
EdiCitNet for en bedre verden EdiCitNet prosjektgruppe

EdiCitNet i fire enkle steg:

EdiCitNet er et samarbeidsprosjekt. Beboere, små 
og mellomstore bedrifter, frivillige organisasjoner 
og kommunen danner et CITY TEAM som tilsammen 
utvikler løsninger for å gjøre byen til et godt og sunt 
sted å bo.

Ved å etablere et LEVENDE LABORATORIUM kan ulike 
elementer av en ”spiselig by”, som for eksempel 
felleshager eller andelslandbruk, testes ut i praksis 
og deres evne til å styrke byens sosiale, økologiske 
og økonomiske motstandskraft kan undersøkes.

Samarbeid i planlegging skal sikre at løsningene 
som testes ut og fungerer overlever på lang sikt og 
gjør byene bedre for alle innbyggerne.

Hovedmål av EdiCitNet er å danne et åpent nettverk 
av byer og deres aktører, både kommunale og priva-
te, som utveksler erfaringer og deler kunnskap.

Kjernen av EdiCitNet er et nettverk av 12 byer i Europa, Latin Amerika 
og Øst Asia, støttet av et sterkt team av eksperter fra de lokale 
bymyndighetene, frivillige organisasjoner, små- og mellomstore bedrifter 
og forskningsinstitusjoner. Alle 34 partner har forpliktet seg til å samarbeide 
om et bedre liv i byer gjennom å implementere spiselige løsninger.
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Spiselige byer skaper løsninger
Det finnes mange initiativer i byen vår. Finn flere prosjekter under: 
oslo.kommune.no/spirendeoslo

Losæter er en spiselig park i Oslo 
sentrum som formidler urbant 
landbruk 

Sommer på Vaterland er en pop-up 
hage med aktiviteter og sommerjob-
ber for ungdom

Tveten andelsgård er et andelslandb-
ruk midt i Oslo by

Delta i din by!

Oslo tester ut ulike spiselige løsninger på Linderud nærmiljøhagen. Vi 
tilbyr sommerjobber, arbeidstrening, nettverk, kurs, sosiale møteplasser og 
veiledning til grønne og sosiale entreprenører. Nærmiljøhagen er åpen for 
alle. Kom, delta, bli kjent, dyrk og skap din egen aktivitet. Finn informasjon, 
arrangementer og kontaktpersoner under:

Kontakt: 
stephanie.degenhardt@bym.oslo.kommune.no

Skap din egen spiselig løsning
Bli en del av denne bevegelsen og gjør din by sunnere, grønnere 
og et bedre sted å bo i. Skap din egen virksomhet og hjelp 
lokalsamfunnet ditt til å forbedre sosiale utfordringer. Det finnes 
mange muligheter å være med på: birøkt, hønsehold, dyrking på tak, 
hydroponi, matforedling, felles måltider eller salg av lokalt dyrket 
mat. Finn ut mer her:

Bli inspirert av våre små- og mellomstore bedrifter og frivillige organisasjoner. 
Våre eksperter på økonomiske modeller tilbyr deg profesjonell rådgivning og 
veiledning.

ECS markedsplass: støtte og veiledning
EdiCitNet bygger en markedsplass for å vise hvordan 
du kan skape din business ut av spiselige løsninger. 
Gjennom å delta vil du få unike muligheter og verktøy 
til å planlegge, realisere og markedsføre dine spiselige
løsninger. Er du inspirert? Få hjelp her:

Dyrk mat i din by Bli med i spiselige Oslo Skap din egen virksomhet

edicitnet.com/no/start-din-egen-ecs edicitnet.com/no/start-egen-virksomhet-med-ecsedicitnet.com/no/bli-del-av-var-spiselige-by

Nabolagshager: Nabolagshager jobber med 
ungdommer med minoritetsbakgrunn og gir 
dem kunnskap om entreprenørskap i urbant 
landbruk.

Inkubatorprogram for bærekraftig mat-
produksjon: Dette er en kurs- og mentorpro-
gram for deg som vil utforske en forretningsidé 
innen markedshagedyrking.
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