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Brukardelaktighet i Urban miljö för Hållbar Utveckling
Bakgrund
Barn i stan är ett projekt som genomförs under tre år med start den 1 april 2008 och med stöd av
Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att utveckla och använda nya modeller för möten,
samverkan, dialog och gemenskap i socialt utsatta områden. I huvudsak fokuseras på relationen
mellan barn och unga med invandrarbakgrund och äldre personer i Malmö. Projektet har bidragit till
att motverka ömsesidiga fördomar, misstänksamhet och främlingsfientlighet. Målet är att skapa
långvariga relationer och en dialog mellan människor från olika bakgrund och i olika åldrar, och
även att fungera som förebild för arbetet i andra stadsdelar och kommuner med liknande
förhållanden.
Barn i stan anlade under 2009 tillsammans med barn och boende på Seved en ”kolonilott” för
odling vid torget på Sevedsgatan 12. Syftet var dels att bygga upp en konkret modell för stadsodling
i kvartersområden, dels att skapa relationer och bygga förtroende i området.
Rent konkret skapades en blomstrande, prunkande koloniodling mitt i staden som fått ett kvarter att
ändra utseende och karaktär både rumsligt och i social mening. ”Kolonilotten” har varit en
mötesplats i bostadsområdet för alla på Seved och spred välbefinnande under sommar och höst med
sin grönska.

Kolonilotten var en viktig motor i att skapa ett rum för aktiviteter som alla kan delta i. Barn och
gamla har mötts på gemensamma grunder, nämligen i lusten att odla, och att prata runt allt som rör
sig runt odling och mat, och har då kunnat bidra med sina olika kunskaper och erfarenhet.
Under sommaren var det många boende som stannade vid kolonin och talade om att de också ville
odla på sin innergård eller i anslutning till sin fastighet. Många frågor kom till odlingsansvarig om
det var möjligt. Idén med odlingsnätverket är därför att samordna de som är intresserade av att odla
samt finna modeller och system mellan boende och fastighetsägaren så att det blir möjligt.
Fastighetsägarna har blivit inspirerade av Barn i stans odlingar och hur boendesamverkan har
fungerat med bostadsområdet som helhet.

Odlingsnätverket Seved bildas
Barn stan samordnande ett första möte under vintern 2009 med Hyresgästföreningen, MKB,
Heimstaden och en privat fastighetsägare Lars Andersson där det diskuterades möjligheter,
förutsättningar och svårigheter med att fastighetsägarna upplåter sina tomtmarker för boende att
odla.
Problem/ oro
•

Fastighetsägarna vet generellt inte om det finns boende i just deras fastigheter som vill odla,
den personliga kontakten med hyresgästerna varierar.

•

Fastighetsägarna uttryckte en vis oro för att boende kan tröttnar efter några veckor och
odlingarna blir vansköta. Om så är fallet kan det skapa negativa spiraler på tomtmarken men
ökad nedskräpning.

•

Hur gör man? Vad behövs? Vilka är förutsättningar för att kunna odla ekologiskt?

Lösning
•

Barn i stan har via sina befintliga odlingar och närvaro i bostadsområdet kommit i kontakt
med boende som berättar att även de vill börja odla. Barn i stan behövs som motor för att
bibehålla kontakter och samtidigt kunna locka fler att delta.

•

Barn i stan är ytterst ansvariga att se till att boende sköter sina odlingar genom att inspirera,
motivera och vara delaktiga i processen.

•

Barn i stan ska samordna intressen mellan boende och fastighetsägare.

•

Odlingscirklar: Alla nya odlare får gratis gå ABF:s studiecirkelkurs i ekologisk odling där
man lär sig allt om hur man praktiskt kommer igång och sköter sin odling.

•

Barn i stan anordnade flera olika odlingsaktiviteter runt om på Seved, som alla kunde vara
med på. Det möjliggör delaktighet även för dem som inte har tid och lust att själva hålla
igång en egen odling.

•

Fastighetsägarna står för möjlighet till vattnig, redskap, pallkragar och bra ekologisk jord.

•

Boende ansvara själva för att inköp av plantor och fröer.

De första boende mötena
Själva odlingsnätverket startade med ett möte den 20 januari 2010 (Bilaga 1) där alla boende i
området var välkomna genom affischer, e-post inbjudan och muntlig inbjudan. Mötet arrangerades
av Barn i Stan, MKB och Hyresgästföreningen men även fastighetsägare som Heimstaden och
Lasse Andersson var närvarande. Det kom ett 20 tal boende främst från MKB:s fastigheter. Under
mötet presenterades modellen för odlingsnätverket och berörda fastighetsägare fick möjlighet att
presentera sig och det blev en diskussion om möjligheter för att odla i området. Alla enades om att
det var för tidigt på säsongen och svårt att locka intresserade. Det beslutades att anordna en
grillkväll i april och gemensamma aktiviteter utomhus som synliggör och lockar till sig nya
intresserade.
Under februari och mars månad fördes samtal med boende om var och hur de vill odla. Barn i stan
förde samtal med många olika parter för att finna bra odlingsmöjligheter till Odlingsnätverket. En
möjlighet som analyserades noga var att odla upp större ytor av MKB:s mark. Det togs fram
ritningar och designer för att anlägga kolonilotter och pumpa fält på gräsyta vid Heleneholmsstigen.
MKB kände en oro för att inte få tillräckligt med odlare på en så stor markyta som dessutom är
ganska anonym med inte mycket förbipasserande.

De odlingsförslag som MKB fann genomförbara på sina tomtmarker var en fortsatt koloniodling
längs med Sevedsgatans befintliga kolonilott, och bryta upp asfalten och anlägga odlingsytor runt
hörnet av Barn i stans befintliga lokal, Sevedsgatan/Rasmusgatan. Entreprenadkostnad och
planering för anläggningen togs fram.
Odlingsnätverket Seved andra boende möte var den 8 april (se Bilaga 2) där förslag på
odlingsrelaterade aktiviteter diskuterades som t ex: Odla på Sevedsplan, odla längs med cykelbanan
vid Heleneholmsstigen och kanske på Sofiagatan och Rasmusgatan. Barn i stan presenterade olika
förslag och berättade om samtal som förts med olika aktörer och fastighetsägare.

Den 21 april anordnade
vi en Grillkväll där vi
bjöd på gratis korv och
saft. Många barn och ett
40 tal intresserade
boende samlades och
började lära känna
varandra. Stor
nyfikenhet och många
glada skratt. Det
diskuterades vad man
ville göra och hur det
skulle bli verklighet.

Den första konkreta
odlingsaktiviteten, med
odlingsnätverket den
29 april, började med
pilflätning på Barn i
stans nya odlingsyta
längs med Sevedsgatan. Det började kl
16 med barn och
boende och under
kvällen var ca ett 60 tal
boende involverade i
flätningen. Det bjöds
på saft och bullar.
De tappraste stannade tills allt var klart vid 21 tiden.
Under våren grävde barn och boende olika typer av djupbäddar på ytan och odlades sötpotatis,
potatis, majs, rödbetor, morötter, olika bönor, lök, sparris, humle, bärbuskar, gamla svenska sorter
av brödsäd, svampgurka, insektsdragande blommor, luktärt mm.

Aktiva fastighetsägare och boende
Sofiagatan
Fastighetsägare Lasse Andersson har tomtmark längs med en sida av Sofiagatan och har sedan
första mötet velat att boende i fastigheten ska odla upp marken. Tomtmarken var täckt med en
mycket nedskräpad och ogenomtränglig häck och en del träd. Boende och andra aktiva i
Odlingsnätverket Seved kunde tillsammans ta fram en odlingsyta på ca 150 m² och plantera och
fläta pilestaket runtomkring.

MKB s odlare
Det odlas på flera innergårdar i pallkragar och i grävda djupbäddar runt omkring på Seved. En
irakisk familj har med MKB:s tillstånd och i samarbete med Barn i stan tagit bort ”tråkiga buskar”
och odlar nu tomat, aubergine, chili, mangold och örter direkt utanför balkongen.

Torget och brukaravtal
Barn i stan började våren 2010 föra samtal med Gatukontoret för att ingå med brukaravtal för
skötsel av vissa ytor på torget, Sevedsplan. Ett antal planeringsmöten med ansvariga på
Gatukontoret genomfördes under våren och designförlag arbetades fram. Barn i stan fick till
sommaren ett brukaravtal med Gatukontoret att sköta om tre mindre ytor på torget samt en rabatt
vid fontänen. Under sommaren växte odlingarna fram med ett bön(e)tempel, som konstruerades
tillsammans med de lokala konstnärerna Mårten Strömqvist och Percy Andersson, och kläddes in
med rosenbönor. Det odlades även ett majsfält med solrosor, samt en mangoldodling med
sommarblommor.

Förskolan Äpplet, fastighetsägare: Newsec Sofiagatan 17
Äpplets förskola har vid sin gatuentré en gräsmatta som under vinterhalvåret var full med hundbajs
och var mycket lerig. Odlingsnätverket och Barn i Stan byggde tillsammans med barn och personal
ett flätat pilestaket runt gräsmattan och placerade ut fem pallkragar, där man sedan odlade tomater,
sallad, bönor och solrosor.
Brf Sofielund och Brf Intagan på Rasmusgatan
Två bostadsrättsföreningar på Rasmusgatan ville försköna sina gatutomter och motverka vandalism
på det gamla konstgalleriet. De kom på Odlingsnätverkets grillkväll och senare under sommaren
förändrades gatutomten tillsammans med boende och barn. Vi lanserade ätbara växter som
mangold, krasse, selleri, kål och piplök samt blommor och klätterväxter. Rasmusgatan var under
sensommaren känd för att ha Seveds finaste krasseodling och prunkande mangold där det skördades
för fullt.

Matti Määtänen, privat fastighetsägare Sofiagatan
En boende har med hjälp av fastighetsägaren och deltagare i odlingscirklarna placerat ut två
pallkragar och odlar bl. a bönor, basilika och tomater.
Barn i stans ”Söderläge” Sevedsgatan/Rasmusgatan
Det gynnsamma söderläget inspirerade oss att riva upp all asfalt och skapa en orientalisk trädgård.
Med hjälp av MKB kunde denna dröm bli verklighet; det schaktade bort asfalt och grus och lade dit
ny matjord, ekologisk grönsaksjord och gångar. Vi har samlat på oss plantor och fröer från all
världens hörn och barn och boende på Seved har varit med och sått och planterat enligt en designoch arbetsmetod som vi börjat kalla Kaosplantering. Barnen fick en mängd plantor att välja mellan
och planterade sen var de själva ville. Resultatet blev häpnadsväckande vackert och prunkande med
stor biologisk mångfald. Förutom en mängd insektsdragande blommor odlas okra, passionsfrukt,
olika sorters pumpor, chili, tomater, fänkål, kronärtskocka, zucchini, olika gräs, afrikansk bärskatta,
ingefära, aubergine, en mängd olika sorters kryddor och örter från hela världen, kikärt, luktärt, majs,
blommande jordärtskocka, vitlök, gigantiska solrosor och mycket mera.

Odlingscirklar och odlingsaktiviteter

Den stora efterfrågan på cirkelledare med kunskap om ekologisk odling i stadsmiljö medförde ett
samarbete med ABF så en ny heltidstjänst kunde skapas. I arbetet ingick att under alla årstiderna
koordinera och inspirera i praktiskt inriktade studiecirklar i ekologisk odling för boende på Seved
och arbeta med barn i stans växande odlingar. Metoden i cirklarna har varit att lekfullt och lustfyllt
uppmuntra och visa på hur enkelt det är att börja odla sin egen mat genom att göra det tillsammans
och hjälpas åt i varandras odlingar på innergårdar och gatutomter.
•

Om man misslyckas första gången kan man enkelt få reda på vad man gjort för fel av någon
som kan, och därför har många som aldrig tidigare odlat någonting i sitt liv haft fina
prunkande odlingar som man stolt visat upp, vilket också har inspirerat andra att börja odla.

•

Det är viktigt att se varje individs kunskapsnivå, tankar och drömmar och lämna utrymme
för varje odlare att känna tillfredsställelse med sitt ”odlingsrum”.

•

Barnen deltar glatt i boendes odlingar och flera föräldrar har därför själva känt lust att börja
odla.

Under 2010 har det på kvällstid bedrivit 24 tillfällen med odlingscirklar i workshopsform som varit
nästan helt fokuserade på praktiskt arbete utomhus tillsammans. Utöver detta har vi vid andra
tillfällen dagtid och kvällstid genomfört odlingsaktiviteter inom Odlingsnätverket, samt samordnat
kontakter mellan fastighetsägare och odlare och hjälpt till med praktiska frågor kring odlingen.
Som en del av odlingsnätverket och odlingscirklarna har vi haft specialinbjudna föreläsare kring
skötsel och odling av fruktträd och bärbuskar, tomater, chili, vitlök och mer allmänt om hållbar
ekologisk odling. Vi har även lärt oss bygga maskkompost tillsammans med andra intresserade från
övriga Malmö.

Summering av odlingsaktiviteter och resultat
Sammantaget har Barn i stan med Odlingsnätverket och odlingscirklarna ansvarat för logistik,
social samordning tillsammans med andra aktörer och lett genomförandet av
•
•

plantuppdragning och skötsel av majoriteten av växterna som odlats under året på Barn i
stan och genom Odlinsgnätverket Seveds aktiviteter
inköp av frö, plantor, jord, verktyg, redskap och andra materialinköp

Tillsammans med boende startat upp deras egna odlingar på 3 innergårdar och utmed 3 gatutomter.
Flätat ca 150 meter pilestaket utmed Sevedsgatan och Sofiagatan.
Odlingarna byggts upp med hjälp av KRAV-märkt Grönsaksjord och sållad matjord från Sysav:
När odling sker i marken har ca 20-40 cm befintlig jord först tagits bort, övrig odling i pallkragar
Vi har placerat ut två slutna komposter för växtavfall på två innergårdar, förutom 3 egna komposter
på Barn i Stan.

Vi har byggt två varmbänkar med hästgödsel från Ponnygården i Folkets Park.
Under hösten installerades två bikupor på ett av MKB:s platta garage tak och så småningom kan
Barn i stan lära ut hur man får egen honung i en stadsdel.
Soft-guerilla som planterat hundratals vårlökar runtomkring på Seved.
Odlingsnätverket består mars 2011 av åtta fastighetsägare: MKB, Heimstaden, Newsec, Lasse
Andersson, Ingrid Malmberg, Matti Määtänen, Brf Intagan och Brf Sofielund, 30 aktiva odlare
Samt 190 intresserade på maillista!

Inomhusväxthus
Under våren 2010 drogs största delen av växterna som användes under året upp inomhus på Barn i
stan och i Göran Larssons lägenhet. I Barn i stans lokal odlade vi med hjälp av lysrör och värmetråg
i flera fönsterkarmar och i ett särskilt odlingsrum avsett för ändamålet där plantorna drogs upp i ett
backsystem i flera våningar. En del av vår källarlokal avdelades för vidareuppdragning av plantorna
innan utplantering med hjälp av en kraftig 90 w LED växtbelysning. En del plantor, bärbuskar och
annorlunda växter fick vi också som gåvor från släktingar, vänner, boende i området, besökare och
olika samarbetspartner som Gatukontoret och SLU.
Under hösten byggdes ett helt nytt växthus upp utmed de två söder fönstren i Barn i stans lokal.
Växthuset vid söderfönstren snickrade Barn i stan ihop själva, och det består av bastanta betsade
träramar och där finns plats för att dra upp många plantor, växthuset är ca 4 meter långt och 50 cm
djupt. För närvarande består belysningen av 6 lysrör som styrs av en timer och med infall av solljus
från söder. Möjlighet finns att sänka temperaturen på en del av ytan, liksom reglera fukten. Vi
använder främst gamla mjölkkartonger som planteringskrukor.

Sociala effekter av Odlingsnätverket
De gemensamma odlingsaktiviteterna på torget och i hela området har varit en bredd för att skapa
möten med alla människor i det offentliga rummet. Vid en odlingsaktivitet skickas information till
alla i nätverket, exempelvis kommer en varm sommarkväll kommer ungefär 30 personer och en
mörk, kall vinterkväll kanske 5 personer. Det fantastiska är att oavsett hur många vi var från början
eller vilket väder så tar det inte många minuter innan nyfikna barn kommer och vill vara med. En
vinterkväll är vi 10 personer som hjälps åt, därefter stannar vuxna till och tittar, frågar och börja
engagera sig, Det blir mycket snabbt ringar på vattnet.

Nya kontakter sprids och nätverket växer tills nästa odlingsaktivitet. På sommaren sätter sig folk på
bänkarna och tittar på, de frågar och undrar, någon ny passerar förbi och ett samtalsämne uppstod.
Oftast slutar det med att även de gräver lite eller håller i vattenkannan. Många upplever att de lärt
känna mycket nytt folk i sitt bostadsområde genom odlingarna. En annan aspekt som lyfts fram
bland boende är att de upplever en trygghet av att fler människor rör sig ute på kvällarna. Det finns
en anledning att vara ute, rör på sig och umgås i bo stadsområdet.

Att odla tillsammans är en utmärkt metod för möten över alla gränser. Många med
invandrarbakgrund, som odlat i sina tidigare hemländer och vuxit upp på landsbygden, förundras
över allt som går att odla i Sverige. Många av barnen på Seved är födda och uppvuxna i stadsdelen
och har i väldigt liten utsträckning, eller aldrig, kommit i kontakt med landsbygden eller odling och
dess betydelse överhuvudtaget.

För barnen var odlingen en nyhet som öppnat upp ögonen för nya upptäckter och sammanhang.
Svenska seniorer som bodde i Malmö på den tiden då Seved var ett koloniområde har också glatts åt
koloniodlingens ”återkomst”, och har kunnat bidra med kunskaper om något som de upplevde som
unga.

Odlingsnätverket på Seved kan liknas vid en Community Garden:
”The term community refers to people who live in some spatial relationship to one another and who
share interests and values. The community might be a neighborhood, housing project, school,
prison” (Lewis, 1992)
Ett begrepp där den sociala processen och platsskapande processen förs samman. I Community
Garden är brukarna självorganiserade i förhållande till myndighet och kommun. Det är en
gemensam användningsrätt där brukarna beslutar över användningen och en känsla av gemenskap
utvecklas.

Det finns en stor förändringspotential i området, då intresset för odling sprider sig och allt fler
fastighetsägare är intresserade av att upplåta mark för odling, fler boende vill odla och söker
praktisk kunskap och inspiration för att komma igång. Det finns behov av att förenkla gången
mellan boende och fastighetsägare samt kommun i fråga om odlingsrelaterade frågor. Det behövs
koordination kring odlingarna och en aktiv närvaro i bostadsområdet. Den dagliga och synliga
närvaron är viktig för att nyfikenhet och lust runt odlingarna skapas, nya relationer bildas och
vårdas samt att det bidrar till fredandet av området och odlingarna. Den är också avgörande för det
ständigt pågående flödet mellan fastighetsägare och boende, kommun och föreningsliv, men också
för att bidra med kompetens genom studiecirklar/odlingsträffar, samla till odlingsaktiviteter och
stimulera intresset i området.

Det som började 2009 med ett pilestaket och en liten koloni på en före detta sliten gräsmatta har
under två odlingssäsonger resulterat i att ”Odlingsnätverket Seved” har bildats. Det innebär att 8
fastighetsägare, hyresgästföreningen, ABF och Förskolan Äpplet och ett 30-tal aktiva odlare och
190 odlingsintresserade ingår i ett nätverk som Barn i stan samordnar. I området runt Barn i stan har
ca 600 m² gräsyta och asfalt successivt omvandlats till odlingsbar mark.
Den 13 mars 2011 bildades Odlingsnätverket Seved ideell Förening med aktiva odlare i styrelsen
som har till målsättning att tillsammans driva Odlingsnätverket vidare enligt uppbyggd modell. De
har som förutsättning att Malmö stad och fastighetsägarna ska se och stödja alla de sociala och
ekologiska effekter som uppstår runt odlingsnätverket.

Följdeffekter av Barn i stan och Odlingsnätverket
Föreningar och fastighetsägare ser möjligheter att utveckla idéer runt odling och integrerade
växthussystem. Det har förts många samtal om att börja odla för att sälja grönsaker eller färska örter
antingen till restauranger eller starta en torghandel på Seved.
Under 2010 har MKB på Seved bytt markentreprenör till en firma som arbetar med socialt
företagande. Den nya upphandlingen innebär att några anställda kommer enbart att vara på Seved
och lära känna boende, de ska blir en del av bostadsområdet och kommer att kunna serva de boende
med många andra sysslor än bara markskötsel. MKB säger sig ha blivit inspirerade av det goda
resultatet och relationsbyggande som uppstått genom att Barn i stan har haft två heltidsanställda
med odling som hela tiden rör sig i området.

Nätverksarbete

Nätverk, nationella och internationell, har byggts upp tillsammans med våra samarbetspartners,
genom workshops och studiebesök.
Barn i stan och Odlingsnätverket har samarbetat med många aktörer som t ex: SLU, Movium,
Slottsträdgården, Naturskolan, Mykorrhiza, Holma Stiftelse med Skogsträdgårdens vänner,
Stadsjord, The allotment plot, Gnistan på Augustenborg, Wanås och Form Design Center, Mäster
grön, Cecilia Liljedahls clgardens, trädgårdspaletten och andra företag inom trädgård och
anläggning, Malmö museer, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen och Gatukontoret i Malmö
stad m.fl.

Projektet har haft många studiebesök där några exempel är stadsträdgårdsmästare från både
Linköping och Helsingborg, Kommunstyrelsen i Malmö, Maria Wetterstrand och Karin SvenssonSmith från Miljöpartiet som blivit guidade runt om på Seved för att ta del av odlingsnätverket. Till
och med Kung Carl Gustav har varit på besökt.
Lärare och forskare på SLU, Malmö Högskola, ISU och Internationella Miljö institutet i Lund har
besökt Barn i stans odlingar och blivit guidade runt om på Seved för att ta del av odlingsnätverket.
Både svenska kurser som internationella kurser med studenter från hela världen från både SLU och
Malmö Högskola har varit på studiebesök.
Barn i stan har medverkat i ett antal workshops och konferenser som t ex
Workshops ledare i konferensen om ”Mat, klimat och hållbar utveckling” den 27 april 2010
”Urban odling – lokalt, globalt: idéer och praktik” den 17 maj 2010. Ett seminarium i Malmö
Stadshuset som arrangerades av Movium Partnerskap i samarbete med Malmö stad. Barn i stan var
en av föredragshållarna.
I samband med vårt deltagande i konferensen om ”Klimatanpassad skolmat” 18 november 2010
fick vi därefter besök av Emma Hockridge från Food for life. www.foodforlife.org.uk.

Vi har ett nära samarbete med Naturskolans pedagoger, Gröna skolgårdsgruppen på Kommunteknik
samt Malmö Museum.
Vårt bra samarbete med Gatukontoret har lett till att Odlingsnätverket Seved kommer att få odla på
ett 160 m² stort fält i Slottsträdgården under 2011 och dessutom medverka i Malmö Garden Show
27-29 maj 2011.
Vår Skördefesten den 24 september med ca 150 besökare från området och tjänstemän och politiker
från Malmö stad, liksom forskare från SLU.

Avrundning

Runt odlingsaktiviteterna byggs det nätverk och relationer. Mycket av framgångarna bygger på att
det handlar om glädje och lust, att känna delaktighet. Att tillsammans kunna förändra sin boende
miljö. Barn i stan arbetar med ett underifrån perspektiv med boendes vilja och lust till förändring
och mervärde i mat och grönska som bevisat har hälsobringande effekter, Ett examensarbete från
SLU skriven av en student som intervjuat barn som varit engagerade i odlingarna på Seved, kom till
slutsats att barnen var främst stolta över vad det hade gjort närde var aktiva och förvandlade stads
rummet grönt och vackert.

När barnen kommer hem från skolan eller när boende är på väg hem från jobbet, kan man stanna till
och prata eller bli delaktig i en odlingssyssla. Man hälsar på varandra, och många är mycket
engagerade i odlingarna. Varje onsdag eftermiddag är det odlingsstunder för barnen, men de kan
självklart vara delaktiga allt efter deras egen lust och vilja. Barn i stans odlingar består av en
sprakande mångfald av plantor som vi har fått från hela världen. Det mesta har barnen drivit upp i
våra inomhusodlingar, andra plantor har skänkts till oss av boende och besökare. Många kommer
med en planta eller fröer för att de tycker att Barn i stans odlingar är ett bra ställe att låta dem få
växa på. Ibland har vi till och med hittat fröpåsar i brevlådan. Eddie odlade sina egna potatisar och
vaktade dem från sitt fönster tills det blev dags att skörda.

Här har odlats allt från tomater och chili till sötpotatis, ockra, afrikansk bärskatta, passionsfrukt,
vindruvor, alla sorters kål, örter och mycket annat på en liten yta. Alla odlingar är öppna och
tillgängliga och kan skördas när man vill. Skördning görs med respekt och man knipsar av
tomaterna och skär av mangoldblad eller kålblad efter behov men lämnar resten av plantan kvar för
att fortsätta växa. Allt som skördas från odlingarna syltas och förädlas tillsammans med barnen. Vi
har odlat vete, korn, havre och råg på några små rutor, till skördefesten bakades lokalodlat bröd som
barnen själva har tröskat och malt. Det finns numera ett matlag på Seved som träffas en gång i
månaden och lagar till härliga rätter baserat på bl.a. det vi odlat. Det är fantastiskt att detta kan
fungera mitt i Malmö
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