
”Redan under min första sommar i 
Kiruna tyckte jag att det vore fantastiskt 
att ha en gemensam odlingsträdgård i 
kommunen. Inte bara för att få tillgång 
till färska grönsaker, utan för att få en 
trevlig mötesplats för kirunabor under 
sommaren, speciellt för barnfamiljer. 

Jag blev nyfiken och lärde mig mer om 
hur människor i den här klimatzonen 
och i andra delar av världen genomför 
liknande projekt.

Inspirerad av detta och med hjälp av 
egna erfarenheter från community 
gardening i Kanada kunde jag med hjälp 
av Kirunabo – Social Innovation Lab 
starta en gemenskapsodling i Kirunas 
centrum. 

För mig har det varit väldigt spännande 
att få kommunicera med kirunaborna, 
men jag tycker att det behövs mycket 
mer tid än ett två månader för att 
påverka kulturen inom stadsodling som 
gemensamt socialt projekt. Det är svårt 
att ta detta vidare som förening och 
det skulle behövas en anställd person 
från kommunens sida för att driva 
stadsodlingen vidare. Speciellt eftersom 
odling utgör en del i Kirunas mål om 
att bli den första hållbara staden i ett 
arktiskt klimat. 

Jag är tacksam för chansen att kunna 
presentera detta för kirunaborna och 
hoppas att det kommer att fortsätta och 
utvecklas.”

Violas ord
INITIATIVTAGARE TILL ARKTISK ODLING I KIRUNA

Viola Goertz

Deltagarnas röster

”Man fick vara delaktig 

i planterandet och 

sonen fick måla på 

odlingslådorna. Det 

blir folkets trädgård 

på det sättet” 
”Underbart inslag 

i stadsmiljön! 

”Den här typen av mötesplatser har 
mycket stor betydelse för Kiruna. Man 
får höra att det inte går att odla här 
uppe, att man kan inte ha trädgård och 
att det går isbjörnar och pingviner 
här. Jag kommer från söder, så jag vet 
hur man tycker. Detta med en trädgård 
är viktigt för stadens utveckling och 
framförallt för folket” 

Tack!” 

Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Samlingsplats för  
 odlingsintresserade

>> Ökad medvetenhet om  
 hållbar konsumtion

SAMHÄLLE

>> Träffa andra med  
 liknande intressen

>> Känsla av delaktighet och  
 ägandeskap i stadsmiljön

>> Plats för rekreation

INDIVID

>> Gemensamt ansvar för  
 allmänna ytor

>> Ökad attraktivitet

 >> Kunskap om odling och   
 lokala förutsättningar

ORGANISATION
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Ett koncept som bygger på gemensam odling i 
arktiskt klimat där människor möts genom ett 
gemensamt intresse och en inkluderande aktivitet.

En grön oas i centrala Kiruna som skapar en 
mötesplats för kirunabor och besökare. Trädgården 
skapar ett sammanhang för odlingsintresserade 
i olika åldrar. Den gemensamma odlingen bidrar 
till känslan av samhörighet som ger kunskap och 
erfarenhetsutbyte om kompostering och ätbara 
växter i ett arktiskt klimat. 

Arktisk odling

En gemensam odling 



Ett stadigt 
växande intresse

Sommaren 2018 fick initiativtagaren 
Viola Goertz klartecken av LKAB att ta 
ett outnyttjat markområde i anspråk 
för att etablera en offentlig arktisk 
trädgård intill en park som ägs av 
LKAB. Anpassade aktiviteter anord-
nades för att inkludera olika grupper, 
såsom förskolor, gymnasieelever, 
elever från SFI och småbarnsfamiljer. 
Trädgården, som etablerades med stöd 
från LKAB och bemannades tre dagar 
i veckan, blev otroligt välbesökt och 
uppskattad.

Efter den första sommaren bildades 
en odlingsförening bestående av fler 
deltagare och våren 2019 genomför-
des studiecirklar i kompostering och 
odling av ätbara växter. I juni invigdes 
platsen som en gemensam arktisk 
trädgård där medlemmarna anlade 
egna köksträdgårdar i lastpallar. 

Regelbundna och öppna trädgårdsträf-
far anordnades under sommaren för 
att hjälpa varandra med odlingstips, 
skötsel och tillverkning av bl.a fågel-
bad och färgglada trädgårdsstenar. En 
avslutande odlingsfest arrangerades 
i anslutning till Kirunas Höstmarknad 
som en gemensam skördefest och fira 
årets skörd. 

Från det första steget till en gemensam 
odlingsträdgård har intresset för odling 
vuxit stadigt i Kiruna. Allt fler deltaga-
re ansluter till Kiruna odlingsförening 
för att vara med och odla i trädgården. 
En förhoppning är att föreningen får en 
nya anvisad plats i det nya centru-
mområdet efter att det nuvarande 
markavtalet löper ut, för att kunna 
fortsätta det gemensamma odlandet i 
vår arktiska miljö.

METODEN
ARKTISK ODLING

Viola Goertz har en 
idé om en mötes-
plats kring odling i 
Kiruna.

idé

Idén utvecklas och
konceptualiseras
tillsammans med
Kirunabo.

format

Lämpliga odlings-
platser undersöks 
och LKAB upplåter 
en central markyta 
för trädgården. 

plats

Trädgården “Odla
med” byggs upp,
drivs och aktiveras
juni-augusti 2018.

start

Ett samarbete inleds 
med Kirunabostäder 
för att etablera en 
”Kvartersträdgård” 
sommaren 2019. 

samarbete

Föreningen “Kirunas
odlingsförening” bildas.

bildas

Föreningen får ett 
avtal med LKAB 
att kunna nyttja 
odlingsplatsen för 
tre år framåt.

avtal

Juni 2019 invigs den Arktiska 
odlingen där medlemmar i 
föreningen anlägger egna 
köksträdgårdar i lastpallar på 
platsen och ungdomar från 
Idéstudion skapar
trädgårdsmöbler.

invigs

Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

PERSONERNA BAKOM ARKTISK ODLING:

Viola Goertz
Anika Gates
Irma Wennerstrand
Vera Tiala

Vill du veta mer eller odla tillsammans så hör av 
dig till Kirunaodlingsforening via Facebook eller 
Instagram.
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