
fielund och därför uppskattar vi om du kan 
hjälpa oss komma vidare. Här nedan har vi en  
sammanfattning på projektet och efter det har 
vi inkluderat ett frågeformulär med ett par korta 
frågor angående dina tankar och synpunkter.

VISION
Vår Trädgård är en tjänst som bygger på ett ut-

byte av kunskap inom odling. Växthuset är en social 
mötesplats där alla är välkommna oavsett ålder, kön, 
bakgrund, kunskap eller klass. Fokuset ligger på.  
hydroponisk odling vilket innebär odling i vatten, som 
ett komplement till traditionell odling i jord. Detta är 
ett enkelt odlingssätt som kan utföras av alla och året 
runt. I växthuset får du ta del av workshops som dina 
grannar håller i, som tex. hur du bygger din odling själv, 
hur du på bästa sätt förvarar råvaror du odlat osv. 
Om sticklingar lockar är man välkommen på frö och 
stickling-bytardagar. Runt växthuset är en  trädgård 

där man kan ha picknick eller plantera i pallkragar.



• Vår ide bygger på ett utbyte av kunskap inom 
odling.  

• Runt växthuset är en  trädgård där 
man kan ha picknick eller plantera i 
pallkragar.  

• Fokuset ligger på hydroponisk 
odling vilket innebär odling i  
vatten, som ett komplement till tra-
ditionell odling i jord. Detta är ett 
enkelt odlingssätt som kan utföras 
av alla och året runt.  

• I växthuset får du ta del av  
workshops som dina grannar håller 
i, om tex. hur du bygger din odling 
själv, hur du på bästa sätt förvarar 
råvaror du odlat osv.  

• Om sticklingar lockar är man  
välkommen på frö och stickling-bytard-
agar.  

• Växthuset är en social mötesplats för alla.  

• Vi har främst huvudfokus på dessa punkter:  
Hållbarhet och social mötesplats.

DET VI VILL HA FEEDBACK PA
o



Vi tror att en paraplyorganisation som Vår 
Trädgård kan komma att bli en viktig del av 

självaste staden Malmö. Vi vill skapa 
en plats där alla kan känna sig trygga 
och verkligen lyfta fram hur  
viktigt det är med kunskap kring 
mat, odling och miljön. Det finns 
gott om forskning som påvisar  
fördelar med att odla sin egen mat. 
Inte bara fördelar utifrån den fysiska 
hälsan men även den psykologiska 
och sociala välbefinnandet. Vi vill 
inte bara styr- 
ka den redan  

existerade soli-
dariteten i Malmö, 

men även bidra med ett 
tak över dess huvud. Vi vill 

inte bara skapa ett växthus, vi  
vill skapa Vår Trädgård.

VARFOR VI TROR PA VAR VISION
o o

I am life.
I am home to millions.

And I sustain millions more.
My abundance brings prosperity, 
while my scarcity can be deadly. 

I cover much of the earth, and my 
influence extends far beyond.
I have been around for longer 

than you can imagine.
But my world is threatened.
People need to take notice.

And do more to secure my future.
Because I am worth protecting.
Your health relies on my health.

Your life relies on mine.
I am plants. I am life.

-FAO

. .
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Hur är det möjligt att ha en odling utan jord?  
Du kan börja genom att bli en diskbänk odlare i ditt eget kök, där du kan bli din egen micro-produ-

cent och skörda färska grönsaker.

ALLA KAN ODLA

Gör så här: 

• Rota – Evighetsgrönsaker 
dvs. du återodlar. Istället 
för att slänga stumpen från 
din romansallad, purjolök 
eller selleri så sätter du dem 
enkelt i ett glas vatten och se 
dem därefter återgro igen. 
 

• Grodda – Frön, bönor med 
mera blötlägger du. Skölj 
dagligen och skörda inom 
2-4 dagar. 

• Odla i vatten – Växtnäring 
tillsätts i vatten så kallad 
Hydroponisk odling. Du 
odlar i ett passivt system och 
börjar med tex. en ombyggd 
glasslåda i fönsternischen. 
Det kan också expandera 
ut till balkongen, vidare till 
trapphuset, källaren och 
vinden tillsammans med 

grannarna.

Fördelen med odling i 
vatten - du kan odla året 

om och du kan börja med små 
medel, därigenom upptäcka 
glädjen och gemenskapen som 
finns i att odla. Kom och gör 
det tillsamman med oss på 
Vår Trädgård samt upptäck 
alla aktiva odlingsnätverk hos 
oss. Vi jobbar för att öka egen 
matförsörjning genom kunskap, 
gemenskap och samtidigt mins-
ka klimatpåverkan med här- och 
närodling. 
 
Du är varmt Välkommen till 
samlingsplatsen Vår Trädgård!


