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1. Beskrivning av odlingsprojektet 
 
Kort historik  
 
I slutet av 2015 biföll föreningsstämman en motion om att utreda stadsodling i HSB brf Linjalen.  
 
2016 bildades Odlingsgruppen, som under 2017 utredde intresset för odling, lämplig typ av odling, 
möjlig placering av odlingsplats, lämpliga regler, kostnad för initiering och bibehållande, möjlig 
ansvarsfördelning och möjligheter till ekonomiskt stöd för uppstart. Ett konkret förslag på hur odling 
skulle kunna initieras i föreningen presenterades för och godkändes av föreningens styrelse, varpå 
ansökan om stöd skickades till Göteborgs Stad och beviljades.  
 
Våren 2018 skrevs avtal med samtliga odlare och odlingsområdet 
iordningställdes - rosenbuskar flyttades till 
en annan gård inom föreningen, pallkragar 
monterades, oljades in och placerades ut 
av odlarna själva, varpå ekologisk jord 
levererades och placerades ut i kragarna 
med hjälp av HSB Göteborg.  

Organisation   
 
Bostadsrättsföreningen är formell huvudman och sköter aviseringen av hyresavgiften, medan odlarnas 
styrgrupp (bestående av sju odlare) administrerar intresseanmälningar och avtalsskrivning. 
 
Samtliga odlare har bjudits in till ett antal möten under året: utlottning av pallkragar (mars), 
montering, oljning och placering av pallkragar (maj), skördefest (september), samt säsongsavslutning 
med sättning av blomsterlök (november). Styrgruppen har därutöver sammanträtt ett tiotal gånger. 
 
Varje odlare förväntas följa uppsatta regler och engagera sig i föreningens odling, som minst genom 
att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för odlingen och delta vid någon enstaka träff per år.  
 
Kontakt med odlarna har hållits via e-post och på senare tid primärt genom en stängd Facebook-grupp. 
Utöver kallelser och information har även många fina bilder från arbetet med odlingen delats inom 
gruppen (varav några kan ses i denna redovisning). 
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Måluppfyllelse 
 
Utgångspunkten för HSB brf Linjalens odling är att den ska:  

• bidra till trivsel och social samvaro i föreningen  
• vara lätt att tillgå och bruka för föreningens odlare  
• vara hållbar över tid och i förhållande till miljömässiga aspekter  
• vara estetiskt tilltalande 

 
Odlingen har tydligt bidragit till fördjupad kunskap, ökad trivsel och ökad 
social samvaro redan det första året. Vi som har odlat har lärt oss av våra egna och 
varandras odlande och i pallkragarna kunnat följa sådd, plantering och skörd av bland annat rädisor, 
tomater, jordgubbar, smultron, kryddväxter, rödbetor, ätbara blommor, prydnadsväxter, ärtor, chili, 
physalis, rabarber, morötter, sallad, kål och lök av olika slag. Vi har även lärt oss hur nyckelpigors 
puppor ser ut, hur bladlöss kan bekämpas utan kemikalier, att ett bevattningsschema och vänliga 
grannar kan rädda ens grödor även när man är bortrest en mycket varm sommar, och förstås hur snabbt 
gräs kan sprida sig in i en rabatt utan kantstenar…  
Under sommarsäsongen har odlare i olika åldrar samtalat och samarbetat med varandra dagligen och 
förbipasserande grannar har ofta stannat för att växla några ord, om odlingen, vädret eller något helt 
annat. Höstens uppskattade skördefest anordnades som ett knytkalas där alla som deltog tog med något 
lagat med råvaror från odlingen och säsongsavslutningen med sättning av blomsterlök lockade en stor 
grupp odlare. 
 
Några saker som gör odlingen lätt att tillgå och bruka: 

• Dubbla pallkragar på höjden. Underlättar för arbete i odlingshöjd både för odlare som har 
svårt att böja knäna och för små barn. 

• Placeringen av odlingen, så nära mitten av föreningens mark som möjligt och nära 
gemensamhetslokalen, vilket underlättar vid gemensamma sammankomster. 

• Lätt tillgång till vatten via ett soprum som vetter direkt mot odlingsplatsen. I detta har 
vattenslang, kannor, spadar, räfsa och andra verktyg kunnat förvaras tillfälligt, i väntan på 
färdigställandet av en låsbar förvaringslåda. 

• Egna förvarings- och kompostkonstruktioner som när de är klara kan användas som bord 
respektive sittbänk och därmed underlätta och stimulera social samvaro på odlingsplatsen.  

• Att redan från början ha färdigformulerade regler baserade på andra odlande föreningars 
erfarenheter. Detta har bidragit till en lätt start där anslutande odlare enkelt kan förstå vad som 
förväntas och erbjuds. Vi har även något konkret att arbeta vidare utifrån ifall att vi skulle 
vilja uppdatera reglerna allteftersom vi lär oss mer. 

 
För att göra odlingen hållbar över tid och i förhållande till miljömässiga 
aspekter har vi bland annat satsat på ekologisk jord, miljövänligt behandlade 
väderbeständiga pallkragar, stadiga konstruktioner, återvunnet byggmaterial 
(tegelstenar från pågående fasadrenovering stöttar upp förvaring och kompost), 
tydliga regler för hållbar odling, tips om ekologiska fröer och odlingsmetoder, 
samt gemensamma trädgårdsredskap. 
 
 
2. Antal deltagare i projektet 
 
Totalt har 24 pallkragar iordningställts. Pallkragarna arrenderas ut en och en (maximalt en pallkrage 
per lägenhet i föreningen) och avtal upprättas med en ansvarig person per pallkrage. Många ansvariga 
representerar dock familjer eller sammanboende där flera personer odlar i samma pallkrage. 
 
I mitten av odlingen har en rund odlingsplats med prydnadsväxter samt växter som ger frukt och bär 
iordningställts. Då dessa frukter och bär kan plockas av alla, även föreningsmedlemmar och andra 
förbipasserande som inte innehar pallkrage, kommer odlingen ännu flera till gagn. 
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3. Bilder av projektets genomförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ekonomisk sammanställning 
 
Kostnader     Budget Utfall 
Material/transport/placering jord och markväv  19 000 18 424  
Pallkragar 2x25 st      5 000    4 519 
Material kompost och förvaring, inkl. transport vid inköp  10 000    8 536 
Verktyg och material sådd, vattning och skörd    6 000    5 255 
Mötesförtäring                      0    1 074 
Total     40 000  37 807
  
Stöd om 25 000 kr beviljades av Göteborgs Stad. HSB brf Linjalen täcker överskjutande kostnader för 
etablering enligt plan med upp till 15 000 kr (hittills 12 807 kr). Kvar att köpa in under våren 2019 är 
skyltar, kantsten och kompletterande växter till den gemensamma rabatten. 
 
Hyresavgiften per pallkrage och år är satt till 150 kr, totalt 24x150 kr = 3 600 kr/år. Denna intäkt är 
tänk att använda för föreläsare, mötesförtäring och löpande underhåll av odlingen. 
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5. Framtidsplaner 
 
Tre lägenheter står nu i kö för att få hyra en pallkrage och i 
årsskiftet 2018/2019 lämnas en pallkrage vidare till ny odlare.  
 
Planer framgent: styrgruppsmöten varannan månad, 
färdigställande av verktygsförvaring och kompost, inköp och 
placering av kantsten runt den gemensamma rabatten, 
framtagning och montering av tydliga skyltar om odlingen, 
gemensam föreläsning, eventuell start av studiecirkel samt årligen återkommande 
sammankomster för säsongsuppstart, fröbyte, skördefest respektive sättning av blomsterlökar.  
 
Vi ser med förväntan fram emot våren - att få se blomsterlökarna vi satt spira, att börja använda 
komposten och att fortsätta odla tillsammans i många år framöver. Tack för hjälpen att komma igång! 
 
Om någon annan förening önskar delad kunskap om hur vi gick tillväga så delar vi gärna med oss. 
 
 
Bästa hälsningar, 
HSB brf Linjalens odlare 
 
Postadress: c/o HSB brf Linjalen, Västra Stillestorpsgatan 21, 417 13 Göteborg 
E-post: brflinjalen.odling@gmail.com 
 
 
Bilaga: 

• HSB brf Linjalen kvitton (18 sidor) 
 
 
 

 

Information om odlingen på HSB brf Linjalens hemsida 
www.hsb.se/goteborg/brf/linjalen/fritid/stadsodling/  

www.hsb.se/goteborg/brf/linjalen/nyheter/odling-i-pallkrage/ 
www.hsb.se/goteborg/brf/linjalen/nyheter/odling-i-pallkrage---platser-nu-fordelade/ 

 


