
prosjektleder Helene Gallis. 
Prosjektet har fått det fen-

gende navnet «Tak for maten». 
I etasjene under takhagen er 
det kontorer, og de som jobber i 
bygget kan spise lunsj på taket 
eller gå opp for å trekke frisk luft 
i arbeidsdagen.  

– Vi gir folk et forhold til ma-
ten de spiser og mulighet til å bli 
kjent med sesongens matvarer. 
Tomater fra taket smaker helt 
annerledes enn tomatene fra 
butikken. Og spiselige blom-
ster er ikke noe man finner i 
dagligvarebutikken. Taket er 
en uvanlig grønn lunge, et sted 
ingen skulle tro at noe kunne 
gro, sier hun. 

Ubrukt areal. En del av Oslos 
ubrukte tak er på toppen av bo-
rettslag og sameier. Gallis skulle 
gjerne sett at flere av disse ble 
dyrket. 

– Potensialet er kjempestort, 
ikke bare for å dyrke, men for å 
få øynene opp for taket som en 
møteplass. Ingenting er så bort-
kastet som å bruke mye penger 

Sju etasjer over travle Schwei-
gaardsgate strekker urter og 

spiselige blomster seg opp mot 
himmelen. Her har Nabolagsha-
ger bygget en stor takhage for 
å teste hvilke spiselige vekster 
som kan trives på taket.

– Bare i Oslo er det 14 milli-
oner kvadratmeter med flate 
tak. De er en opplagt arena hvis 
man skal få en grønnere by. Før 
var det grått og dødt på taket 
her i Schweigaardsgate, men nå 
har vi humler, sommerfugler 
og meitemarker. Det har blitt 
et helt annet biomangfold, sier 

Nabolagshager forvandler flate tak  
til bugnende kjøkkenhager. 
T EKST: HEIDI RØNEID  FOTO : MANDEL & SESAM

Mat på tak

Uterom tak for maten

8  B O L I G  &  M I L J Ø

 Flere elever 
ved Hersleb 
skole fikk 
sommerjobb i 
takhagen.  
– Vi lærte mye 
om hvordan det 
var å være i  
arbeidslivet og 
om urban dyr-
king, sier Miriam 
El Mousaoui.

 Ringblomst 
er spiselig og 
kan også brukes 
i hjemmelaget 
kosmetikk og 
kremer. 

Vi gir folk et forhold 
til maten de spiser og 
mulighet til å bli kjent 

med sesongens  
matvarer.
Helene Gallis
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på en takterrasse ingen bruker, 
sier hun. 

Selv om man har grøntområ-
der på bakken påpeker Gallis at 
det er flere fordeler ved å dyrke 
på taket.  

– Det er alltid sol på taket, men 
i bakgården er det bare noen 
timer om dagen. Våren kommer 
før og høsten kommer senere. 
Man får rett og slett mer ut av 
solstrålene. Noen etasjer opp 
fra gateplan virker byens stress 
og mas milevis unna. Men det 
fineste er kanskje det at her 
oppe kommer folk i prat med 
hverandre, sier hun. 

Stell. Å dyrke spiselige vekster 
på fellesområdene i boligselska-
pet har vært populært i noen 
år nå. En utfordring med denne 
type hager er at de krever jevnlig 
stell. 

– Det aller enkleste for styrene 
kan være å bruke litt penger på 
å gi noen ungdommer i nabola-
get en sommerjobb i tillegg til 
å ha selvvanning på taket, sier 
Gallis. 

En annen mulighet er å anset-
te en gartner, som er i takhagen 
til faste tider. 

– Nå utvikler vi en takha-
ge sammen med OBOS på 

På det 280 kvadratmeter store taket 
dyrkes en rekke spiselige vekster.  
– I USA ser vi at de største takfarmene 
er på 10.000 kvm, så potensialet er 
stort, sier Helene Gallis.
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Uterom tak for maten

 Takhagen 
gir ungdommer 
arbeidspraksis. 

 Tidligere var 
det ikke insekter 
på taket, men 
nå trives både 
bier, humler, 
sommerfugler 
og meitemark. 

Ulven. Planen er å ha en gartner 
som kan komme innom jevnlig 
og som også er en ressurs for 
naboene. Da kan beboerne bli 
med og så, høste og få gode tips 
til å se om grønnsaker er modne 
og hva man kan bruke dem til. I 
særlig store borettslag kan man 
dele kostnaden ved en gartner 
på flere, som gjør det mer over-
kommelig.

Trivsel på taket. For plantene 
er det både fordeler og ulemper 
med å vokse på tak. Her er det 
mye direkte sollys og lite skygge, 
men det blåser mer og vinden 
kan bli en utfordring. 

– Vi har testet hvilke urter 
og planter som kan trives på 
taket. Vi trodde tomater skulle 
mistrives i vinden, men de trives 
godt. Ertene og bønnene har ikke 
trivdes så godt. Men urtene ble 
helt fantastiske, sier Gallis.

Pilotprosjektet fortsetter også 
i år. 

– I år tester vi aktiviteter som 
kan gjøre taket til en møteplass, 
og skal blant annet arrangere 
etiopisk kaffeseremoni. //

Vi har testet hvilke 
urter og planter som 
kan trives på taket. Vi 
trodde tomater skulle 
mistrives i vinden, men 

de trives godt.
Helene Gallis

 Det dyrkes  
15 ulike sorter 
tomater på 
taket, som den 
svarte sorten 
Black Beauty.

 I takhagen dyrkes 
vårløk, squash, 
salat, reddiker,  
spiselige blomster 
og mye mer.  

Tak for maten

 Taket i pilotprosjektet er 280 kva-

dratmeter og ligger i Oslo sentrum. 

Her dyrkes blant annet 15 ulike 

sorter tomater, 10 ulike spiselige 

blomster samt en rekke urter og 

grønnsaker, i tillegg til bikuber 

og et hønsehus. Nabolagshager 

står for driften og gir ungdommer 

arbeidspraksis i takhagen. 

 

Takfestival

 14.-16. juni arrangerer Nabolags-

hager takfestival inspirert av 

lignende festivaler i Amsterdam 

og Rotterdam. Festivaldeltakerne 

får et kart over byens tilgjengelige 

takhager, hvor det også arrangeres 

kulturaktiviteter.  

Sjekkliste for dyrking  
på taket

•  Sjekk bæreevnen til taket eller 

balkongen, det er ikke alle  

steder man kan ha tunge kasser. 

•  Ta HMS på alvor. Selv om taket 

er tilgjengelig er det ikke sikkert 

det er et lurt sted å være. 

•  Sjekk om det er mulig å få  

tilgang til vann på taket. 

  FAKTA

 – For borettslag 
har en takhage også 
andre effekter. Bare 
det å ha flere polli- 
nerende insekter i 
nærheten sørger for 
bedre bringebær 
og jordbær, og flere 
epler, sier Helene 
Gallis. 
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Ta kontakt for et meget 
konkurransedyktig tilbud!

Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet 
samles i dypbrønner som er plassbesparende og 
gir minimalt med lukt. 

AVFALLSHÅNDTERING

Telefon:  +47 64 80 29 00  
Mail: offi ce@strombergs-plast.no

MOLOK® DYPOPPSAMLER
Den klassiske avfallsbrønnen – semi 
undergrunn. Her er kvalitet, design og 
driftssikkerhet kombinert på en helt 
unik måte. Med Molok oppbevares 
60% av avfallet under bakken. 

METRO UNDERGRUNN 
Den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 
5 kubikk containere innenfor arealet av 
en standard parkeringsplass. Verdifulle 
arealer kan dermed benyttes til annet.arealer kan dermed benyttes til annet.

Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

METRO UNDERGRUNN 
Den mest moderne og plassbesparende 
undergrunnsløsningen på markedet. 
Med Metro får du plass til hele 2 stykk 

gir minimalt med lukt. 

METRO UNDERGRUNN 
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