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Stadsodling är hett!

Stadsodling har växt till en global medborgarrörelse där allt fler gör anspråk på offentliga platser och 
odlar i sin närmiljö. Mellan husen bereder stadsgrisar marken för nya odlingsområden. I offentliga 
parker växer potatis och på taken ligger urbana jordbruk och framtidens växthus. 

Att bo mitt i en stad är inget hinder för den som vill ha en egen liten odlingsplätt. Det finns 
fantastiska möjligheter att skapa trädgårdar och ha djur även för stadsbor utan egen mark, och 
stadsodling är idag hetare än någonsin. Det växer på rivningstomter och husfasader, i offentliga 
parker, mellan hyreslängor och på tak och väggar i hela världen. Allt kan förvandlas till gröna 
 oaser! I Konsten att odla staden möter vi odlings entusiaster som förverkligat sina gröna drömmar 
utan att ha en egen trädgård.  I boken finns idéer, tips, råd och konkreta tillvägagångssätt för alla 
som vill känna jord mellan fingrarna och få uppleva glädjen av en lyckad skörd, ett nyplanterat 
träd eller kanske till och med ägg från egna stadshöns! 

Sara Danielsson arbetar bland annat för Mistra Urban Futures i stadsodlingsprojektet Grön Produk-
tion. Hon har tidigare gett ut flera publikationer om hur man kan påverka sin stadsmiljö.
 

Ur innehållet:
• Odla där du bor
• Odla på tak
• Odla på ödetomter
• Ha djur i staden
• Skörda utan att odla
• Gerillaodla, piratplantera

eller busodla

Boken är utgiven med stöd av Konstnärsnämnden.

För mer information, för att komma i kontakt med författaren eller för att beställa pressex 
kontakta Hanna Johansson, hanna.johansson@arenabok.se eller 040-10 92 50.
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”Att odla egen mat är som att trycka egna pengar.”

Konsten att odla staden – handbok i stadsodling
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