
 

 
 

 
 

 
Gemensam odling ingår i hållbarhetskonceptet för Brf Notuddsparken i Västerås. 
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Gemensam odling  

På de gemensamma ytorna finns lådor avsedda för odling. 
Syftet med odlingsytorna är att främja social gemenskap 
och ge minskad miljö- och klimatpåverkan genom möjlighet 
till närodlad mat. Även en långsiktig ekonomisk aspekt 
ingår. Detta i enlighet med föreningens övergripande 
hållbarhetspolicy. (Ta gärna del av denna) 

Odling på gemensamhetsytor kan ske på två sätt. Antingen 
delar man upp odlingsytorna så varje hushåll får sin egen 
plätt att råda över eller så sker all odling på 
gemensamhetsytor kollektivt. Det finns för- och nackdelar 
med båda systemen. Vi som ligger bakom projektet tror att 
kollektiv odling är det mest fördelaktiga för social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Vi har tagit fram ett system för 
hur den gemensamma odlingen ska fungera utifrån 
hållbarhetspolicyn. Vi har tagit hänsyn till nytta för 
kollektivet såväl som för individen. Ambitionen är ett 
system med få och enkla regler. Ett system som baseras på 
generositet, acceptans och frivillighet. 

Vi hoppas att även du som inte praktiskt vill medverka eller ta del av skörden ändå kan glädja dig åt att den 
gemensamma odlingen stärker föreningens identitet och förmodligen höjer värdet på din bostad. 
 
 

Odlingskommitté 

De medlemmar som önskar engagera sig välkomnas till odlingskommittén. Odlingskommittén fattar beslut om 
hur, när och var odlings ska ske. Grödor, planteringsdagar, inköp, regler m m. I odlingskommittén råder, liksom 
i föreningen, demokratiska principer och vid åsiktsskillnader avgör röstning. Odlingskommittén är underställd 
bostadsrättsföreningen och verkar inom ramarna som föreningen fastställer. T ex budget och begränsning av 
odlingsytor.  
 
 

Regler 

Initiala regler som gäller tills föreningen/odlingskommittén beslutar annat är: 

• Föreningen bekostar inköp av varor för odling. 
• Odling sker endast på, av föreningen, anvisade ytor. 
• Medverkan till skötsel är frivillig. 
• Alla medlemmar har rätt att ta del av skörden. 
• Skörd görs endast för dagsbehov. 
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Föreningen betalar. I systemet ingår att föreningen bekostar det som behövs för att odlingen ska fungera. Dvs 
Jord, gödning, frön, material och redskap. Dessa kostnader går under kategorin driftkostnader men kan 
eventuellt specificeras på separat konto. Föreningen betalar inte för arbetsinsats relaterat till odlingen. 
Eventuella tjänster för trädgårdsskötsel som köps in ska ej innefatta skötsel av odling. 

Odling får endast ske på de ytor som är avsedda för detta.  

Att medverka på ”odlingsdagar” och hjälpa till med sådd, rensning, vattning m m är helt frivilligt. Det ska inte 
ske någon registrering av vilka medlemmar som deltagit eller ej. De medlemmar som deltar äger inte rätt till 
kompensation av föreningen för detta. Systemet bygger på att ett antal medlemmar vill vara med och sköta 
odlingen. 

Alla medlemmar får ta del av skörden oavsett arbetsinsats. Det kan anses provocerande och lite orättvist, men 
via avgiften är ju faktiskt alla med och betalar för odlingen. Att det inte finns någon uppdelning av skörden kan 
ju såklart också leda till orättvisa. Så här gäller det att vara generös, långsiktig och storsint. Förhoppningen är 
att det kommer finnas att överskott och persilja, sallat och spenat så det räcker till alla medlemmar som vill ha. 

Skörda för dagsbehov och i mån av tillgång. Det är inte tillåtet att skörda för att fylla frysen. Det är endast 
tillåtet att plocka av det som du konsumerar under dagen. Och visst är grönsaker som bäst när de är helt 
nyplockade! 

 
 

Privat odling 

Om du vill odla privat och vara säker på att få skörda det du sått är du hänvisad till odling i krukor på 
balkong/terrass. Och det kan ju vara ett utmärkt komplement till den gemensamma odlingen! 

 

 

Samverkan 

Som du förstår, efter att ha läst detta, bygger systemet på att ett antal individer VILL samverka kring den 
gemensamma odlingen. Vi som ligger bakom projektet är övertygade om att samverkan skapar gemenskap. 
Detta i sin tur leder till ökad trivsel och trygghet. Det är värt mycket att känna sina grannar. Att gemensamt 
skapa något ska inte underskattas! 

  

Styrelsen 

 


