
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 # 4 Grönsakslandet Malmö 
 
En skön sommar ligger bakom oss och höstkylan har åter strömmat in över Skåne. 
Grönsakslandet har haft semesterpaus och är såklart tillbaka nu lagom till den hektiska 
skördetiden. Men alla har inte haft semester. Två av projekten som Grönsakslandet stöttar 
har haft full fart under sommaren.  
 

 
 

 
 
 
 

Ärtodlarna som vi berättade om i 
senaste nyhetsbrevet fick en fin 
skörd och kunde sälja sina söta 
Malmöärtor bland annat på 
fiket/butiken Green Queen i 
Malmö i augusti.  
 

På Almviks 4H-gård i Malmö har Charlotte Nycander med flera 
testat hur odling kan platsa i 4H’s tänk och hur hållbarhetstänket 
kan främjas. Odlingarna har gått ganska bra med flera nyfikna 
besökare som stuckit händerna i jorden, skördat och smakat på 
grödorna. ”Jag har lärt mig massor av de utmaningar som 
samarbetet inneburit”, säger Charlotte som nu går vidare till andra 
odlingsäventyr. Odlingarna finns kvar på 4H gården så passa på 
att besöka den med odlingsintresserade barn!  
 



 

 
En lokal marknad för stadsbönder och stadsodlare? 
Den 22 september kl 12-15 är Grönsakslandet med och arrangerar en Skördefest 
tillsammans med Ronnebygatans Ekolivs och ABF. Ekolivs pallkragar ska skördas och 
förberedas inför vintern och stadsodlare bjuds in att sälja, byta eller ge bort sin skörd. Är 
det månne tro Malmös första Stadsbondens marknad vi kommer vara med om? Det blir 
definitivt inte den sista i alla fall. Se mer info här. Välkomna! 
 
Missa inte heller Bondens egen marknad på Drottningtorget. Varje lördag fram t.o.m 12 okt 
säljer Skånska bönder sina närproducerade och nyskördade varor. Titta här för mer info. 
Även Drömmarnas hus i Rosengård har skördefest, den 29 sept. Fler skördefester som vi 
missat att annonsera om? Tipsa på Grönsakslandet Malmös facebooksida. 
 
Höstens workshop 
I höst kommer Grönsakslandet att erbjuda två workshops. Efter önskemål kommer en av 
workshoparna att handla om Aquaponics och den andra om marknadsföring. De blir på 
kvällstid en vardag i november. Mer information om datum och hur du gör för att anmäla 
dig kommer vi att maila ut och lägga upp på Grönsakslandets hemsida och facebooksida. 
Håll utkik!   
 
// 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. 
 

 
   
 
 

Lokalproducerad äppelmust! 
”Har du alltid undrat hur grannens äpplen 
smakar?” undrar äppelknyckarna Helena, 
Martin och Annie som är ännu en arbetsgrupp 
inom Grönsakslandet. Trädgårdar runt om i 
Malmö svämmar just nu över av mogna äpplen 
som ingen tar hand om och det vill föreningen 
Ätbar stad ta vara på. De har startat 
Äppelknyckarmust. Med cykelkärror samlar de 
in äpplen som skänks från trädgårdsägare runt 
om i Malmö som är glada att bli av med dem. 
Sen pressas musten för hand, pastöriseras, 
paketeras och säljs.  
 

 

Som tack för äpplena får du en flaska nypressad lokalproducerad must. Kul idé! Läs mer 
på deras hemsida. Vill du vara med och pressa must? Gå med i facebookgruppen. 
 


