dine tanker og ideer om fremtiden for det 

urbane landbruk i Oslo? Da er dette møtet for deg.  

Program: 

17.00 Servering  

17.30 Velkommen og innblikk i kommunens arbeid med urbant landbruk  

18.10 Workshop  

19.10 Oppsummering  

19.30 Vel hjem 

 

Påmelding til møtet: https://forms.office.com/r/U8jMs9ZCe4 

Husk å registrere om du vil ha mat ved påmelding. 

Frist for påmelding: 11. november 

 

Møtet passer både for dere som nylig har oppdaget gleden ved å dyrke i byen 

og for dere som har vært engasjert i mange år.  

 

Se også informasjon på: https://www.facebook.com/spirendeoslo/ 

Bydelene har fått denne invitasjonen slik at de 

kan spre den gjennom egne kanaler til aktører 

som er engasjert i urbant landbruk i nærmiljøet.   

 

Hilsen arrangørene  

ByKuben og Spirende Oslo 

https://forms.office.com/r/U8jMs9ZCe4
https://www.facebook.com/spirendeoslo/
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Hilsen arrangørene  
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