Förstudie Oxelösunds Skolodling

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer 5568082787
Namn Hälsoträdgården Lunden AB
Utdelningsadress Sättersta Björklunda
Postnummer 61199
Postort TYSTBERGA
Besöksadress: Kyrkogårdsvägen 2, Oxelösund
Telefonnummer 0736554982
0735935562
E-postadress benita@halsotradgarden.se
tony@halsotradgarden.se
Beskrivning av projektet
Vi vill undersöka på vilket sätt vår stadsnära trädgårdsodling kan öka den lokala matproduktionen
till kommunens skolor och samtidigt bli en integrerad del av skolundervisningen.
Vår mark gränsar till kommunens och där uppförs nu en ny skola, år 0-6.
Kan vår mark och kommunens, vid skolan, användas till skolodlingen?
Vi vill också undersöka vilka aktörer som vill delta eller stötta projektet. Oxelösunds stadsodling
gränsar till ovan nämnda markområde, hur kan vi hjälpas åt?
Kan projektet bli en plats för arbetsintegrering av personer, som står långt ifrån arbetsmarknaden?
Stöd söks för projektledning, studiebesök, workshops, möten med den planeringsgrupp som vi
skapat i samarbete med kommunen samt kostnader för utredning av specifikt markområde. Vi
kommer också behöva stöd för konsultationskostnader och presentationsmaterial.
Slutdatum: 2020-09-30
Kontaktperson: Benita Runesson Hälsoträdgården Lunden AB
Ansvarsområde: Delägare, ansvar för ekonomi och projekt
Målgruppen för förstudien är: Innevånare i Oxelösunds kommun
• Kommunens skolor och tillagningskök
Nytta: ökad tillgång till ekologiskt lokalt producerade grönsaker, bär och frukt.
Elevernas ökade kunskap om glädje i odlandet ger känsla av delaktighet och ansvar.
Framtidshopp och god bild av Oxelösunds kommun.
• Föreningar
Nytta: En mötesplats, kultur och kunskapsutbyte, friskgivande fritidssysselsättning,
gemenskap och trygghet.
• Andra odlare i närområdet
Nytta: Bidrar med utökat sortiment, kluster och samverkan.
• Företag
Nytta: Samverkan, förädling, utbyte av produkter och tjänster. Bidrar till en positiv
framtid för Oxelösund.
• Naturen
Nytta: Ökad mångfald såväl växter som djur och mikroorganismer. Jord och trädvård
samt ökad kol inlagring.

Geografiskt område
Oxelösunds kommun 12000 innevånare.
Projektets syfte

Syfte:
◦ Vi vill undersöka intresset för vår (Hälsoträdgården Lundens) och skolodlingens
matproduktion till kommunens skolor.
Motiv:
• Ta till vara vår kompetens och fysiska resurser såsom mark växthus planteringshall mm.
• Öka områdets självförsörjning och resiliens.
• Få miljövinster.
Varför:
◦ Det finns flera befintliga resurser och förutsättningar i Oxelösund, såsom t.ex mark, vår
kunskap och erfarenhet.
◦ Vi vill stärka livsmedelsberedskapen.
◦ Öka tryggheten i att känna möjlighet till handling, i det här fallet odling av mat på egen
mark.
◦ Minskade transporter.
◦ Ökad kvalitetskontroll.

Syfte:
• Vi vill undersöka och förankra att Hälsoträdgården kan bidra till skolundervisningen i
odling, miljö och hållbar livsstil.
Motiv.
◦ Bidra till de gemensamma hållbarhetsmålen.
◦ Skapa framtidshopp och förståelse för vad vi människor och vår planet behöver.
◦ Lgr 11: grundläggande värden.
Varför.
• Genom aktiva handlingar och ökad kunskap öka känslan av sammanhang, delaktighet
och framtidshopp.
• Fysiska utomhusaktiviteter bidrar till ökad hälsa.
• Praktiska övningar förankrar teoretisk kunskap inom ekologi och näringslära.
• Öka nyfikenheten för nya smaker och dofter.

Syfte.
◦ Vi vill undersöka markanvändningens möjligheter på Hälsoträdgården och kommunens
mark.
Motiv.
• Största möjliga nytta av tillgänglig mark för ökad hållbarhet.
Varför.
◦ Öka livsmedelsberedskap.
◦ Miljövänlig odling för människa och natur utan giftrester.
◦ Sprida kunskap om hur mark kan användas.
◦ Mötesplatser för olika generationer och etniska grupper behövs.
◦


Syfte
◦ Vi vill undersöka intresset hos olika aktörer såsom kyrkan, föreningar, företag,
Arbetsförmedlingen, Campus Oxelösund och grannar
Motiv.
◦ Vi vill informera så många som möjligt
Varför.
◦ Ju bredare intresse och förankring det finns runt ett projekt ju större chans att nå ett bra
resultat.

Syfte
◦ Undersöka Campus Oxelösund, Kommunens och Arbetsförmedlingens intresse för
arbetsintegration.
Motiv.
• Det är många som står långt från arbetsmarknaden och delaktigheten i närsamhället.
Varför.
• Vi tror att projektet kan vara en bra plats för ökad kunskap inom hållbar odling.
• Projektet kan bidra till ökad förståelse för hållbar samhällsutveckling.
• Bli en plats för möten skapande av kontakter i närsamhälle och arbetsliv.
Projektets bakgrund
Hälsoträdgården i Oxelösund har unika förutsättningar för att producera grönsaker. Dels
beror det på att det är en gammal trädgårdsanläggning med växthus, planteringshall och
personalutrymmen samt att anläggningen ligger mycket centralt belägen i Oxelösund, både
nära den nya skolan, stadsodlingen och Campus.
Att öka den lokala matproduktionen är angelägen utifrån ett hållbarhetsperspektiv inte minst
ur ett krisberedskapsperspektiv som idag är en mycket angelägen fråga.
Oxelösund har också förhållandevis många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
och är beroende av försörjningsstöd varför det finns all anledning att studera vilka
möjligheter det finns att hitta nya arbetstillfällen inom den gröna näringen.
Tanken med varför vi vill samverka med kommunen om den nya 0-6 skolan är att vi ser ett
behov av att integrera odlingskunskap hos kommande generationer. Vi får därmed ett tillfälle
att minska beroendet av importerad mat och en ökad förståelse för hur matsedeln ser ut och
hur den kanske kommer att behöva förändras t.ex genom tillgång av grönsaker/frukt under
säsong.
Vilka är vi?
Hälsoträdgården Lunden bedriver idag odling av grönsaker och grönsaksplantor, kryddor, örter,
perenna och ettåriga blommor.
Produkterna säljs i vår trädgårdsbutik eller används i olika anläggningsprojekt.
Vi har kurser i ekologisk odling, design och trädvård/beskärning.
Exempel på externa tjänster är skötsel, rådgivning, design och anläggning.
Vi har också haft rehabiliterande och arbetsförmågekartläggande uppdrag främst med
Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare.

I förstudien ska vi undersöka hur vi kan ingå på ett mer integrerat sätt i närsamhället. Med
långsiktig planering och gemensamma mål, vad gäller hållbarhet, i såväl odling av mat som
kunskapsöverföring till kommuninnevånarna.
Förstudien kommer att innehålla. Projektledning, workshops, studieresor, arbete i planeringsgrupp
och dokumentation av förstudie.
Mål
Efter förstudien ska vi ha knutit kontakter och förankrat vår projektidé hos:
•
•
•
•
•

Oxelösunds kommuns utbildningsnämnd och tjänstemän, livsmedelsförsörjning och
kostenhet.
Oxelösunds kommuns (markägarens) företrädare.
Föreningar i Oxelösund såsom PRO, SPF och Hembygdsföreningen m.fl.
Företag i Oxelösund såsom SSAB. Centrumföreningen m.fl.
Ha fått grundförutsättningar för att sedan formulera och gestalta vår projektidé "Oxelösunds
skolodling" för sökande av projektmedel.
Vi ska ha undersökt några liknande projekt i Sverige.

Långsiktiga mål
Vår ambition är att ha en fungerande styrgrupp som planerar för genomförande av projektidé
"Oxelösunds skolodling". Att projektet genomförs och blir stadigvarande.
Genomförande och aktiviteter
Vi kommer att genomföra 3 workshops för de olika intressegrupper vi ser som viktiga att börja med.
Studieresor för kunskapsinhämtning och visionärt tydliggörande. Arbete för planeringsgruppen med
utveckling av förstudien och insamling av argument för en fortsättning samt dokumentation av
förstudien
.
Aktivitetsplan
• Projektledning
Koordinera möten och aktiviteter med intressenter. Ta kontakt med olika aktörer.
Ekonomiansvarig för förstudien samt dokumentera och sammanställa.
• Studiebesök
Vi planerar att göra 6 studiebesök till liknande projekt med arbetsgruppen.
Uppsala: Hågaby och Tuna grönsaker (2 st)
Södertälje: Vackstanäs (1 st)
Linköping: Drivbänk (1 st)
Stjärnsund: Centra för permakultur, kontakt med Martin Gustafsson,
studiebesök samt instudering av material
• Presentationsmaterial
Föredrag, Brochyr
• Workshops
3 olika grupper
• Kommunens nämnder och tjänstemän
• Skola, personal och föräldrar
• Föreningar och företag
• Konsultationer
Patrik Waldenström, Vackstanäs – processtöd
Martin Gustafsson, Stjärnsund processtöd permakultur.

Kim Nilsson, hemsida o kommunikation
Rådek, redovisning av projektet ekonomiskt
Under arbetets gång kan det tillkomma fler behov av spetskompetenser.
Kompetens och samarbete
Företaget har lång erfarenhet, sedan 2007, av arbete med människor i trädgård och odling. Vi har
arbetat med pedagogiska och hälsosamma miljöer inom förskola, äldreboende och i bostadsmiljöer i
både Nyköping och Oxelösund.
Vår verksamhet utgår idag från den trädgårdsanläggning/växthus som ligger i anslutning till den
tänkta odlingen. Vi är väl kända och har förtroende från både kommunen och boende i området.
•
•

•

Benita är utbildad lärare och har yrkeserfarenhet inom utbildning 25 år. Hon har gymnasial
jordbruksutbildning och har odlat ekologiskt sedan slutet av 70-talet.
Tony har yrkeserfarenhet från vården både psykiatri och geriatrik samt utbildning och
yrkeserfarenhet inom massage, friskvård och fysisk träning. Yrkeserfarenhet i
fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel och har beskurit fruktträd sedan mitten av 90 talet.
Båda är utbildade trädgårdsmästare med inriktning hållbarhet, ledarskap och hälsa. Och har
arbetat som trädgårdsmästare sedan 2004. Vi har också vidareutbildat oss inom olika grenar
såsom en gedigen teoretisk företagarutbildning, Trädgårdsritningar och skisser för hand
Trädgårdsakademin. Trädgårdsterapi på SLU Alnarp. Stressforskning/hantering Karolinska
institutet. m.m.

Vad gäller projektledning har vi genom åren genomfört många olika projekt,
• Vår utbildning innehöll mycket utav detta t.ex planering, logistik och uppbyggande av en
monter på 900 m2 på Älvsjömässan.
• Vi har projekterat och anlagt 5 utemiljöer på Björntorps äldreboende i Oxelösund, flera
bostadsrättsgårdar i Oxelösund och Nyköping samt privatträdgårdar. Vi har också planerat
och genomfört utbildningar inom ekologisk odling, trädgårdsdesign,
trädvård/fruktträdsbeskärning/buskbeskärning,
När det gäller spetskompetens så har vi budgeterat för konsultationer och studiebesök. Vi har en
redovisningshjälp till vår firma som kommer att sköta den löpande bokföringen och särredovisa
projektet. Det räknar vi ska rymmas under de indirekta kostnaderna. När det gäller likviditeten är vi
medvetna om att vi inte kan söka förskott, därför har vi kontaktat banken om att upprätta en
checkkredit alt lån.
Projektet/förstudiens övriga samarbetsparter
Oxelösunds kommun
• Utbildningsförvaltningen kontaktperson:
◦ Christina Boman
• Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktpersoner:
◦ Johan Rubin
◦ Anneli Alfredsson
• Kommunstyrelseförvaltningen kontaktpersoner:
◦ Susanne Gutke
◦ Jessica Westerlund

Campus Oxelösund
• Campus- vi har inlett diskussioner med Morgan Andersson och Cecilia Söderqvist.
Ideella föreningar
• Vi har inlett diskussioner med ett antal ideella föreningar som har intresse av att vår
anläggning utvecklas mot att öka statsodlingen och användandet av markerna runt
trädgården.
Nytänkande och andras erfarenheter
I Oxelösunds kommun är det nytt, men liknande projekt finns i olika delar av landet. Varje plats är
unik och måste utformas efter sina specifika förhållanden.
Liknande projekt
• Skolodling Vackstanäs i Södertälje kommun, kontakt med Patrik Waldenström rektor och
projektledare, studiebesök samt instudering av projektplan.
• Odlingskunskap för ett hållbart samhälle i Uppsala kommun, kontakt med Henrik Andersson
och Elisiv Lindroth, studiebesök samt instudering av projektplan.
• Drivbänk Vreta kluster i Linköpings kommun, kontakt med Louise Ridderström,
studiebesök samt instudering av projektplan.
• Stjärnsund centra för permakultur, kontakt med Martin Gustafsson, studiebesök samt
instudering av material
Förstudien kommer inte leda till att nya företag skapas, inte heller nyskapande av arbetstillfällen
Vad händer efter projektet?
Vem kan vara intresserad av projektet?
Vi är övertygade om att det finns många som kommer att vara intresserade av förstudien och att
många olika intressen kommer att vilja delta i en fysisk uppbyggnad av Oxelösunds skolodling samt
de möjligheter som finns att utveckla nya spännande projekt i dess kölvatten.
Oxelösunds kommun, Campus Oxelösund, Arbetsförmedlingen Södermanland, Föreningsliv och
företag.
Information
Sammanställningen av förstudien presenteras på företagets hemsida www.halsotradgarden.se.
På Oxelösunds kommuns hemsida oxelosund.se samt återkoppling till de som varit delaktiga i
förstudien.
Efter förstudien är vår ambition att söka nya medel för genomförande av vår projektidé
"Oxelösunds skolodling"

