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Nyheter från Stadsodlingsnätverket i Malmö

Hej!
Då nätverket inte har kunnat ses på hela året vill vi skicka ut lite information
genom detta nyhetsbrev som förhoppningsvis når alla intresserade.
Ni vet väl att det går att hitta information om alla stadsodlingar på allmän
platsmark på Malmö stads hemsida.
Gift i gödsel
Några odlare i Stockholm har uppmärksammat att deras grödor blev
missbildade och detta har lett till ett avslöjande att gödsel kan innehålla
bekämpningsmedelsrester. Fritidsodlingens riksorganisation har undersökt
saken och gett ut en skrift:
Analys av påsjord och organiska gödselprodukter – FOR – Fritidsodlingens
riksorganisation
Kurser på Botildenborg
Visste du att det ges kurser om mat och odling på Botildenborg?
Höstens kurser finns att läsa mer om och anmäla sig till här:
Höstkurser på Botildenborg (gansub.com)

Nyheter

Datum
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Intresse i hö som kan användas i täckodling?
Det finns en del ängar som har slåttats och det finns mycket hö! Om du eller ni
är intresserade av att få hö i höbalar så hör gärna av dig så for som möjligt till
Shoshana, shoshana.iten@malmo.se. Lämna gärna en önskad volym- det finns
mycket. Ni får besked om plats och dagar det kan hämtas, och du/ni står för
hämtningen.
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Nya odlingar
Hyllievången
För första gången har vi startat upp en stadsodling på stadens initiativ. Den nya
stadsdelsparken Hyllievångsparken är baserad på delaktighet och visionen är att
parken aldrig blir färdig. Under våren 2021 har Odlingsnätverket Seved på
uppdrag av Malmö stad genomfört en process för att möjliggöra att få till en ny
stadsodlingsförening. Uppdraget har letts och i huvudsak genomförts av
Tomas Wahlstedt från Enskifteshagens stadsodling på föreningens vägar.
Resultatet är att det nu finns en ny stadsodlingsförening som tar hand om en
del av ytan. Hyllievångsskolan kommer också att odla på platsen.

Bilder från Hyllievångsparken
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Gamla Rosengård
Gamla Rosengårds samodling startades i 2020 och finns i Roshagen längs
Örnehuvudsvägen. De ser fram emot att få fler aktiva medlemmar. Här vill
man bygga upp en aktiv mötesplats för boende i närområdet.

Bilder från Gamla Rosengårds samodling
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Fler bilder från stadsodlingarna
Petra och Shoshana cyklade runt i stan och gjorde spontana besök.

Enskifteshagen

Guldängen
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Beijers park

Shoshana i Beijers parks odling

