
Verksamhetsplan för föreningen Höjdens Trädgårdskollektiv 2016  

Antagen vid årsmötet den 7 mars 2016  

2016 blir föreningens andra odlingsår. Vid årsmötet har föreningen 13 medlemmar. Vi är för få för 
att kunna upprätthålla arbetsgrupperna från förra säsongen och vill förbättra sammanhållningen och 
testar därför att driva föreningen utan arbetsgrupper. Förutom styrelsen som ansvarar för 
föreningens administration får föreningen en odlingskoordinator som samordnar själva 
odlingensarbetet. Alla medlemmar är välkomna att delta i detta planeringsarbete, vilket dock är 
frivilligt. Odlingskoordinatorn har det övergripande ansvaret för odlingen och fördelar 
ansvarsområden till varje medlem, i samråd med medlemmarna. Odlingskoordinatorn är också 
ansvarig för att en aktuell odlingsplan finns på google-driven. Odlingskoordinatorn ska om möjligt 
också ingå i föreningens styrelse som har ansvaret för föreningens budget. 

För att bli upp till 24 medlemmar igen ska vi sätta upp lappar med information till potentiella 
medlemmar i närområdet.  

I början på året inventerar vi fröbestånden, bestämmer vad vi kommer att odla och köper in fröer för 
förkultivering. Under våren köper vi in och organiserar de redskap och verktyg vi behöver inför 
odlingssäsongen. För att följa permakulturkonceptet ska vi dock begränsa inköp i möjligaste mån. 
Vatten köper vi från Poseidon, men vi reder ut möjligheter till egen regnvattensinsamling. Dessutom 
undersöker vi hur vi kan bidra till jordproduktionen, t ex genom komposteringen av egna köksavfall. 
Vi utvecklar strategier för att hålla bort skadedjur och för att locka nyttosamma djur till odlingen.  

Så som under den gångna säsongen samlas vi på söndagar för gemensamt arbete vid odlingen. För 
att förbättra informationsutbytet medlemmarna emellan bestämmer vi klockslag för en samling av 
alla medlemmar under söndagarna. Arbetssöndagarna kommer att bilda en studiecirkel som stödjas 
av Studiefrämjandet. Förutom arbetssöndagarna finns också möjligheten att träffas och samarbeta på 
odlingen under en fastlagt kväll varje veckan. Medlemmarna kan naturligtvis också arbeta på odlingen 
vid valfri annan tid. 

Informationsutbytet ska även förbättras genom att information om odlingen läggs in pärmen som 
finns i redskapslådan. I pärmen dokumenterar vi vilka växter vi sår ut och hur vi bearbetar jorden (t 
ex genom att lägga i maskar, bokashi, etc) Även faktapapper om varje gröda och skördeschema ska 
finnas tillgängliga. 

Planeringen av växtföljden i köksträdgården i den södra delen av odlingsområdet kommer att justeras 
något för att rätta till en planeringsmiss från förra året. Vi håller fast vid en åttaårig växtföljd (med 
olika grödor ur samma växtfamilj i samma bädd). Genom tydlig avgränsning kan vi här lära oss mer 
om de specifika växterna och hur de ser ut under utveckligen. Växtföljden ska även minska risken för 
jordsjukdomar och skadeinsekter. I den norra delen fortsätter vi odling i högre hügelbäddar. Här 
använder vi oss av samplantering mellan olika växtfamiljer och med många perenna växter som ska 
gynna varandra på plats från år till år. Vi använder oss av täckodling och direktkompostering i hela 
odlingen. 

Föreningen har en grillplats med stockbänkar som vi hoppas kunna använda oftare 2016 än vad vi 



hunnit med tidigare. Föreningen planerar en fest till försommaren och en skördefest till hösten.  

Föreningens facebooksida och blogg uppdateras kontinuerligt under året.  

Till hösten samlas medlemmarna för att utvärdera den gångna säsongen och för att planera den 
kommande. Vid behov inrättar styrelsen under hösten/vintern 2016 studiecirklar eller annan 
fortbildning som hjälper oss att reda ut möjliga svårigheter som uppkommit under året, så att 
nästföljande odlingsår blir ännu bättre!  

 


