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Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park,
STK-2020-950
TN-2020-2048
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har i Kommunfullmäktige väckt motion med
förslag om att berörda nämnder ska ges i uppdrag att anlägga minst en ätbar park, där det ges
möjlighet att stadsodla samt att växterna i parken består av frukt- och bärbuskar. I motionen
föreslås också att, vid upprustning av befintliga parker, ersätta tidigare växtlighet med ätbara
varianter. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till Tekniska nämnden för yttrande.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen
vara besvarad.
Beslutsunderlag





Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park, STK-2020-950
Förslag till yttrande TN 201215 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V)
om ätbar park, STK-2020-950
G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V)
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-12-15
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

SIGNERAD

2020-11-26

I enlighet med översiktsplan för södra Hyllie och detaljplan 5592 planeras en ny stadsdelspark i
Hyllie. Parken ska bli en samlande grön oas för hela stadsdelen och kommer att få stor betydelse
för alla som ska bo och arbeta i området. Arbetet med parken inleddes med en dialogprocess där
ca 50 personer från Hyllie och närliggande områden fick möjlighet att bidra med synpunkter
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under hösten 2017. Odling och ätliga växter var ett av många önskemål som kom upp i dialogen.
2020 genomfördes en tävling för den nya stadsdelsparken där resultatet från dialogen var en
viktig förutsättning för arkitekterna. Arkitektkontoret Nyrens AB vann tävlingen med förslaget
Framtidens park är aldrig färdig. Tekniska nämnden fattade beslut om att genomföra parken i
december 2019 och arbetet med att genomföra parken pågår.
Parkens norra del är tänkt att bli en mötesplats med ätliga växter som tema. Här planeras en
fruktlund med många olika sorters träd. Som exempel kan nämnas fjorton olika sorters
äppleträd, flera olika sorters päron, plommon, körsbär och persika. Det kommer också att finnas
hasselbuskar, valnöt, mullbärsträd och andra mer ovanliga, ätliga växter. Utredning pågår om att
flytta ett antal uppväxta äppleträd från en nedlagd fruktträdgård på stadens mark i Lockarp. På
det sättet kan några träd räddas som annars kommer att behöva tas bort och parken får några
stora och karaktärsfulla äppleträd redan från början. Parken delas in i olika rum med olika
innehåll där avgränsningarna ibland består av klippta häckar men ibland av ätliga buskar, som
vinbär, krusbär och hallon.

Illustration över kommande stadsdelspark i Hyllie
Det kommer att finnas möjlighet till stadsodling i den norra delen av parken. Stadsodling
innebär odling i liten skala på allmän platsmark där en förening eller ideell organisation får
tillstånd att odla under vissa förutsättningar och inom vissa givna ramar. På rätt plats kan
stadsodlingar bidra till aktivitet och ökad upplevelse av ett område. I stadsdelsparken i Hyllie
kommer det att finnas extra goda förutsättningar för en stadsodling med framdraget vatten och
bra odlingsjord.
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Tävlingsförslagets vision är att stadsdelsparken i Hyllie ska kunna förändras över tid och att
människor ska kunna vara aktiva och delta i parkens utveckling på olika sätt. Det kan handla om
att delta i odling och olika aktiviteter eller att bidra till skötseln av parken. Arbete pågår med att
hitta en modell och organisation för hur detta ska kunna genomföras. Parkens första etapp
beräknas vara klar sommaren 2021.
Fastighets- och gatukontoret planterar långt över 1000 träd i staden varje år. De träd som
planteras ska leverera en mängd olika nyttor för stadens invånare: de ska ge skönhetsupplevelser,
skugga och temperatursänkning varma dagar, ta hand om dagvatten, ge mat och boplatser till
fåglar och insekter med mera. En mångfald av olika sorters träd behöver användas för att fylla
dessa behov. I samband med upprustning av stadens parker görs alltid en bedömning av vilka
åtgärder som är rätt för den enskilda platsen. Av tradition sätter förvaltningen gärna fruktträd
och bärbuskar intill lekplatser eller andra mötesplatser i staden. Även andra ätliga växter används
som t ex äkta valnöt, äkta kastanj, aronia, körsbärskornell eller slånbär. I anslutning till
gångbanor och torgytor är det inte lämpligt med fruktträd och bärbuskar eftersom den nedfallna
frukten upplevs som skräpig och kan bidra till halka. En bedömning av växtval måste göras från
fall till fall.
Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

