Hvilket formål fortjener Oslos beste utsikt?
Et formål som fortjener Oslos beste utsikt tenker jeg burde være en samlingsplass med en
inkluderende og inspirerende atmosfære som har fokus på miljø og bærekraft. Noe jeg lenge har
hatt lyst til selv er å starte en slik samlingsplass og bedrift for ungdom hvor de kan delta i driften
av stedet gjennom ulike ansvarsoppgaver og lære mer om hvordan man kan drive en
bærekraftig bedrift i praksis. I tillegg til å være et tilbud for unge etter skoletid, ser jeg også
muligheten for at et slikt sted kunne blitt et alternativ til å oppholde seg på gata eller for mange
unge som ender opp med å tiltrekkes et negativt miljø. Formålet er å få fram enda mer
engasjement for hvordan man som enkeltindivid, og sammen, kan bidra til å leve og drive
aktiviteter mer bærekraftig nå og i fremtiden. Jeg ser for meg muligheter for flere prosjekter i en
«roof top community garden» på taket av bygget hvor det i kombinasjon av åpent landskap og
drivhus kan dyrkes økologiske råvarer (grønnsaker, urter etc.) og mer avanserte råvarer etter
hvert. Her kan de unge lære om lokal sunn mat og miljø og få økt kunnskap og bevisstgjøring ved
å kunne delta i selve prosessen av å skape noe fra starten av. Man kan også invitere lokale
produsenter ved salg av råvarer. Jeg ser er også for meg solcelle paneler på taket for strøm.

Inne i selve toppetasjen ser jeg for meg en avdeling hvor det selges brukte klær, sko, evt. litt
smånips som er resultat av donasjoner (i tillegg en eventuell avtale med frelsesarmeen). Det vil
også være noen stativ hvor man kan ta med seg et plagg å bytte med et på stativene («take one,
leave one»-prinsippet).

Videre ser jeg for meg et lite cafehjørne med en liten og sunn (vegetarisk) meny, hvor også
råvarer fra taket kan benyttes. (Menyen kan ekspanderes etterhvert). Her er det også en

sofagruppe og noen stoler for avslapning, hygge, lese bøker, spise mat eller bare slappe av.
Rundt sofahjørnet og sittegruppene er det også hyller med bøker man kan låne mens man sitter
der, og også mulighet for å bytte bøker ved å ta med ei bok og legge igjen ei bok (Bibliotekhjørne
med «take one, leave one»- prinsippet). Gratis kaffe/te på kanne, hvor folk kan legge igjen en
symbolsk sum om de ønsker (eventuelle penger går tilbake til drift).

Videre kan ulike arrangementer holdes her, for unge og voksne. Alt fra workshops, kurs,
foredrag, intimkonsert, filmvisning, utstillinger av for eksempel unge kunstnere, temadebatter
og lignende aktiviteter. Det kan for eksempel være ulike tema for hver måned, som ungdommer
samarbeider i workshop om å lage som kan skape inspirasjon og være lærerikt for andre som
senere utstilles i lokalet (dikt, dans, historier, malerier, og lignende) Dette kan selges for å gi til
egenvalgt organisasjon eller formål. Det er også muligheter for å leie ut lokalet til ulike eventer
og arrangementer arrangert av folk utenfra.
Aktører jeg ser for meg kunne spilt en viktig rolle som samarbeidspartnere i dette prosjektet er
blant andre Røde Kors Ungdom, Frelsesarmeen, Økologisk Norge, i tillegg til andre ideelle
organisasjoner eller skoler som med tid kunne kommet inn som faste samarbeidsaktører eller
involvere seg i utvalgte enkeltarrangementer som holdes i lokalet.
Tanken er at de unge får en liten smak på hvordan det er å leve litt mer enkelt kontra det
masseforbrukssamfunnet vi nå lever i, oppnå økt kunnskap om hvordan det er å samarbeide i en
bedrift og finne tilhørighet i felles prosjekter og samvær på tvers av alder og kulturer. Ved å
fokusere på ulike temaer for hver måned som vil være knyttet til utfordringer vi står overfor i
dagens samfunn, kan forhåpentligvis et slikt sted samle unge og voksne i en lærerik dialog og
samspill. Jeg synes akkurat dette prosjektet hadde passet nettopp her, mulig som en liten
kontrast til de eksisterende byggene i området (kontorer, rooftops og fancy plasser for en liten
elite), for å skape en god balanse i områdets tilgjengelighet og skape tilhørighet for flere grupper
av byens befolkning. Byggets lokalisering midt i sentrum gjør det attraktivt og lettere for flere
mennesker å kunne ta del i denne typen felles prosjekt som kan være med på å bidra til en bedre
hverdag og fremtid, for flere.

