
Stadsodling
i Enskede-Årsta-Vantör



Välkommen att stadsodla!
Stadsodling är en möjlighet för dig som bor i Enskede-
Årsta-Vantör att odla på stadens mark. Stadsdelsförvalt-
ningen står för ett start-kit med pallkrage och ekologisk 
jord. Du står för plantering och omsorg.
När vi tecknat ett brukaravtal för stadsodling kommer stadsdelsförvaltningen att 
ordna med ett start-kit, innehållande pallkragar fyllda med ekologisk jord. Varje 
pallkrage är cirka 1,2 x 0,8 x 0,6 meter. Du får sedan plantera grönsaker, frukt, 
kryddor eller blommor. Odlingen ska bedrivas ekologiskt och kemiska bekämp-
ningsmedel får inte användas.

Odlingspallarna står ute året om, så du väljer själv när du vill börja och sluta plan-
tera för året. Du står för all skötsel av odlingen och håller 
städat. Du får naturligtvis skörda det du själv planterat, men området ska vara till-
låtet och säkert för allmänheten att beträda. Det finns viss möjlighet att tillgänglig-
hetsanpassa odlingen, hör av dig till förvaltningen med önskemål.

Vill du starta en stadsodling? Gör så här:
1. Välj plats och kontakta stadsdelsförvaltningen. Rita ut 
din plats på en karta och kontakta förvaltningen för att 
få ett förhandsbesked på om platsen är tillgänglig för 
stadsodling.

2. Bilda en grupp. Samla ihop några personer som är 
intresserade av stadsodling, bilda en odlingsgrupp tillsam-
mans och utse en kontaktperson.

3. Gör en beskrivning över hur många pallar eller kva-
dratmeter ni önskar nyttja för stadsodling, rita på en karta 
vilken plats ni önskar odla på, gör en lista på medlem-
marna i gruppen och kontaktperson, samt ungefär vad ni 
planerar att plantera.

4. Kontakta stadsdelsförvaltningen för att samtala kring
möjligheten till stadsodling enligt era önskemål och för att 
vi tillsammans ska teckna ett brukaravtal för er stadsodling.

För mer information kontakta stadsmiljöverksamheten 
08-508 203 15.
Skicka er anmälan om intresse för stadsodling till  
funktion.sd14.lokal.och.stadsmiljo@stockholm.se. En
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