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Stadsodlare

Varför behövs odling i staden?

Det växer ju så det knakar”! utbrister människor överraskat när de upptäcker På Spårets
odlingar. De tycker att det är otroligt härligt att gå runt och titta på grönsakerna, kanske
stoppa fingrarna i jorden och bara njuta av känslan … För två år sedan fanns det inga
grönsaker alls här.
Stockholm växer också så det knakar. Befolkningen ökar rekordsnabbt. Samtidigt som
livsmedelskonsumtionen ökar minskar erfarenhet av och kunskap om hur maten
produceras, om hur den plastade gurkan, löken i påsen, bönorna på burk blev till.
Kanske har vi inte ens tid eller råd att ta ut barnen på landet och visa hur livsmedel
produceras. I stadsodlingen finns den kunskapen.
Naturen och staden är inte varandras motsatser. Även för
stadsbor är ekosystemtjänsterna livsviktiga. De renar luften och
vattnet, pollinerar frukt och bär, jämnar ut klimatet osv. Stadsodlingen bidrar till att de tjänsterna fungerar. Den skänker
samtidigt skönhet, lugn och inte minst gemenskap i en alltmer
kaotisk och förtätad stad.
Integration är ytterligare ett skäl att odla i stan. Erfarenheterna visar att odling är det integrationsprojekt som fungerar
bäst. Eller som det formuleras på Peppar & Pumpas hemsida: ”I
På Spåret
koloniområdena jobbar vi sida vid sida, i jorden och i
föreningslivet.”

Ett projekt som samordnas av Peppar & Pumpa …
Nätverket Peppar & Pumpa (www.pepparochpumpa.se) är initiativtagare till
stadsodlarfestivalen och samordnar arbetet. Det bildades 2008 och är ett nätverk av
kolonister i Storstockholm. Varje år arrangeras en skördefest/marknad samt
workshops och studiebesök. Syftet är att sprida kunskap om ekologisk stadsodling, men
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också att verka för att fler får möjlighet att odla i staden, i koloniträdgårdar, i
bostadsområdena, i parker ...
De årliga skördefesterna har blivit enormt uppskattade. De är både välorganiserade
och lättillgängliga, gratis för både utställare och besökare. Redan förra året inleddes
samarbetet mellan Peppar & Pumpas kolonistföreningar och fristående grupper av
stadsodlare.

… men som samlar alla stadsodlare
Det finns en brokig och snabbt växande skara av odlingsprojekt i Sverige. I varje grupp
finns medlemmar med en unik kunskap inom något område: permakultur, syrning,
kompostering osv. Hur samlar vi all
Kreuzberg,
denna kunskap? funderade vi i Peppar
Berlin
& Pumpa. Svaret blev att arrangera en
gemensam stadsodlarfestival. Peppar &
Pumpas gedigna erfarenhet av
organisation plus de nya stadsodlarnas
entusiasm – det måste vara en suverän
kombination.
För att samarbetet ska leva vidare och
utvecklas kommer vi att sammanställa
fakta om alla grupper som deltagit.
Vår förhoppning är att festivalen
bidrar till att Stockholms stad blir en
innovativ plats för stadsodling, på
samma sätt som Kreuzberg i Berlin och High Line i Manhattan, båda inspirationskällor
för På Spåret.
Slutligen tycker vi att det är dags att medborgare och stadsodlare träffar varandra. Vid
festivalen har stockholmarna en unik chans att hitta de odlingsprojekt som passar.

Stadsodlarfestival bidrar till stadsutveckling:
Stadsodlarfestivalen kommer att äga rum i Fatburksparken vid Medborgarplatsen på
Södermalm. Den arrangeras i tätt samarbete med Stockholms stads parkavdelning, som
supportar med allt från bajamajor till el, vatten, sophämtning och scenbygge.
Genom Fatbursparken passerar mängder av människor varje dag, men ingen stannar
upp eftersom det aldrig händer något här. Vi hoppas att festivalen bidrar till stadens
utveckling genom att visa stockholmarna att staden blir så mycket roligare om vi
engagerar oss.

Festivalens innehåll – hittills spikat:
Workshops och demonstrationer. Det handlar om allt från
bokashikompostering och odling av chili till insektshotell,
biodling och hönsuppfödning.
Odlingsinformation. Stadsodlarna berättar om sina projekt
samtidigt som stockholmarna får odlingstips, men också
information om hur man blir odlare.
Marknad – alla som odlar något ätbart får sälja av sitt överflöd.
Vi hoppas på mängder av marknadsbord med grönsaker från
hela världen, marmelader med spännande smaker, garanterat
annorlunda inläggningar, chilifrön, kompostmask mm.
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Höns mitt i
stan.

Stockholms stad deltar och berättar hur staden verkar för stadsodling och en grönare
stad.
Trädgårdskockarna visar hur grönkål, mangold och andra fräscha grönsaker från våra
odlingar kan förvandlas till gourmetmat. Provsmakning förstås.
Miniföredrag på scenen – stadsodlare berättar om sin verksamhet.
Workshop med barnen – olika
barnaktiviteter.
Hundrabladssalladen – vi slår
bladrekord, minst hundra olika
blad i vår jättesallad. Men bara
blad odlad eller plockade i
Storstockholm. Kan vi slå
Guinessrekord?
I övrigt fritt fram för alla
stadsodlare i hela Sverige att
hitta på spännande programpunkter. Alla har något att
Peppar & Pumpa 2013
berätta.

Våra samarbetspartners
Vi samarbetar med Stockholms stad, Studiefrämjandet, Stockholmshem och
Hyresgästföreningen. Men vi är öppna för att samarbeta med alla som arbetar mot
samma mål som vi.

Nätverket Peppar & Pumpa
www.pepparochpumpa.se
Monika Langlet monika.langlet@gmail.com, 0709-74 69 16
Estelle Conraux estelle.conraux@gmail.com 070 -738 91 47
Lena Israelsson lenai@comhem.se 0707-90 59 55
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