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På vinterstid kan både turister og andre spenne på seg skia og gå på ski på jordet.

Dyrking av grønnsaker kan gi arbeid til mennesker som sliter med å komme seg inn i ordinært arbeidsliv, og  bli et steg på veien mot et mer bærekraftig Oslo.

Mennesker som faller utenfor sammfunnet pga rusproblemer og andre årsaker er 
en av de store utfordringene for Oslo. Er det mulig å gjøre denne utfordringen om til 
en verdifull ressurs for Oslos bybilde? I planlegging av nye byområder blir rusmis-
brukere og andre som har falt på utsiden av samfunnet ofte glemt. Gruppen som 
kanskje er flinkest til å ta i bruk det offentlige rom, på godt og vondt, blir utelatt. 
Kan vi snu om på denne prosessen og heller la denne gruppen være med på å drive 
parken?

Positiv mestring i hverdagen er viktig for å komme tilbake til samfunnet og et normalt ar-
beidsliv. Å leve som kasteball i ingenmannsland er et gigantisk tapsprosjekt for alle parter. 
Konkrete, enkle oppgaver i form av dyrking og salg av grønnsaker, sykkelreperasjoner, ca-
fédrift og lignende kan gi nødvendig mestringsfølelse og verdighet for å komme tilbake til 
arbeidslivet. 

Det åpne rusmiljøet fungerer i dag utvilsomt som en sosial møteplass, og for mange er den so-
siale biten en viktig årsak til at de stadig vender tilbake. Tullinløkka kan overta denne sosiale 
funksjonen for dem som vil kutte ut rusen, og ved å knytte kontakter med andre som også vil 
tilbake til normalt samfunnsliv, kan veien bli enklere.

Det er selvfølgelig en rekke problemer knyttet til et så komplekst felt som narkotikapolitikk. 
Det er viktig å legge til rette for at Tullinløkka blir et sted hvor de ansatte føler en tilknytning 
og ansvar for stedet, slik at det ikke blir en samlingsplass for et åpent rusmiljø. God arkitektur 
med varige materialer og gode detaljer er ikke lett å få til på 120 timer, men det er viktig for å 
skape en god arbeidsplass slik at de ansatte føler seg verdsatt og respektert.

«Tullinløkka kan overta denne sosiale funk-
sjonen, og ved å knytte kontakter med andre 
som også vil tilbake til normalt samfunnsliv, 
kan veien bli enklere.»
Et dilemma kan være at de ansatte føler seg litt på utstilling, selv om dette er en gruppe som 
definitivt allerede er synlige i bybildet. De samles på sentrale områder, tigger, står på gaten 
og selger =Oslo, eller plukker søppel ikledd store selvlysende vester som det står “jobben” på.  
Både =Oslo og Jobben er populære tiltak, men dessverre har de ikke mulighet til å gi arbeid 
til alle som ønsker det.  Derfor er det behov for flere slike arbeidsplasser. Prosjektet på Tullin-
løkka kan kanskje være neste steg på veien mot en vanlig jobb, langt mindre stigmatiserende 
enn dagens tilbud, og dessuten med gode arbeidsoppgaver i positive omgivelser. Tullinløkka 
må utformes og drives på en solid måte som gjør at de ansatte kan være stolte av arbeidsplas-
sen sin.

Det er viktig å holde på Tullinløkka som en åpen byrom. Det blir aldri for mange åpne plasser i 
en by som Oslo, men en slik plass trenger ikke være en asfaltert parkeringsplass eller en plen. 
En tradisjonell åker midt i  byen blir en grønn lunge, sosial møteplass og arbeidsplass i som-
merhalvåret. På vinterstid transformeres Tullinløkka til en liten langrennspark der barn, turis-
ter og andre som ønsker det, kan leie ski og kose seg midt i byen. Gå på ski på jordet, opplyst av 
to store grønne lanterner. Problemet med all snøen fra snømåking i Oslo kan også løses ved å 
kjøres til Tullinløkka og bli til flaskebakker og snømenn.

Prosjektet kan også inspirere Oslos beboere til å tenke mer bærekraftig. Selv om det lille 
jordet og gartneriene kanskje ikke kan produsere nok grønnsaker til å selge hele året, kan 
de også ta inn varer fra bønder i utkanten av Oslo, og være et steg på veien mot en mer 
bærekraftig hovedstad.

To drivhus i lett, delvis transparent konstruksjon rammer inn plassen og gir lyse lokaler. Det 
er viktig at de ansatte ikke føler seg som på utstilling. Derfor kan graden av transparens 
bestemmes av klatreplanter utenpå bygget, og variere mellom etasjene. Det gamle Nasjonal-
galleriet og historisk museum blir en forlengelse av universitetet. Saler med utsikt mot Oslo 
sentrums eneste åker vil bli ettertraktede leseplasser.
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Harru hørt? Det er jobb å få 

på Tullinløkka, hvis du har 

grønne fingre!

Å?

j o b b m u l i g h e t

Excuse me, where do 

I go to try this famous 

cross country skiing?

You go to TULLINLØKKA!
There you find skis, 
norwegian vafler and 
kvikklønsj!

t u r i s m e & s k i g l e d e

EINAR! Tenk å dyrke tomater midt i byen, det vil jeg óg! Vi fjerner gitarstyret ditt fra stua, så får vi plass til noen planter! JA. . . 

i n s p i r a s j o n m ø t e p l a s s

Mamma, kan vi være her en halv-
time til? Holder på å lage DEN kule 
snømannen med Mille og Mira!

m e s t r i n g / i n k l u d e r i n g

Jo, takk skarru ha! 

Godt jobba i
 dag, Per!
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