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Odling och utomhuskök i Skärholmens
stadsdelsnämndsområdes parklekar
a. Parkleken Ängen. Bredängs allé 22, 127 32 Skärholmen
b. Parkleken Kulan. Frösätrabacken 50, 127 37 Skärholmen
c. Parkleken Ekholmen. Ekholmsvägen 224, 127 51 Skärholmen

Karta 1. Parklekar där stadsodling genomförs.
a. Parkleken Ängen.
b. Parkleken Kulan. Anläggning av utomhuskök inkluderas i ansökan.
c. Parkleken Ekholmen.

Projektets mål
och syfte

Förvaltningen avser med projektet främja utvecklingen av socialt
värdeskapande mötesplatser för odling och matlagning i
anslutning till stadsdelsnämndsområdets parklekar där
Skärholmsbor kan mötas över generationsgränser, etniska och
sociala gränser. Syftet är att skapa engagemang och
lokalsamhällestillit i närområdet samt, underlätta möten mellan
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olika samhällsgrupper och motverka social isolering och öka
känsla av sammanhang och trygghet i bostadsområde och
närområde . Odling och mat är ett sätt att skapa sociala
sammanhang och aktivitet oberoende av kulturell bakgrund, ålder
och funktionsvariation. Målet är att genom långsiktig
platsaktivering öka upplevelsen av trygghet i närområdet, bidra till
ökad lokalsamhällestillit samt ökad nyttjandegrad av stadsdelens
öppna verksamheter och offentliga rum för fler.
Att använda sig av parklekarna är en medveten strategi för att nå
ett stort antal människor i skilda målgrupper. Parklekarna är redan
idag en öppen mötesplats dit alla är välkomna, men genom
stadsodling och möjlighet till matlagning blir möjligheten att träffas
mycket tydligare. Exempel: kvinnor från SFI för föräldralediga
möter inrikes födda föräldrar och barn genom öppna förskolan och
samtalar kring odling. Fritidshem och äldreboende har
gemensamma aktiviteter i parklekens odlingar på särskilda tider.
Personer med funktionsvariation bjuds in att delta i odlingarna på
tider och premisser som fungerar för daglig verksamhet.
Privatpersoner med odlingsintresse kan dela kunskap med
varandra och hitta gemensamma sociala sammanhang. Alla
ovanstående exempel bidrar till att människor som normalt inte
skulle ha träffats eller lärt känna varandra nu möts.
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Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Stadsodling
Under sommaren bedrev förvaltningen stadsodling på tre
parklekar; Kulan i Sätra, Ängen i Bredäng och Vårgården i
Vårberg. Parklekens besökare var delaktiga i alla moment –
planering, sådd, vattning, rensning och skörd. Projektet
samverkade också med sommarjobbare inom
stadsmiljöverksamhet och fritidsverksamhet. Projektet blev ett
välkommet inspel i och med att parklekarnas verksamhet
bedrevs i stort sätt utomhus på grund av situationen med Covid19
Parkleken Kulan har haft den största odlingen (68 pallkragar)
med ätbara grödor – alltifrån färska kryddor och blommor till
egenodlad potatis och majs. Förutom odlingen har personal och
deltagare byggt insektshotell och vattenuppsamling.
Parkleken Ängen hade odling i mindre skala (18 pallkragar) med
anledning av att parkleken var stängd under sommarsäsongen
och öppnade under augusti.
Parkleken Ekholmen var stängd under sommaren varför odling
sattes i gång först under tidig höst.
Stadsodlingsprojektet upptas från och med 2021 i den ordinarie
verksamheten i parklekarna. Investeringen och trygghetsmedlen
fungerade som ett startskott för att komma igång.
Utomhuskök i parkleken Kulan
Utomhusköket blev klart och besiktigat vid årsskiftet. Under
byggets gång har besökare uttryckt att de gärna vill använda
anläggningen. Olika aktiviteter kopplat till matlagning
tillsammans med besökare diskuteras inom
parkleksverksamheten, med hänsyn och följsamhet till
pandemirestriktioner och dess utveckling. Uppföljning av
användning av utomhusköket planeras under våren.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Inga avvikelser rapporteras inom projektet.
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Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Ekonomiskt utfall och eventuella avvikelser vid
slutrapportering
UTGIFTER
Anläggning av
stadsodlingsytor
parklekar Ängen,
Kulan och
Ekholmshöjden
Utomhuskök parklek
Kulan
TOTAL KOSTNAD

Bilder före

BUDGET
UTFALL VB
JUSTERING

EJ
FÖRBRUKADE MEDEL

300 000 kr

245 760 kr

54 240 kr

300 000 kr

324 240 kr

-24 240 kr

600 000 kr

570 000 kr

30 000 kr

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bild 1. Parkleken Kulan. Innan påbörjad investering

Bild 2. Parkleken Kulan. Innan påbörjad investering

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

Bild 3. Stadsodling i parkleken Kulan.
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Bild 4. Stadsodling i parkleken Kulan. Insektshotell.
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Bild 5. Stadsodling i parkleken Kulan. Sådd.
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Bild 6. Stadsodling i parkleken Ängen. Sådd och bevattning.

Bild 7. Stadsodling i parkleken Ängen. Anläggning av pallkragar.
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Bild 8. Stadsodling i parkleken Kulan. Potatis för sättning.

Bild 9. Skördefest.
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Bild 10. Utomhuskök i Kulan parklek

Bild 9. Belysning i utomhuskök, Kulan parklek.

