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SAMMANFATTNING
I och med en dröm om en mer levande stad började jag undersöka möjligheten att själv ta initiativ till att driva en grönsaksodling i stadsrummet. I drömmen ser jag en stad framför mig
där människor får ta för sig och sätta sina egna spår. En stad som skapas utifrån de som lever i
den. För att undersöka möjligheterna valde jag ut en plats och kontaktade Stockholms Stad
för att se vad de tyckte om idén. Den utvalda platsen var på Årstafältet i en närförort söder om
Stockholm. Årstafältet kändes bra eftersom där finns gott om utrymme och platsen ligger för
närvarande under planering. Där tänkte jag mig en kommersiell grönsaksodling, nästan som
en marknadsplats där människor kan handla nyskördade grönsaker och blommor. Tanken om
den kommersiella odlingen kom i första hand ifrån att jag ville skapa ytterligare en arbetsplats
för trädgårdsmästaren inne i stan. Men också utifrån tron på att staden är full av människor
som vill ha tillgång till färska, goda och ekologiska grönsaker men utan tid eller intresse för
att odla själva. Jag har gjort en enkel idéskiss över odlingen och räknat på yta och kostnader.
Därtill så har jag gjort en folder som presenterar platsen, detta för att försöka förmedla den
bild jag har. I mötet med Stockholms Stad upplevde jag det som att de var positiva till medborgarinitiativ och att de gärna skulle se flera odlingar i staden. Däremot så fanns kanske inte
samma intresse, eller möjlighet att bistå ekonomiskt. Jag hoppas dock att landets kommuner
ska inse alla fördelar odlingar i städerna kan bidra med. Förutom ett mer levande samhälle
tror jag att odling kan ha pedagogiska positiva bieffekter, underlätta stadens miljöproblem
och fungera som en väg tillbaka för arbetstränande och sjukskrivna.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Jag måste erkänna att jag har lite problem med staden. Jag tycker den är bullrig, skitig och
stressande och samtidigt så olevande. Jag vet att det inte är ett ord, men död låter så hårt. Jag
vill att staden ska bli trevligare för oss alla, grönare, tystare, renare och framförallt livligare,
på ett bra sätt. Samtidigt vill jag dra ett litet strå till stacken och underlätta för miljön. Minska
på transporter och förpackningar. Kanske få folk att bli mer miljömedvetna, få dem att se
matens tillkomst, och hela livets kretslopp. Om jag nu ska stå ut med att bo i stan några år till
så vill jag odla grönsaker där. Och jag vill odla massor av dem och sälja dem till stressade
stadsmänniskor som ändå förstår sig på kvalitet. Håller ni inte med mig att vi så kallade
stadsbor på något vis ställt oss utanför naturen och vandrat iväg från vårt ursprung? När helgen kommer besöker vi naturen som om den vore något utanför våra liv. Vi betraktar den från
håll istället för att vara en del av den. Skulle inte staden kunna gifta sig med landet och bli ett
igen? Det är genom tankar likt dessa jag hamnat här, mitt i detta projekt, som är en mycket
liten trädgårdsmästare i ett försök att hitta en roll i stadsvimlet. Jag vill undersöka möjligheterna att starta och driva en grönsaksodling mitt i staden för att erbjuda människor kvalitet i
vardagen och för att föra dem lite närmre naturen. Långsökt kanske man kan tänka, men åtminstone för mig spelar maten jag äter en fantastiskt stor och viktig roll. Jag vill veta var maten kommer ifrån och hur den har producerats. Att veta det får mig att känna mig som en del
av naturen. Att se hur maten gror får mig att njuta mer av den, ifall den framställs på ett bra
sätt vill säga.
Vi är alla obehagligt medvetna om att vi i västvärlden idag konsumerar långt mer än vad som
på sikt är ekologiskt hållbart. Vi lever långt utöver våra tillgångar. Idag lever majoriteten av
världens människor i städer och städernas befolkning ökar snabbt. Den här snabba förändringen sätter press på till exempel vattentillgång, avfallshantering, föroreningar, trafik, buller,
minskade grönytor och folkhälsan (Pinderhughes 2004:10). På ett år förbrukar vi tillsammans
i världen resurser som tar ett år och tre månader för jorden att återskapa. Om vi fortsätter i
samma takt kommer vi att på 2030-talet behöva två jordklot. Vi ska då också minnas hur
ojämnt resurserna fördelas, till exempel förbrukar en amerikan ungefär sju gånger mer av jordens tillgångar än en afrikan (Världsnaturfonden, WWF 2008:22). Detta kan också beskrivas
som ekologiskt fotavtryck och är det spår som lämnas i naturen till följd av vår konsumtion.
Allt vi konsumerar sätter på ett eller annat sätt spår och ju mer vi konsumerar desto större blir
spåren. Vissa varor produceras på ett sätt som är ohållbart för vår miljö och ger större avtryck.
Dessa avtryck mäts i statistik över hur mycket en person konsumerar respektive producerar
(Världsnaturfonden, WWF). Maten vi äter är en stor del av detta och står för så mycket som
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en tredjedel av all den energi som ett hushåll konsumerar. Utöver framställningen av själva
matvaran tillkommer också förvaring, transporter och paketering (Israelsson 2004:9). Att odla
ekologiskt och närproducerat är en förutsättning för att säkra tillgången på mat och att skapa
en renare miljö i städerna (Höök 2009:16). En grönsaksodling kanske inte gör någon skillnad,
men sättet att tänka och därmed sättet att hantera mat och avfall kanske kan påverka några
människor. Och har några människor börjat tänka sprider sig tankarna som ringar på vattnet.
1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att utreda möjligheten att starta samt driva en kommersiell odling
av grönsaker i staden till försäljning för boende i närområdet. Jag vill också diskutera hur ett
sådant projekt kan bidra till att göra vår miljö i staden grönare och därmed renare, tystare,
vackrare och mer levande samt inspirera människor till ett miljövänligt tänkande. Dessutom
vill jag lyfta fram grönskans roll för vårt eget välbefinnande.
1.3 Frågeställningar
Under vilka förutsättningar kan en kommersiell odling av grönsaker startas i stadsrummet?
På vilket sätt kan en sådan odling få betydelse för boende och kommun?
1.4 Metod
För att undersöka möjligheten att realisera en kommersiell grönsaksodling mitt i stadsrummet
har jag i denna studie planerat en hypotetisk odling på en utvald plats i närförorten Årsta söder om Stockholm och presenterat planen för Stockholms Stad som äger marken. Mina kontakter hos Stockholms Stad har varit Katarina Borg och Max Goldstein på Stadsbyggnadskontoret samt Bodil Hammarberg på Stockholms trafikkontor. Valet av platsen grundar sig på
att delar av området nyligen varit aktuellt i en arkitekttävling för byggande av nya bostäder
och att det i planen finns ett stort grönområde som fortfarande ligger under planering
(http://www.stockholm.se/). Det har också funnits tidigare idéer om ett stadsjordbruk med
odling och djurhållning på platsen (Åsell 2000).
Jag har satt mig in i ämnet via tryckt litteratur och hemsidor som diskuterar stadsodling och
försökt konkretisera idéer på platsen jag valt för projektet. För att kunna presentera min plan
har jag gjort en folder med en presentation av platsen och verksamheten. Jag har också räknat
på en ungefärlig kostnad för projektet. Detta har jag gjort genom att utgå ifrån hur stor mängd
grönsaker jag tror är realistiskt att sälja och hur stor yta det krävs för att odla dessa mängder.
Priser på fröer har jag tagit ifrån Runåbergs fröer.
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1.5 Avgränsning
Jag har försökt hålla mig till att studera hur en kommersiell odling i stadsrummet kan drivas
och valt att inte studera privata odlingar eller kolonilotter. Jag har alltså valt att utgå ifrån de
människor i staden som inte har tid att odla själva, kanske inte heller ett intresse, men ändå
vill äta ekologiskt och klimatsmart. Samt av den enkla anledningen att på den privata kolonilotten har inte trädgårdsmästaren någon särskilt stor roll.
I letandet efter en plats för odlingen valde jag efter mycket funderingar bort alternativet takodling, även om jag ser det som väldigt intressant. Men för min roll blev det för mycket teknik och praktiska problem som kan lösas mycket bättre av någon annan med den kompetensen. Dessutom är tak svåråtkomliga för en bredare allmänhet, såvida odlingarna inte läggs
ovanpå köpcentrum eller liknande.
Största delen litteratur i ämnet stadsodling (urban agriculture) behandlar U-länder och hantering av matbrist. Jag har dock valt att fokusera på västvärlden för att se vad stadsodling kan
göra för nytta hos oss och vad trädgårdsmästaren kan ha för roll i våra städer.

2. STADSODLING
2.1 Bakgrund
Odling i städerna kan bidra med mycket mer än vi tror, enligt FN kommer i dagsläget 15-20%
av världens totala matproduktion ifrån stadsodling (UN-HABITAT 2008). Höök (refererat
Pinderhughes 2004) skriver att när det väl ska byggas är det i första hand industri, handel,
transport och bostäder som vinner mark då det är dessa områden som ger en tydlig ekonomisk
utdelning. Lite energi läggs på att undersöka den ekonomiska nyttan som urban odling kan
göra vad avser resursbesparande, miljö, hälsa och avfallshantering (Höök 2009:21). Det
handlar inte bara om stadsodlat utan närodlat överlag. Faktum är att hos de största städerna i
Östersjöregionens ursprungliga västnationer (Finland, Sverige, Danmark och Tyskland)
kommer mindre än 2 % av maten från närområden och mindre än 5 % av den energi som används för att transportera maten till städerna är förnyelsebar (Berg, muntlig referens, 29/5
2009).
Någonstans måste vi börja tänka om och se tillbaks, vi behöver inte gå långt bakåt i tiden för
att se hur odling och produktion var en naturlig del av städerna och bidrog till stabilitet i ekonomin. Det var i och med en förbättrad ekonomi och ökad transport av mat till städerna som
behovet att odla själv försvann och den möjligheten verkar mer eller mindre ha glömts bort.
Till och med sommarstugeodlingen verkar vara på väg att försvinna, och det gör skillnad, hur
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banalt det än kan låta. Som en naturlig följd av den minskade hemodlingen ökar transporter,
emballage och behovet att forsla bort avfall. Stadsodling är trots allt det närmsta matproduktionen kan komma folket och även om staden inte kan producera all mat den behöver så kan
den ändå bidra med en hel del. Dessutom glöms nyttan bort som har med vår egen hälsa att
göra. Vi vet alla hur viktigt det är för vår kropp att motionera, men många glömmer lätt vikten av vardagsmotionen. Studier har visat att även lågfrekvent aktivitet som trädgårdsarbete
kan vara avgörande vår hälsa och betydligt minska risken för framtida fysiska handikapp
(Simons et al. 2006, Van den Brink et al. 2005).
Stadsodling och närproduktion har fler positiva effekter än minskade sopor, färre transporter,
och ökad biologisk mångfald. Det ökar också möjligheten för stadsborna att få godare och
mer näringsrik mat. I ekologisk odling hålls kvävehalten i regel lägre än i konventionell odling vilket medför att grönsakerna får en lägre vattenhalt och en högre andel näring
(http://www.krav.se). Bara genom att ha tillgång till färska grödor kan vårt näringsintag ökas
då en stor mängd vitaminer och antioxidanter försvinner vid lagring och tillagning (Odlaren
2007-3). En synlig odling kan också ha en pedagogisk effekt på människor och tydliggöra
människans och matens sammanhang i naturen och därmed en förståelse för dess kretslopp.
Den kan på ett otvunget sätt sprida kunskap om ekologiskt odlande och visa att det inte är
något konstigt. I bästa fall kan den också inspirera till att fler odlingar och trädgårdar startas i
stadsrummet och visa att det går att odla i princip var som helst bara det finns outnyttjad mark
att tillgå. Dessutom vill jag påstå att om odlingen designas på ett bra sätt kan den också bidra
med ett estetiskt värde, fungera som en social mötesplats och skapa ett trivsammare och mer
levande samhälle.
2.2 Grönskans roll för vår hälsa
Det finns ett flertal teorier om hur natur och grönska kan påverka människors hälsa positivt.
En känd teori är makarna Stephen och Rachel Kaplans idé om spontan och riktad uppmärksamhet. Den riktade uppmärksamheten kräver vår koncentration och tröttar ut oss mentalt
medan den spontana istället hjälper vårt sinne att vila och finna ro. Kaplan och Kaplan menar
att staden är full av aktivitet som kräver riktad uppmärksamhet medan det mesta i naturen är
lättbegripligt. I naturen finns mängder av intryck som lockar till sig vår uppmärksamhet utan
att själva kräva någon koncentration. Det kan vara doften av höstlöv på marken eller fågelsång (Health Council of the Netherlands and RMNO 2004:48). Vidare finns studier som visar
hur vår kropp reagerar på stress och vilken förmåga naturen har att minska stressen. Ett exempel på en sådan undersökning är ett fältexperiment där hälften av försökspersonerna fick
promenera i stadsmiljö och hälften i naturmiljö för att under tiden genomgå uppmärksamhetstester och få sitt blodtryck uppmätt. De som promenerat i naturmiljö har under promena-
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den visat sig hålla uppmärksamheten bättre och haft ett lägre blodtryck än de som promenerat
i stadsmiljö (Hartig 2005:276). Ett annat exempel på hur grönska indirekt kan påverka oss
både psykiskt och fysiskt är Roger Ulrichs studie från 1984 som visade hur sjukhuspatienter
tillfrisknade fortare ifall de hade en grön vy ifrån sitt fönster (Ulrich 1984). Det finns flera
exempel på lyckade satsningar där utbrända och stressade människor fått en ny ingång till
arbetslivet genom hälsoträdgårdar och trädgårdsterapi. Ett exempel på det är Alnarps rehabiliteringsträdgård som finns vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Tiden i trädgården ska hjälpa
patienten att finna motivation till att börja arbeta igen och att kunna hantera stress. Patientens
möte med trädgården varierar utifrån behov, från att bara befinna sig i trädgården och uppleva
den från håll till att arbeta praktiskt i den (http://www.ltj.slu.se/). Kravet ifrån trädgården balanseras utifrån patientens kapacitet och ska alltid bidra med trygghet och lust. Terapin börjar
med att förmedla insikten till patienterna att en paus inte är slöseri med tid utan ovärderlig
återhämtning. Knutna till trädgården finns förutom trädgårdsmästare även sjukgymnast och
psykoterapeut. Personalen vittnar om ovanligt snabb återhämtning hos deltagarna och faktum
är att 100 % anger att det mår bättre efter sina veckor i trädgården. 76 % återgår efter avslutad
behandling till arbete eller studier på hel- eller deltid alternativt arbetstränar (Grahn
2005:258f).
2.3 Visionären Leberecht Migge
Någon med stora visioner om ett giftermål mellan stad och land var trädgårdsarkitekten Leberecht Migge som föddes år 1881 i Tyskland. Han är av stort intresse idag då han redan på sin
tid hade tankar och idéer kring stadsplanering som i vissa kretsar skulle anses alltför moderna
än idag. Eller omoderna, det beror på hur man ser det. Lena Jarlöv skrev 1996 en bok om
denne intressante trädgårdsarkitekt; Stadsekologi och Trädgårdskultur – Porträtt av en kretsloppspionjär – Leberecht Migge 1881 – 1935. Hans tankar genomsyras av samhällskritik och
en oro för framtiden, mitt i mellankrigstiden. När han försökte nå ut med sina idéer betraktades han av högern som en revolutionär som uppviglade massorna att bli självförsörjande och
av vänstern som en reaktionär på grund av hans tilltro till självförsörjning genom att odla sin
egen trädgård. Hans idéer skiljde sig ifrån samtidens genom att i första hand vara till nytta för
folket istället för att bara vara estetiskt tilltalande (Jarlöv 1996:11, 15). Migge menade att stadens parker skulle innehålla möjligheter för lek, sport och vila. Det skulle också finnas
mönsterträdgårdar där människor kunde inspireras och få information om odling (Jarlöv
1996:41). Hans tankar fick en del motstånd då samtiden hävdade att trädgården skulle vara till
för rekreation och inte kräva arbete av folket medan Migge menade att detta var ”trädgårdar
för lata” och att fysiskt trädgårdsarbete var den bästa vilan (Jarlöv 1996:12).

8

Ur miljösynpunkt är många av Migges tankar högaktuella än idag såsom sopsortering, ekologiskt byggande, snabbkompostering och kretsloppsanpassade avloppssystem (Jarlöv 1996:11,
15). Han lyfte fram odling som en möjlighet för arbetaren att göra sig fri från beroendet av
lönearbete och från konjunkturens svängningar (Jarlöv 1996:69). Förutom den privata odlingen hade också Migge idéer om mindre kommersiella yrkesodlingar i städerna som skulle
drivas av företag eller kooperativ (Jarlöv 1996:45). Dessa nämns dock inte närmare i boken
och jag har inte lyckats hitta mer information om detta. Jag tänker dock att flera av hans idéer
går att applicera på mer offentliga sammanhang och i synnerhet har vi något att lära i hans
nyttotänkande. Författaren till boken, Lena Jarlöv diskuterar själv kring hur odlingen kan införlivas mer i staden och hon pekar på kommunens ansvar att se över sina grönytor för att
kunna upplåta obrukad och i övrigt oanvänd mark för privata odlingar. Mark som idag endast
är en skötselbörda för staden kan bli produktiva odlingsytor som ger mindre bemedlade möjlighet att använda sin tid och faktiskt få ut en produkt av arbetet som underlättar deras ekonomi (Jarlöv 1996:147).
2.4 Stadsodling som modern företeelse
På många håll runtom i Asien och Östeuropa
odlas det sen länge mat på hustaken i städerna. Det är dock lättare i varmt klimat där
säsongen håller året om än i nordliga länder.
Idag ritas det dock flitigt på kreativa konstruktioner där grönsaksodling bedrivs i
enorma växthus mer liknande skyskrapor
(VegTech). Odlingsexperten Åke Olsson har
länge undersökt metoder att odla hållbart i
storstäderna och ett resultat av hans idéer är
ett växthus utformat av det svenska företaget
Plantagon i samarbete med teknikkonsultbolaget Sweco. Växthuset ska möjliggöra odling
av ekologiska grönsaker på höjden, i städer.

Bild 1. Växthus för stadsodling utifrån idéer av Åke
Olsson och Plantagon. Illustration: Sweco

Inom tre år planerar de att förverkliga det första växthuset, vart det kommer att anläggas är ännu inte klart (http://www.sweco.se/). Ett annat företag som nischat sig inom stadsodling är Skyvegetables som är aktiva i USA. De odlar
grönsaker i växthus på tak mitt i staden, bland annat på köpcentra. Deras mål är att genom
egna vindkraftverk och solpaneler driva växthusen utan att förbruka någon annan energi.
Dessutom bidrar takodlingarna till att isolera husen och minska energiförbrukningen, vilket
blir en positiv effekt för fastighetsägaren (www.skyvegetables.com/).
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Utomlands finns många exempel där odling integreras i staden, Vancouver och London är
framstående exempel. I London har borgmästaren startat en verksamhet som kallas Capital
Growth vilken grundar sig på att alla outnyttjade grönytor i staden ställs till förfogande att
odla mat på. Den som tar sig an ett område erbjuds ekonomisk och praktisk hjälp (Asp
2009:9, http://www.capitalgrowth.org/home/). Inspirationen kom ifrån Vancouver där borgmästaren drog igång ett arbetslag av politiker – Greenest City Action Team – vilka arbetar
fram mål som till år 2020 ska göra Vancouver till världens grönaste stad. Bland annat har de
infört en 300-meters regel som säger att 300 meter är det längsta avstånd någon invånare ska
ha till ett grönområde. Det ska också planteras mer ätbara växter i stadens parker som fruktträd och bärbuskar. Marknader för lokala odlare ska stödjas och kompostering ska införas
över hela staden. Initiativtagare som avser att öka stadens gröna ytor ska stödjas ekonomiskt
och få utbildning i inhemska grödor och hur man på bästa sätt kan öka den biologiska mångfalden (Asp 2009:10f).
Det finns ett vaknande intresse även på hemmaplan, ett exempel på det är The Allotment Plot
som föddes våren 2009. Det började med några studenter på landskapsarkitektutbildningen
vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) då de fick ett uppdrag att rita en ekologisk köksträdgård belägen i Wanås skulpturpark. När projektet väl startade började studenterna tänka kring
hur ohållbart det var att skapa en ekologisk trädgård dit alla besökare skulle åka med bil.
Därifrån utvecklades projektet till en rörelse som får allotment plots (odlingsrutor) av måtten
120 x 120 centimeter innehållande köksväxter, att ploppa upp lite varstans. Efter endast en
säsong verkar rutorna inte spridit sig utanför Skånes gränser, men vi får se vad som händer till
våren. Förhoppningen är att The Allotment Plot inte bara ska inspirera människor att använda
outnyttjade ytor till att odla grönsaker på och på så vis bidra till ekologisk och närodlad mat
utan också till att ta en större roll i utformandet av vår närmiljö (http://www.theallotmentplot.se/).
2.5 Exempel på stadsodlingar i Sverige
Landskapsarkitekten Marie Larsson vid SLU i Alnarp publicerade tidigare i år sin doktorsavhandling Stadsdelsträdgård – Plats för gemenskap och kreativa processer där hon gjort en
fallstudie över tre svenska odlingar tillgängliga för offentligheten; Slottsträdgården i Malmö,
Lärjeåns trädgårdar i Angered och Mandelmanns trädgårdar i Rörum. Av dessa är två av
extra stort intresse för mig då de ligger mer eller mindre centralt i städer och drivs i samarbete
med kommunen. Dessa presenteras närmare nedan;
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2.5.1 Malmö Slottsträdgård
Slottsträdgården uppstod som ett initiativ ifrån en grupp malmöbor med intresse för ekologisk
odling. De startade vänföreningen Slottsträdgårdens vänner och arbetar ideellt. Vänföreningen kom att dra igång en trädgård med grönsaksodling och kafé. Med tiden har föreningen
kommit att föra ett allt större samarbete med Malmö stad. Marken ägs av kommunen och sen
några år tillbaks finns ett avtal mellan Malmö stad och vänföreningen som säger att staden
driver trädgården medan vänföreningen driver kaféet (Larsson 2009:106). Sedan i våras har
dock större delen av kaféverksamheten tagits över av kocken Tareq Taylor (http://www.slottstradgarden.se/vanforening/) som vi kunnat se under året på SVT:s Trädgårdsfredag hos familjen Mandelmanns på Österlen. Trädgårdsmästaren på Slottsträdgården är numera anställd
av stadsmiljöavdelningen och har en budget för att utveckla trädgården (Larsson 2009:106).
Marie Larsson skriver vidare om hur organisationen kring slottsträdgården fungerar och hon
påpekar att i och med kommunens inblandning kontrolleras trädgårdens utformning och vänföreningen upplever att kreativiteten hämmas. Den ursprungliga idén med Slottsträdgården
var att medborgarna själva fritt skulle kunna delta i trädgårdsarbetet. Larsson skriver dock att
även om trädgården är ett mycket populärt och välbesökt utflyktsmål är det i verkligheten
mycket få malmöbor som deltar i det praktiska arbetet (2009:88f).
2.5.2 Lärjeåns trädgård
Lärjeåns trädgård är belägen i en miljonprogramsförort till Göteborg och består av två hektar
med växthus, frilandsodling av grönsaker och snittblommor samt örtagård. Fram till 2007
drevs Lärjeåns trädgårdar av en stiftelse som arrenderade mark av kommunen. Stiftelsen
tvingades dock av ekonomiska skäl att lägga ner verksamheten och kommunen trädde då in
som tillfällig aktör för att driva vidare trädgården i avvaktan på dess framtid. Ännu har inte
Göteborgs Stad hittat någon som är beredd att driva trädgården (Larsson 2009:107,
http://www.goteborg.se/). Till trädgården hörde också kafé och butik, man höll kurser och tog
emot skolklasser. Trädgården startades med målet att öka allmänhetens kunskap och intresse
för odling och livsmedelskvalitet samt väcka en förståelse för sambandet mellan odling, mat,
hälsa och kretslopp. Visionen var att boende i området skulle vara delaktiga i trädgårdsarbetet
(Larsson 2009:61, 75). Denna vision visade sig dock svår att uppnå då de boende i området
visade ett lågt engagemang. Däremot visade innerstadsborna ett större intresse för verksamheten och en större medvetenhet vad gäller miljö och kultur (Larsson 2009:89). Vidare skriver
Larsson hur grundarna till Lärjeåns trädgårdar berättat att det krävs eldsjälar för att driva
projekt likt dessa, att det är ingenting som en vanlig medborgare orkar. För att klara arbetet är
också en utbildning i odlingspedagogik att föredra, då arbetet handlar lika mycket om möten
med människor som att odla grönsaker. Efter sina intervjuer med personer vid de studerade
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trädgårdarna har hon förstått att ett samarbete med kommunen i många fall kan göra att arbetet känns långsamt och tungrott (2009:108f).
2.5.3 Ytterligare exempel
Det finns fler liknande trädgårdar runtom i landet, men dessa ligger mer avsides och kräver
för det mesta någon form av transportmedel för att nå, ändå är besökarna trogna. Jag nämner
några exempel, för att visa på intresset som finns för dessa trädgårdar och vad trädgårdarna
kan innehålla. Ett exempel är Vintervikens trädgård strax söder om Stockholm som drivs av
en ideell förening och odlar ekologiska grönsaker som används till trädgårdens kafé
(http://www.vinterviken.com/index.html). Mer känd är Rosendals trädgård ute på Djurgården
i Stockholm. Verksamheten drivs av en stiftelse och är inte vinstdrivande, intäkterna går till
löner och att utveckla verksamheten. Stiftelsen är idag helt självförsörjande och har inga statliga eller kommunala bidrag (http://www.rosendalstradgard.se/). Förutom visningsträdgårdar,
vingård och grönsaksodlingar finns också handelsträdgård, butik och kafé med eget bageri.
Snittblommor finns till självplock medan grönsakerna i första hand säljs i butiken och de som
blir över går till köket för förädling. En liten bit norr om Stockholm hittar vi Slottsträdgården
Ulriksdal som drivs av tv-profilen Bosse Rappne. Här liksom på Rosendal hittar vi handelsträdgård, butik och kafé. På de stora frilandsodlingarna erbjuds självplock av grönsaker till
besökarna (http://www.rappne.nu/). Ännu en öppen trädgård men med än mer lantligt läge är
Mandelmanns trädgård på Österlen som Marie Larsson (2009) studerade inför sin avhandling.
När Mandelmanns skulle starta upp sina trädgårdar tog de kontakt med kommunen för ett
eventuellt samarbete, men det var inget som var intressant då kommunen inte trodde på idén.
Gården har dock blivit ett populärt utflyktsmål och de dagar som Mandelmanns har öppet för
försäljning kommer en strid ström av besökare. Gustav Mandelman säger dock att även om
besökarna är många så är det tufft att gå runt ekonomiskt (Larsson 2009:110).
2.6 Gifter i stadsodlat
I och med den hårda trafiken i dagens städer kan man oroas av föroreningar i grönsaker som
odlats centralt, men forskarna menar att det idag inte längre ska vara ett problem (Israelsson
2004:6). Inför att Lena Israelsson skrev sin bok Cityodling för fem år sedan hörde hon sig för
hos flera forskare för att utreda ifall grönsaker odlade i stan innehöll gifter. Hon fick samma
svar ifrån samtliga forskare, vilket löd ungefär; att idag när bensinen är blyfri är det ingen fara
att äta grönsaker odlade i trafikerade områden, men det var skillnad förr. Men då det inte
fanns någon forskning inom området bestämde sig Israelsson själv för att se efter och tog
kontakt med Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) som satte igång en undersökning. I odlingslådor längs med trafikerade vägar i Stockholms innerstad såddes plocksallat. Bladen
sköljdes och skickades på analys. Halterna för tungmetaller i salladen låg under gränsvärdena
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för vad som är lämpligt att äta och innebar alltså ingen fara. Däremot så innehöll bladen som
odlats vid de mest trafikerade vägarna polyaromatiska kolväten (PAH) som är omdebatterade
miljöfarliga ämnen. Forskarna vet inte mycket om dem och det finns inga gränsvärden att
utgå ifrån (Israelsson 2004:7). En annan aspekt är eventuella gifter i marken men Israelsson
skriver att så länge det växer bra och jorden ser normal ut så är det ingen fara. Ifall jorden har
en annorlunda struktur och onaturlig färg och man vill odla grönsaker på platsen kan det vara
värt att kontakta miljökontoret och låta analysera jorden (Israelsson 2004:8). I detaljplanen
för Årstafältet från 1994 kan man läsa att det gjorts markanalyser och att jorden klarar gränsvärdena (Åsell 2000:6). Så även om Årstafältet omger sig av trafikerade vägar känner jag
ingen oro för att odla på platsen.

3. ÅRSTAFÄLTET – PLATSEN & PLANERNA
3.1 Stadens vision
3.1.1 Parken
Idag består Årstafältet av en grönyta på cirka 50 hektar vilken omges av lagerhallar och hårt trafikerade vägar. På fältet har det under
senare år anlagts fotbollsplaner,
rugbyplaner, en mindre golfbana,
kolonilotter och en damm för att
rena dagvatten. Längst upp i norra

Årsta Odlingar

delen av fältet finns rester av den
nedlagda Årstalänken. Fältet korsas också av den medeltida vägen
Göta Landsväg som har anor ifrån
1200-talet. Denna är förstås skyddad och får inte rubbas. År 2001

Bild 2. Karta över Årstafältet idag. Källa: http://www.stockholm.se/

lades en detaljplan fram för platsen som säger att hela grönytan ska bevaras som landskapspark och att den ska utvecklas med
stadsjordbruk, kolonilotter och idrottsplatser. Den här planen stoppades dock 2006 när det
blev en ny borgerlig majoritet i Stockholm. Det hör inte till vanligheten att en detaljplan stoppas och speciellt inte efter att stora summor pengar redan lagts ned på projektet. Men 2007
fick Stadsbyggnadskontoret uppdraget att börja planera för en ny stadsdel i området. Ett år
senare drogs det igång en arkitekttävling för att hitta den nya känslan för området. I februari
2009 avgjordes tävlingen och vinnarna blev det franska arkitektkontoret Archi5 med bidraget
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Arkipelag. Deras förslag bygger
på cirka 4 000 nya lägenheter i
området längs med den gamla
Årstalänken och en park på cirka
30 hektar istället för de 50 som
finns idag. Stadsbyggnadskontoret har dock poängterat att bidraget inte har uppnått alla mål och
att många detaljfrågor behöver
arbetas vidare med (Erlansson &
Sittkoff 2009:22). Bland annat
kan antalet bostäder och parkens
storlek komma att ändras. Målet

Bild 3. Archi5:s förslag till det framtida Årstafältet
Källa: http://www.stockholm.se/

är att behålla idrottsplatser och
kolonilotter även om de kommer att behöva flyttas på. Men det finns delade åsikter om att
bygga på fältet. Stockholms Stad pekar på bostadsbristen i Stockholm och att Årsta har ett attraktivt läge nära innerstaden med bra kommunikationer (Borg & Goldstein, muntlig referens,
26/10 2009). De boende i området är väldigt engagerade i fältets framtid och vill ha sin landskapspark, så som den planerades i början av 90-talet med stadsjordbruk, kolonilotter och idrottsplatser. Därmed startades Nätverket Årstafältet som har kontinuerliga möten och diskuterar sina visioner om platsen på Internet (http://arstafaltet.se/). Även om Stockholms Stad planerar fler bostäder i området så är deras intention förstås att möta de boendes intressen.
Representanterna jag träffat ifrån Stockholms Stad (Borg & Goldstein, muntlig referens,
26/10 2009) vill att det här området ska skilja sig ifrån andra nybyggda områden genom att
inte vara så kliniskt utan sjudande, det ska kännas att här inte bara bor folk utan här lever de
också. De här tankarna föll mig i smaken – det passar en odling helt enkelt. Den är full av liv
och den ser ut som den gör. Visionen med parken är att den ska vara full av aktiviteter med
något för de allra flesta. Det finns en önskan både ifrån Staden och de boende i området att
utöka kulturparken med till exempel kafé, butiker, djurhållning och mer odling.
3.1.2 Odlingen
Stadsrepresentanterna (Borg & Goldstein, muntlig referens, 26/10 2009) visade ett intresse
för en ekologisk odling på fältet. Förutom att bidra till trivseln menade de också att den skulle
kunna ha en pedagogisk funktion och inspirera till långsiktighet och helhetstänkande. Det ska
också finnas ett sammanhang mellan olika aktiviteter på fältet och helst ska kolonilotter, odling, djurhållning och kafé flyta samman och ge ett helhetsintryck.

14

4 RESULTAT
4.1. Min vision och idé
4.1.1 Parken
Som läget är idag upplever jag Årstafältet som en aningens otrygg plats utan skydd i ryggen.
Platsen är väldigt öppen och brokig och ger därmed inget behagligt intryck. Om aktivitetsområdena förs samman lite mer och hänger ihop kan det skapas en mer överblickbar park med
rumslighet och lugn. Att nya hus kommer rama in platsen ser jag inte som något negativt,
tvärtom. Flera träd i ytterkanterna skulle också kunna ha en lugnande effekt.
Jag förstår de boendes rädsla för att hela fältet ska bebyggas, vi har verkligen ett stort behov
av grönska och andningshål i staden. Årsta som stadsdel tjänar definitivt på att behålla ett
stort grönområde då det skulle göra bostäderna i området attraktivare. Jag tilltalas av tankarna
från stadsrepresentanterna om en levande stadsdel där allt inte är så perfekt. Jag tänker mig en
park som tillhör alla och som ger känslan av att den vuxit fram genom engagemang och livslust. Om vi ser en traditionell offentlig trädgård framför oss, den klassiska stadsparken, så är
den öppen för alla, alltid, men ändå finns känslan av att den ägs av Staden och att man som
privatperson inte får göra som man vill där. Jag får inte sätta mina egna spår. Parken ägs och
sköts av staden och min möjlighet att påverka dess uttryck är mycket liten. Jag skulle vilja
öppna för känslan av att man som medborgare har en möjlighet att få utlopp för sin kreativitet
utan att det behöver vara olagligt.
Odlingen på Årstafältet tänker jag mig i ett sammanhang tillsammans med privata odlingar på
kolonilotter, betande djur och kafé där man kan sitta ner och njuta i känslan av landsbygd,
men ändå mitt i stan. En variant vore att väva samman kafé och trädgård med en gemensam
del där besökare kan sitta för att ta sig en fika. Ett kafé blir lätt en social knutpunkt och kan
tydliggöra platsens roll som mötesplats. För att knyta ihop odlingen och aktiviteterna som
pågår där med platsens historia och den medeltida Göta landsväg som löper över fältet kan
det eventuellt hållas marknader på fältet som går i medeltida tecken, där flera hantverkare
samlas och säljer sina verk och kanske visar hur hantverket utförs. Från odlingen säljs det
självfallet nyskördade grönsaker och utanför kaféet står det ett storkok enligt medeltida recept
och sjuder över öppen eld.
4.1.2 Odlingen
Jag ser flera anledningar till att införliva grönsaksodlingar i städerna, flera har ni redan fått
sätta er in i men de tål att nämnas igen. Jag vet inte hur pass stor miljöpåverkan mindre odlingar i städerna kan ha, men det är ändå ett steg på vägen. Jag tror att vi genom att föra in
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odling av köksväxter i städerna kan påverka folks sätt att tänka. Jag tror att förståelsen för
naturens kretslopp och produktionen av mat kan få människor att spara på naturens resurser
och därmed påverka miljön positivt. Och jag är helt övertygad om att odling i städerna vare
sig den är privat eller kommersiellt driven kan förbättra vår livsmiljö, vår trivsel och livskvalitet. Jag upplever känslan av liv som en brist i vårt samhälle idag, känslan av att någonting
faktiskt pågår runt omkring oss och att saker av värde produceras i vår närhet.
Odlingen på Årstafältet ska enligt min mening bjuda på enkelhet om än i ett överdåd av färg
och form. Jag tänker mig utformningen begriplig och okomplicerad med ett enkelt växthus,
synliga komposter och halmtäckta grönsaksland. Grönsakerna varvas med färgsprakande
sommarblommor till snitt och doftande örter. Förutom blomsterrabatter, örtbäddar och grönsaksland tänker jag mig större fält av potatis, majs och ettåriga blommor som lin och solrosor.
Solrosorna göder fåglarna inför vintern och linets fröställningar blir vackra höstkransar.
Växthuset behövs för uppdragning av säsongens alla grödor och för att odla lite mer värmekrävande frukter som tomat, gurka och melon. Eventuellt kan där också krukodlas basilika
och andra kryddor eller en del perenner till försäljning. Ett ouppvärmt växthus förlänger säsongen med ett par månader, men om växthuset värms upp under åtminstone delar av vintern
blir möjligheterna långt mycket större. Det kräver dock en hel del energi för att värma upp ett
växthus och det strider lite mot hela idén om resursbesparande och ekologi. Men om man på
plats kan alstra denna energi själv så är kretsloppet slutet. Detta skulle kanske kunna göras
genom solfångare eller biogas.
Växthuset skulle med fördel kunna placeras längs med Östbergavägen (se bild 2 & 4) som en
liten barriär mot störande trafik och odlingen skulle göra sig bra i den sydvästra delen av fältet där Göta landsväg har sin södra entré. Där skulle den ligga i nära anslutning till kolonilotter och dagvattendamm, varifrån man kanske kan ta vatten till odlingarna. Odlingarna kunde
på så vis sträcka sig på var sida om den gamla landsvägen som en ram, dessutom blir resultatet att besökarna kan vandra igenom odlingen. För att återigen knyta an till platsens historia
skulle odlingen förslagsvis ramas in av en tidstypisk gärdesgård då jag tyvärr tror att någon
form av staket krävs för att skydda odlingarna. En gärdesgård kan klättras över, men jag tänker att den tjänar som en form av moraliskt staket som ändå hindrar de flesta. Dessutom
skyddar den till viss del också ifrån rådjur och harar.
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För att göra mer nytta i samhället kan odlingsverksamheten föra ett samarbete med skola,
kommun och försäkringskassa och liksom Slottsträdgården (Larsson 2009:100) ta emot praktikanter, sjukskrivna som arbetstränar, långtidsarbetslösa och unga sommarjobbare ifrån
kommunsatsningar. Detta är ju förstås också ett utmärkt sätt för odlingen att gå runt tidsmässigt och ekonomiskt. I Stockholm är det vanligt att skolklasser hyr kolonilotter för att lära sig
om mat och kretslopp och jag har själv sett exempel på hur kolonilotter av detta slag växer
igen och torkar ut under sommarlovet. Varje gång barnen kommer dit får de börja om från
början och det vet vi ju av egen erfarenhet att odlandet blir då inte så kul. En offentlig odling
med en ansvarig trädgårdsmästare kan hålla barnens odling i schack när de är borta och med
rätt handledning istället väcka ett intresse.

Göta Landsväg

!

N

Östbergavägen

TECKENFÖRKLARING:
01. Växthus
02. Grönsaksfält
03. Grönsaksfält & Örtagård
04. Blomsterfält
05. Blomsterfält
06. Promenadstig
07. Berså
08. Berså
G. Grindar
Bild 4. Egen idéskiss över Årsta Odlingar
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4.2 Praktiskt genomförande
Marken ägs av Stockholms Stad och från deras sida finns ett intresse för någon form av odling på platsen, eventuellt i form av en kommersiell grönsaksodling, men det är dock inget
som staden i dagsläget vill eller kan finansiera. En av de första frågorna som dök upp hos mig
var ifall en odling likt denna skulle kunna drivas av kommunen med anställda trädgårdsmästare (som på Malmö Slottsträdgård) eller om den måste drivas av egen företagare. Min kontakt ifrån Stockholms Stad vad gäller praktiska och ekonomiska frågor; Bodil Hammarberg
svarade mig på frågan att ett projekt likt detta med fördel skulle drivas av egen företagare eftersom Staden är en beställarorganisation utan egen driftpersonal. Däremot kan man säkert
som egen företagare få visst ekonomiskt stöd till att dra igång ett liknande projekt. Till exempel kan kommunen säkerligen bekosta el- och vattendragningar men kanske inte några eventuella byggnader eller övrigt material. Om större stöd kan ges måste diskuteras och beslutas
hos förvaltningsledningen, kanske till och med på politisk nivå. Om en sådan idé förankras
bör den vara med i detaljplanearbetet och marken ska kanske vara utlagd med en särskild
markanvändningsbestämmelse istället för parkmark. Då mark som ägs av kommunen ägs av
alla medborgare, får den inte hägnas in och nekas tillträde, men har den ett annat användningsområde kan detta kringgås och utformningen bli friare (Hammarberg, muntlig referens,
3/11 2009). Då marken på Årstafältet är rätt sank kan det bli ett stort projekt att bygga på
platsen och därmed innebära en större kostnad (Borg & Goldstein, muntlig referens, 26/10
2009). Därför är ett växthus av enklare typ som inte kräver lika avancerad förankring och som
dessutom går att flytta på att föredra.
4.3 Finansiering
Jag har tittat helt kort på vad projektet skulle kunna kosta mest för att själv få en aning. I beräkningarna har jag räknat på en yta av cirka 1,5 hektar för odlingen. I detta ingår grönsaksland, potatisåker, majsfält, blomsterfält, växthus, kompost och arbetsytor samt en liten gårdsyta för aktiviteter och kursverksamhet och eventuellt kaféservering. Frön och plantor till detta
skulle gå på ungefär 15 000 kronor inklusive moms (enligt Runåbergs priser). Sedan tillkommer förstås kostnader för till exempel redskap, gödsel, halm, såbrätten etc. Runt delar av odlingen skulle det behövas staket, längden på staket beräknas till cirka 480 meter och priset per
meter varierar förstås beroende på material och modell. Jag har valt mellan olika varianter av
trästaket men bestämt mig för gärdesgård på grund av dess historiska värde. Det är dock inte
den billigaste typen av staket utan kostar kring 300 kronor per meter ifall en hantverkare anlitas för jobbet (http://www.haddebo.se/). Detta skulle delvis kunna finansieras genom att anordna kurser i att sätta gärdesgård. Den andra stora kostnaden för odlingen skulle bli växthuset. Den billigaste varianten av växthus är bågväxthus och kostar omkring 40 000 kronor för
cirka 300 kvadratmeter (http://www.tradgardsteknik.se/). Där tillkommer också kostnader för
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underarbete och montering. En möjlighet för att skapa en ekonomi i verksamheten skulle
kunna vara att starta en vänförening som stöttar verksamheten på flera sätt genom både volontärarbete och medlemsavgifter. Kanske kan det finnas ett intresse hos medlemmarna i det
engagerade Nätverket Årstafältet.

5. DISKUSSION
5.1 Samarbete mellan kommun och medborgare
Jag mötte ett stort intresse hos Stockholms Stad och jag fick känslan av att det finns en möjlighet för medborgare i staden att verkligen påverka och ge önskemål över vad de vill kunna
få ut av sin närmiljö. Larsson tog i sin avhandling upp risker som reglerad frihet vad gäller
utformningen av en plats när samarbetet med kommunen är för stort och svårigheten att få
saker att hända i den takt man själv vill. Jag tror liksom Larsson skriver att en verksamhet likt
denna kan vara tung att driva på egen hand, kanske framförallt vad gäller den ekonomiska
pressen som egen företagare. Vi kan ta Lärjeåns trädgårdar som exempel och deras bild av
projektets tunga arbete. Vad gäller Lärjeån så undrar jag ifall det inte är svårare att gå runt
ekonomiskt med en sådan placering ute i förorten. De vittnade själva om att innerstadsborna
visade ett större intresse för verksamheten och för miljöfrågor. Och det är klart att det är lättare att få ruljans på verksamheten ifall den finns i ett område där människor har ett intresse
för den. Nu är även Årsta en förort, men ändå av annan typ med närheten till innerstan och
nybyggnationer. Jag tror också att en så pass liten odling behöver fler inkomstkällor utöver
försäljning av det som odlas, till exempel kurser, föreläsningar och kanske även konsultation.
Vidare så skriver Larsson att ett kommunsamarbete kan vara till fördel genom att det förmedlar trygghet till medborgarna, kommunen för tankarna till något bestående. Jag tror ändå
att det är av stor vikt att inte allt i samhället planeras uppifrån utan också tillåts växa fram genom att folk lever på en plats. Ofta känns det som att medborgarens initiativ och vilja är något
förbisedd i stadsplaneringen. Grönska i städer uppskattas av de flesta invånare och möjligheten att odla själv är en bristvara i staden. I förorterna finns fler kolonilottsområden men en
kolonilott kräver ständigt underhåll och kan bli en börda för den som inte har tillräckligt med
tid. Dessutom är de privata och inget man har tillgång till som utomstående. En offentlig odling skulle kunna ge den som bara vill ta ett spadtag någon gång ibland möjligheten att arbeta
och i gengäld till exempel få rabatterade grönsaker. Sedan så har vi ju parkerna i staden som
alltid är tillgängliga för alla. Men ändå, de ägs av staden och de sköts av kommunala förvaltningar och du och jag har väldigt liten chans att påverka dess utformning och bidra till ett personligt uttryck. Även om parken är din så känns det sällan av. Det jag vill hitta är något mel-
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lanting, mer som om vi tänker oss Rosendal eller Slottsträdgården. En plats med personlig
prägel som inte ställer krav på dig men ändå ger dig möjligheten att vara med och påverka.
En odling av det här slaget borde inte ses som ett förvaltningsproblem utan som en tillgång
och något som underlättar och ger fördelar för kommunen. Oavsett vad som ska anläggas på
en plats så finns kostnader för anläggning och därefter underhåll. I det här exemplet kommer
underhållskostnaden minskas eller rentav undvikas helt. Om marken används till en professionell odling kan fler värden fås ut, den får inte bara ett bättre underhåll utan kan fungera
som en resurs på flera sätt. Den kan tjäna ett pedagogiskt syfte för miljön, den kan verka återhämtande för människors hälsa genom sin atmosfär och vara estetiskt tilltalande. Ett litet
smycke för stadsdelen. Jag tycker att offentliga odlingar i städerna ska ses som tillgångar och
att kommunens roll borde vara att underlätta för privata aktörer att själva dra igång sådana
verksamheter. I Larssons avhandling kan vi se flera exempel där aktörerna upplevde det svårt
att få igång kommunens engagemang.
5.2 Trädgården och hälsan
Ju fler fördelar kommunen kan hitta i en verksamhet desto större intresse borde kunna väckas
och chansen att få ekonomiskt stöd öka. Som tidigare nämnts skulle en odlingsverksamhet
kunna erbjuda möjligheter till samarbete med skolor, sommarjobb, platser för praktikanter
och arbetstränande. Siffrorna ifrån Alnarps rehabiliteringsträdgård tyder på att rehabiliteringsträdgårdar faktiskt fungerar och är värda att satsa på. Ifall det är trädgården i sig som hjälper
individen eller de sociala möten som platsen erbjuder är inte helt uppenbart, men hur som
helst är trädgården ett bra redskap i behandlingen. I vilket fall som helst borde verksamheter
som erbjuder medmänniskor och kommun den möjligheten bemötas positivt och i möjlig mån
få ekonomiskt stöd. Att trädgård och natur kan hjälpa människor mentalt känns för mig helt
naturligt och är inget konstigt i sig. Naturen är vår ursprungliga livsmiljö och jag tror att vi
har en medfödd förståelse för den. Samtidigt tilltalar praktiskt arbete och kreativt skapande
och ger en känsla av mening. Liksom Migge uttryckte det tror även jag att ett meningsfullt
och behagligt arbete i trädgården ger den bästa vilan.
5.3 Utformningen av Årsta Odlingar
Om odlingen placeras i den sydvästra delen av fältet skulle den ligga i anslutning till kolonilotter och dagvattendamm. Där skulle den också få en naturlig entré som kunde ledas igenom
odlingen för att ge de små fälten större effekt. Växthuset skulle kunna placeras längsmed Östbergavägen och bilda en ljudbarriär och ett skydd mot störande intryck. Jag tänker att det är
viktigt att satsa på grödor vi använder oss mycket av för att på största möjliga sätt kunna
spara på resurserna. Samtidigt som det ska erbjudas grönsaker som gör sig bäst då de konsu-
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meras helt färska och framförallt lite roligare och annorlunda sorter av grönsaker som sällan
går att få tag på i mataffären. Odlingen ska kunna visa att en tomat inte bara är en tomat, utan
en uppsjö av frukter med olika smaker.
Delar av odlingen skulle behöva hägnas in både mot djur och människor. Det finns flera varianter på möjliga staket, samtliga jag funderat på är enkla staket i trä för att ge ett naturligt intryck. Det finns relativt billiga och mycket enkla typer av staket men jag har fastnat vid vår
klassiskt svenska gärdesgård, då den användes redan på 1200-talet, vid den tiden då landsvägen som löper över fältet var i bruk. Gärdesgården kostar det dubbla jämfört med andra typer
av staket och tar längre tid att sätta upp. Därför började jag att fundera över hur den skulle
kunna finansieras och tänkte att det finns säkert fler än jag som vill lära mig hantverket. Därmed tänker jag att en möjlighet skulle kunna vara att hålla kurser till vilka en kunnig hantverkare med vana av kursverksamhet anlitas. Med tiden lär sig arrangören själv och kan fortsätta arbetet. Det skulle till och med kunna vara en lyckad start på verksamheten; att involvera
boende i området och få in dem i grundandet av projektet. Jag tänker också detta kan leda till
ett större ansvar för platsen och en gemensam tillsyn. Ett bågväxthus är den billigaste formen
av växthus och kostar cirka 40 000 kronor plus montering. Detta kräver inte särskilt avancerad montering och skulle kunna vara att föredra till en början innan verksamheten kommit
igång ordentligt.
Efter fem veckors arbete med den här uppsatsen börjar jag nästan tro att Årsta Odlingar finns
på riktigt och bläddrar ivrigt i årets frökataloger. Jag planerar bäddarnas placering och komponerar blommor efter färger och former. Jag har också gjort en folder som välkomnar besökare till Årsta Odlingar. Detta mycket med hjälp av min sambo då sådant tekniskt arbete tar
alltför lång tid för min egen hand. Kanske ränner fantasin iväg för att jag själv gärna skulle
handla mina grönsaker nere i parken utanför mitt hus. Och kanske skulle möjligheten att gå ut
och låna en spade för att gräva några rader kunna hjälpa mig då jag är arg och frustrerad över
att datorn inte gör som jag vill. Att sedan komma tillbaka in med ny energi och klara tankar.
Jag vet att det fungerar, åtminstone för mig.

6. REFLEKTIONER KRING DET EGNA ARBETET
Jag hade kunnat titta på flera platser och hört mig för hos flera kommuner, men dessa få
veckor som jag haft till förfogande har begränsat mig till en plats och en kommun. Förslag på
vidare studier skulle kunna vara att undersöka möjligheter att få ekonomiska bidrag för att
starta upp liknande verksamhet samt ifall det finns ett intresse hos boende i området. Projektet
att starta upp en offentlig odling i stadsrummet skulle kunna gå att applicera i vilken svensk
stad som helst även om bemötandet blir olika beroende på hur tillmötesgående kommunen är.
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