
Stadsodlingar är mötesplatser
.
Vid sökning på ”Stadsodling” på Borås Stads hemsida får en upp 1 träff; Marklandsparkens
förskola. I beskrivningen av förskolans omgivningar nämns nämligen Tunnlandsgatan
stadsodling som en fin tillgång i området. Men inget om de många stadsodlingar som finns
kommer upp. Bostäder har inrättat odlingar i sina områden, det finns koloniområden i staden
och säkert skulle fler områden kunna upplåtas för odling om det fanns ansvarig
förvaltning/nämnd. Vid sökning på Malmö Stad hemsida kan en läsa ”En stadsodling är en
gemensam odling på allmän platsmark där en förening tillsammans odlar och sköter om
platsen”. I Borås tillåter staden inte odling på allmän platsmark utan vill lägga ner
stadsodlingar med argument om att de ligger på allmän platsmark.

Tidigare kunde en också få träff på en rapport; ” Plats för stadsodling”. Rapporten från 2017
utredde frågan om hur Borås stad skulle bli bättre på att erbjuda odlingsmöjligheter till de
invånare som efterfrågade det.

Att göra odling möjlig för alla som vill är en del i byggandet av ett hållbart samhälle. Det
skapas mötesplatser där utbyte av fröer och odlingstips blandas med samvaro och
gemensamt arbete. Tillfällen där människor lär känna varandra och samtidigt göra en positiv
miljö/klimatinsats. Via stadsodlingar  får vi också fler människor som rör sig ute i områden
där kanske inte så många går annars.
I framtagande av rapporten ”Plats för stadsodling” var flera förvaltningar delaktiga och de
hade som förslag att:
• Frågan om behov av yta för stadsodling ska lyftas i nya detaljplaner.
• Det ska utses en ansvarig nämnd/förvaltning för uppbyggnad av en organisationsstruktur
för främjande av stadsodling.

Vänsterpartiet anser att det är dags att verkställa rapportens innehåll, ta tillvara de tips som
finns där och visa att Borås Stad menar allvar med att vilja vara en klimatkommun genom

-Att skriva avtal med odlarföreningar på befintliga stadsodlingar på allmän platsmark.
-Att verkställa rapportens intentioner  och utse ansvarig nämnd/förvaltning för utvecklandet
av stadsodling.
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