
KLIMATSMART MATCENTRUM
Hållbara Rosengård
KlimatSMART matcentrum är en del i 
ett större investeringsprogram, Hållbara 
Rosengård, som pågår mellan 2009-
2014. Ett flertal fysiska förändringar på-
går i stadsdelen, samtidigt som boende 
involveras genom deltagarprocesser.

Syftet är att skapa en global förebild 
inom hållbar stadsutveckling i områden 
i behov av upprustning. Fokus ligger 
på att minska koldioxidutsläpp, och 
klimatinvesteringarna fungerar som 
en språngbräda för socioekonomisk 
utveckling.

Kontakt
Lena Eriksson, Miljöförvaltningen,  
projektledare för Hållbara Rosengård
lena.m.eriksson@malmo.se
0768 60 60 86

Gunilla Andersson, MIljöförvaltningen, 
projektledare för KlimatSMART  
matcentrum
gunilla.i.andersson@malmo.se
040-34 22 29 eller 0733-815 295

Åsa Johansson, projektkoordinator 
Drömmarnas Hus
asa@drommarnashus.se 
040-311583 eller 0705-137780

www.malmo.se/hallbararosengard

Bin, barn och ekologiska växthus-
tomater. Restauranger som serve-
rar örter planterade av grannarna i 
området. Gemenskapsodling och 
pedagogisk verksamhet leder till 
ökad social sammanhållning, nya 
verksamheter och kunskap om 
hållbar matproduktion. 

Syfte och mål
Syftet är att öka kunskapen hos 
kökspersonal, pedagoger och barn om 
matens ursprung och betydelse för 
klimatpåverkan, miljö, hälsa och inlär-
ning. Ett kunskapscentrum etableras 
för utbildning om mat, klimat och 
hållbar utveckling för mer klimatsmar-
ta inköp. Ett syfte är också att stärka 
social samvaro genom urbana gemen-
skapsodlingar.

Mål:
• Ett klimatSMART matcentrum 

med undervisningskök, utekök, 
undervisningslokaler, odlingar i 
växthus och på friland. 

• 2 300 dagars utbildning för  
anställda som arbetar med mat.

• Minst 20 nya odlingar igångsatta, 
på sammanlagt minst 1 000 kvm. 

• Minst ett odlingsnätverk med 
sammanlagt 20 organisationer.

• Sju skolor och förskolor arbetar 
med odling. 

• Fyra nya småföretag baserade på 
odling och småskalig förädling av 
produkter från dessa odlingar.

Utomhuskök och pedagogiskt 
centrum
Ett så kallat ”KlimatSMART Mat-
centrum ” skapas hos stiftelsen 
Drömmarnas Hus i Rosengård. Här 
byggs en pedagogisk skogsträdgård, 
utomhuskök och uteklassrum. Dessa 
blir resurser för Rosengård och hela 
Malmö, och kan användas för att 
utbilda kökspersonal, pedagoger och 
barn. Genom att arbeta tillsammans 
med Drömmarnas hus, som jobbar 
med pedagogisk utveckling och kul-
turverksamhet för unga, har projektet 
lyckats involvera boende i området 
redan under byggtiden.

Insatsområden: utbildningar, gemenskapsodling 

Co-financed by:

Foto: Johann Selles



Åtgärder och leverantörer

KlimatSMART Matcentrum
• Projektledning, samordning, design och byggnation 

av trädgården (Drömmarnas Hus)
• Upplåtelse av mark (Serviceförvaltningen/Stads- 

fastigheter)
• Design av utekök (Drömmarnas hus och Agneta 

Hahne Arkitekter AB)
• Design av skogsträdgård (Drömmarnas hus och 

Folkbildningsföreningen i Malmö)

• Träd och buskar (Agroforestry Research trust)
• Träd och buskar (Stångby plantskola)
• Byggnation och transporter (Jobbcentrum Malmö)
 
Gemenskapsodling
• Projektledning, samordning (Ibn Rushd)
• Stadsodlingsstjänster (Odla i sta’n)
• Markupplåtelse, jord, pallkragar, fröer m.m. (MKB)
• Upplåtelse av växthus (Örtagårdsskolan, Stads- 

fastigheter)
• Upplåtelse av mark (HSB BRF Hilda)

Klimatsmart förskolelunch
I KlimatSMART Matcentrum in-
går även utbildning av Malmö stads 
anställda, i syfte att stödja deras arbete 
för att laga mer hållbar mat. Utbild-
ningens primära målgrupp är matlag-
ningspersonal i förskolor, men också 
äldreomsorg och annan verksamhet 
som använder mat i lärande. Arbetet 
bidrar till implementeringen av Malmö 
stads ”Policy för hållbar utveckling 
och mat”.

Gemenskapsodling
Gemenskapsodlingar etableras på ett 
femtontal platser runt om i Rosen-
gård, och bidrar till att överbrygga so-
ciala och kulturella klyftor och skapa 
nya gemenskaper mellan boende i 
området. Studieförbundet Ibn Rushd 
ansvarar för att genomföra odlings-
åtgärderna, genom den ekonomiska 
föreningen Odla i Sta’n. De engage-
rar i sin tur ett tiotal föreningar och 
organisationer, fastighetsägare, några 
skolor och fritidshem, samt boende i 
Rosengård.

Ny förvaltning och tjänster
Arbetet med odling bidrar till dialog 
om stadsutveckling, miljö, mat, kultur 
samt förvaltning av mark, privat såväl 
som offentlig. Det kan också skapa 
utvecklingsmöjligheter för småskalig 
näringsverksamhet kopplad till od-
lingarna, som exempelvis restauranger 
som köper produkter från odlingarna. 
Arbetssättet kan spridas till andra 
stadsdelar och städer i landet och 
världen.

Deltagardrivet på sikt
Tanken är att gemenskapsordlingarna 
på sikt är deltagardrivna. Att se odling 
som medel för integration, pedagogik 
och social utveckling kräver samarbete 
inom och mellan kommunen, fastig-
hetsägare, boende, skolor och fören-
ingar.

Åtgärden påbörjas i december 2010 
och slutförs december 2014
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