Lund 14 november 2013

Projektbeskrivning för
Stadsodling i Folkparken
Syfte: Föreningen ämnar starta en stadsodling i Folkparken genom att i
föreningens regi köpa in pallkragar, odlingsjord, mm. för att olika
kategorier av människor (privata personer) som saknar egen möjlighet för
att odla skall få tillgång och möjlighet till detta i liten skala. Projektet måste
ske med godkännande och samtycke med park och natur i Lunds kommun.
Projektet är tänkt att äga rum i Folkparkens nordöstra hörn under vår- och
sommarmånaderna 2014. Projektet kan eventuellt drivas i samverkan med
träffpunkt Papegojlyckan och Takdroppets fritidsgård.
Bakgrund: Folkparken är under utredning för en detaljplaneändring för att
utröna om det är möjligt/lämpligt att placera bostadshus i en del av
Folkparken. Folkparkens Framtid är en aktiv förening med ca 300
medlemmar och 500 passiva sympatisörer som verkar för Folkparkens
bevarande och utveckling. Ett påstående som florerar är att Folkparken är
en dåligt utnyttjad park. Detta menar föreningen inte är en korrekt
beskrivning av verkligheten. Debatten om Lunds parker och grönområden
är intensiv och sker på många håll och i många forum i Lund. Genom att
genomföra det här stadsodlingsprojektet i Folkparken så skapas ännu en
mötesplats där denna diskussion kan fortsätta och belysas av människor
som söker sig till parker och som är av brukare av dylika platser.
Folkparken skulle på så sätt förstärkas som den viktiga mötes- och
umgängesplats som den redan är idag. Projektet försvårar inte kommunens
fortsatta planutredning, då odlingen som skall ske i pallkragar lätt kan
transporteras bort. Stadsodling i Folkparken har tidigare utretts i en
magisteruppsats av Sara Waxegård 2011-06-13. ”Public garden in
Folkparken – the first common garden in Lund” vid Malmö Högskola om
hållbar stadsutveckling. Uppsatsens slutsatser och uttalande är att platsen
är lämplig för detta ändamål. Ängelholm, Malmö är exempel på städer bland
många andra som har liknande projekt igång redan. Det finns ett stort
intresse och behov för ett sådant här projekt på Väster i Lund.

Metod: Föreningen köper in jord, pallkragar och övrig nödvändig
utrustning, (spadar, stöd, skyltar osv.) och ställer upp detta på plats i
Folkparken med parkförvaltningens anvisning och samtycke. Föreningen
sätter igång och administrerar (bl. a. hemsida) odlingen, samt är
huvudansvarig för densamma.
Målgrupp: Ungdomar, studenter, medelålders, och pensionärer det vill
säga alla odlingsintresserade människor. Speciella målgrupper kan vara alla
de lägenhetsinnehavare som bor i Folkparkens absoluta närhet som själv
saknar trädgård samt även boende vid Papegojlyckans serviceboende och
barn och ungdomar som tillhör skolor och fritidsgårdar i närområdet.
Mål: Att öka intresse för stadsnära odling och uppnå tillfredsställelsen av
närodlade egna giftfria och ekologiska grönsaker och kryddor. Även blomodling för försköning skall förekomma. Lunds kommun är föregångare
genom att använda stor andel närodlade och ekologiska råvaror i sin
skolmat. Detta projekt kan öka på intresset för dessa frågor hos stadsdelens
barn och ungdomar. Att odla och arbeta med sina händer och att vistas ute
har stor positiv inverkan på hälsa och välbefinnande hos människor.
Tidplan: Genomförande vår och sommarmånader (april– september) 2014.
Finansiering: Inga andra bidragsgivare eller sponsorer är i dagsläget
kontaktade. Innan dess är finansieringen tänkt att ske uteslutande med
hjälp av detta miljöanslag.

Bilaga 1
Finansieringsunderlag:
Inköp och kostnader:
Ca 20 – 25 st. odlingsplatser => ca 100st pallkragar: =>
10 000 kr
Odlingsjord:
5 000 kr
Redskap och div. utrustning:
5 000 kr
Fröer, växter, växtnäring
2 000 kr
Transporter och oförutsedda utgifter:
3 000 kr
Summa:
25 000 kr

Bilaga 2

