
 
 
 
Grönsakslandet Malmö är ett 2-årigt leaderprojekt som vill underlätta för grupper och individer att 
utveckla verksamheter inom hållbar odling och matproduktion. Genom att hjälpa till med kontakter 
till markägare, praktikplatser, studiebesök med mera hoppas vi kunna bidra till att kontakter knyts 
mellan stad och landsbygd och att hållbara verksamheter etableras i Malmös omgivning. 
 

Nyhetsbrev # 3 Grönsakslandet Malmö  
Välkommen till det tredje nyhetsbrevet i vårt Leader projekt Grönsakslandet Malmö! 

 

Sommaren är redan här och i Grönsakslandet 
Malmö händer det många spännande saker! Vi 
har redan hjälpt tre Malmöbor att förverkliga deras 
dröm om att odla ärter för att sälja som snacks, 
som man gör i Danmark.  
 
Projektet heter Malmöärtor och började nu under 
våren med projektet att odla ärter för hungriga 
malmöbor! Titta gärna på deras facebooksida för 
att följa hur ärtorna växer! På bilderna till vänster 
ser du projektmedlemmarna i hårt arbete. Här 
fräses och förbereds jorden för att skapa en bra 
odlingsmiljö för ärtorna. 
 
Senaste uppdateringen är att små plantor har 
börjat synas och än så länge har de lyckats hålla 
hungriga fåglar ifrån de må bladen. Lycka till med 
er odling! 

 
 
 

Vad mer händer i Grönsakslandet Malmö just nu? 
Det har varit en aktiv vår med många nya kontakter och många träffar över kaffe där vi har 
kunnat berätta om Grönsakslandet Malmö. Den första workshopen hölls i början av juni 
där Caroline Elmstedt, Livsmedelsinspektör från Miljöförvaltningen, höll i en workshop om 
säkert livsmedelshantering. Många intressenter kom och lyssnade när Caroline gick 



igenom regelverken som gäller för säker 
hantering av mat, hur märkningen ska ske 
och vad man bör tänka på när man planera 
att starta en verksamhet. En väldigt givande 
kväll som verkligen var uppskattade av alla. 
Och Caroline lyckades svara på alla 
frågorna som ställdes! 
 
Workshopen blev en stor succé och fler 
workshops är planerade till hösten, bl.a. i 
marknadsföring av livsmedelsprodukter och 
den spännande odlingstekniken 
aquaponics, så håll utkik efter inbjudarna till hösten. 
 
Funderar även du på om ditt odlingsintresse kan bli mer än en hobby? Vill du undersöka 
möjligheten att syssla med hållbar verksamhet på heltid? Vi kan hjälpa dig att komma 
igång genom att knyta kontakter till markägare, erbjuda studiebesök, praktikplatser och 
mentorer.  
 
Eller är du jordbrukare/markägare och nyfiken på att få kontakt med odlingskunniga 
stadsbor? Kan du erbjuda mark att arrendera, studiebesök, praktikplats eller vara mentor?  
 
Hör av dig till Grönsakslandet! 
 
En digital mötesplats för odlingsmalmö 
Arbetet pågår för fullt med utvecklingen av den digitala plattformen som vi hoppas kan 
vara på plats under hösten. Mer information kommer med nästa nyhetsbrev efter 
sommaren! 
 
Gillar oss på facebook! 
Grönsakslandet vill gärna sprida inspiration om odlingsmöjligheter. På vår facebooksida 
tipsar vi om spännande projekt och evenemang i Malmö, Sverige och omvärlden. Tex 
Sweden urban farms och bi urban i Stockholm. Tipsa oss gärna om spännande 
odlingsprojekt i värden så kan vi tipsa vidare. Kolla in vår facebook-sida och tryck på gilla!  
 
Malmö, juni 2013 
 
// Emma, Helen och Nette 
emma@gronsakslandetmalmo.se, tel: 076-184 32 13 
helen.nilsson2@malmo.se 
nette.sjogren@studieframjandet.se 

 
Du får detta mail eftersom vi tidigare har varit i kontakt med dig, eller för att vi tror att du är intresserad. Meddela oss om 
du inte vill få kommande utskick. Sprid gärna inom de nätverk du har. 

 
 


