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Interpellation till kommunalrådet om tidigare inlämnad motion 
om stadsodling 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utd ragsbestyrka n d e 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- 1 l 
INTERPELLATION 

DiarieM~[)}4/P:.(\x..lAktbiJaga I 
Dpb: , 

Den 29 januari 2013 inlämnade jag en motion angående s g aasoalln I 

Sala, vilken bifogas. 

Jag har vid ett flertal tillfällen försökt att efterforska vad som har hänt. 
Har det överhuvudtaget hänt något? Varje gång har jag bollats mellan 
olika instanser. 

I min motion har jag visat på de stora fördelarna dels ur miljömässig 
synvinkel, dels ur social synvinkel då odling främjar mötet mellan olika 
kulturer. 

Ser tacksamt fram emot svar på denna viktiga motion. 

Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 11.6.2014 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- 1 1 
MOTION ANGÅENDE STADSODLING I SALA Oiarienr IAklbilaga 

Dpb: 

Med miljöperspektiv på framtiden kommer våra städer att förtätas 
och stadsodlingar kommer att ingå i vår omställning till ett 
lågenergisamhälle, vilket innebär en säkrare 
livsmedelsproduktion. 

Dagens livsmedelsproduktion har ingen framtid pga transporter 
över hela jordklotet. Tomaterna kommer från Spanien. Lök från 
Australien. Äpplen från Chile. Paprikor från Spanien. 

Vi behöver sålunda tänka om hur och var vi producerar vår mat 
och vi tvingas minska vårt oljeberoende. 

I åtskilliga städer i Sverige har man börjat tillåta och uppmuntra 
medborgares egna initiativ till odling innanför stadsgränserna. På 
vissa platser har man i vissa kommuner erbjudit pallkragar och 
jord samt bistått med analys av jord och goda råd till odlarna. 
Här i Sala skulle man kunna tänka sig ett samarbete med de 
handelsträdgårdar som finns. 

Stads odling handlar inte bara om att producera grönsaker, 
rotsaker med mera. Det handlar om vila, samvaro, stärka band 
mellan medborgarna och inte minst om att olika kulturer kan 
mötas och lära av varandra. Forskning har dessutom visat att 
människors hälsa förbättras genom odling. 

Till skillnad från att äga kolonilotter handlar stads odling om 
möjligheter för alla att odla och att skörda. Stadsodlingar 
startade som en gerillarörelse på olika platser i världen och 
kallades också gerillaodling. Människor tog saken i egna händer 
och började odla utan markägares tillstånd, odlingar som andra 
medborgare fick använda sig av och med tiden har det blivit en 
urban rörelse som nu fått sitt fäste även i Sverige. Malmö har nog 
kommit längst. Man odlar t.ex på tak och på jordplättar som inte 
används. 

Det finns dessutom en mängd grönsaker och rotsaker och 
kryddor som lämpar sig för stadsodlingar. 



Vid planering av nya bostadsområden bör man helst planera för 
odlingsaktiviteter. 

Jag yrkar på att Sala kommun undersöker möjligheterna för 
Stadsodling. 

Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala 29.01.2013 


