
Skolodlingsprojekt

Hälsoträdgården Lunden, som ligger vid Kyrkogårdsvägen, projekterar i samarbete med

kommunen m.fl. inom ett Leaderprojekt, att anlägga en skolodling på Frösängs gärde där 

elever och lärare på den kommande Oxelöskolan kommer att vara delaktiga. Visionen är 

att öka den lokala matproduktionen till kommunens skolor och på sikt även till 

serviceboenden, att integrera odlingskunskap som en del av skolundervisningen och att 

öka delaktigheten i närsamhället och ge glädje och framtidshopp genom att göra något 

konkret och synligt – och ätbart tillsammans. Och inte minst viktigt, ge kunskap om hur tar

vi hand om och förädlar skörden till t ex sylt, saft, marmelad och mos m m.

SPF har tillsammans med andra föreningar deltagit i diskussioner med trädgårdens 

ansvariga om vi som förening på något sätt kan samarbeta och vara delaktiga i 

skolträdgården/skolodlingen.

Kanske finns det bland våra medlemmar många idéer och förslag på hur SPF skulle kunna

delta och där vi delar med oss av egna erfarenheter. Ex: har någon under sin egen skoltid 

erfarenhet av att skolträdgårdsodling stod på schemat, eller erfarenhet av egen trädgård, 

koloniträdgårdsverkasamhet, erfarenhet från eget yrkesliv inom jordbruk eller 

trädgårdsodling, kunskap om ”gamla” grödor, vilja att dela med sig till barn och lärare om 

hur viktigt det förr var att odla för att överleva när allt inte gick att köpa i affären etc.

Det  är  inte  bara  att  börja  odla,  för  att  bygga  upp  en  anläggning  behövs

hantverkskunnande, såsom murning, målning, smide m m. Vilka sådan kunskaper finns

hos våra medlemmar som kan tas tillvara?

Vill vi att SPF skall starta egna studiecirklar om trädgårdsskötsel, busk-/trädbeskärning, 

pallodling etc.?

Du som har några tankar och idéer om hur SPF skulle kunna medverka i 

skolodlingsprojektet, hör av dig till Birgitta Gustafsson tel: 070-755 08 79 epost 

birg.gustafsson@telia.com senast 21/9. Det kommande mötet med trädgårdens aktörer 

äger rum den 23/9 och då skall vi meddela om och hur och med vad SPF Oxelösund kan 

medverka.
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