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URBAN STADSODLING OCH PERMAKULTUR
Urban stadsodling är ett växande intresse och en utmärkt möjlighet att låta fler invånare i
Hägersten-Älvsjö att påverka sin närmiljö, lära känna sina grannar och bidra till biologisk mångfald,
renare luft och förbättrat klimat. Vi har sett lovvärda initiativ komma från kunniga medborgare i vårt
område men deras initiativ verkar ha fastnat på vägen eller så har de röstats ner av majoriteten.
Stadsodling innebär också att besökare som kommer till ett stadsodlingsområde får ny kunskap om
permakultur, en hållbar odling som följer naturen och kunskap om hur vi främjar en gynnsam miljö
för humlor och bin. Målet borde vara ett center för urban odling i varje stadsdel och minst två i en
sådan stor stadsdel som Hägersten – Älvsjö. Ett gott samarbete med stadsodlare kan också kopplas
ihop och bli en del av förskolornas verksamhet. Exempelvis kan skörden levereras till förskoleköken
och bli ett välkommet tillskott av ekologiska grönsaker i och med kökens redan nu ansträngda
ekonomi när det gäller att ha råd med nivåmålet om ekologisk mat. Vinsterna med stadsodling är
många och inte minst utöver att det gynnar ekosystemtjänster så innebär dylik verksamhet fler
trygga vuxna och barn i det offentliga rummet, förbättrad folkhälsa, ökad integration och möjlighet
till sociala möten och i bästa fall kan det även innebära arbetstillfällen.
Det är en stor vinst att samordna stadsodlingar runtom i vårt område och inte låta det stanna hos
några enstaka individer.
Med tanke på detta önskar vi få svar på:
•
•
•
•
•

Hur många stadsodlingar finns kännedom om i Hägersten-Älvsjö
Vilka initiativ tas för att uppmuntra till stadsodling?
Finns det pågående diskussioner om samarbeten med stadsodlare?
Vilka områden anser förvaltningen är lämpliga för stadsodling?
Finns det ingångna samarbeten med förskolor gällande stadsodling?

