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Tänk er en park där besökare kan plocka och äta frukt, bär, örter, grönsaker och 

nötter. Vi vill att fler invånare ska få tillgång till naturupplevelser och samtidigt 

öka kunskapen om hur mat blir till. Därför vill vi i Vänsterpartiet att Sundbybergs 

stad ska anlägga en ätbar park. 

Vi vill ge Sundbybergsborna mer kunskap och inspiration som påminner om att 

maten är en naturresurs vi behöver ta hand om, inte någonting som bara finns på 

butikshyllorna. I en hållbar framtid behöver förmodligen också mer av vår mat 

odlas lokalt med minskad miljöpåverkan. 

 

En ätbar park skulle skapa en vacker plats som ökar den biologiska mångfalden 

och utgör habitat för fjärilar, bin och fåglar. Dessutom erbjuder träd och grönska 

renare, och vid sommartid, svalare luft, skugga samt binder koldioxid.   

 

Men framför allt är det viktigt att vi får fler offentliga miljöer där människor kan 

mötas och känna delaktighet och gemenskap. Det har visat sig finnas ett stort 

intresse för att odla bland Sundbybergs invånare och föreningslivet i kommunen 

är starkt. Självklart skulle en ätbar park i kommunens regi samarbeta tätt med de 

invånare och föreningar som vill stadsodla och vill hjälpa till att sköta och 

medskapa parken. Det har i studier i andra städer visat sig att stadsodling kan 

bygga socialt kapital – tillit, kontakter och på så vis även motverka segregation.  

 

Dessutom skulle en ätbar park kunna användas av skolor och förskolor som ett 

utomhus-klassrum, för att med alla sinnen lära sig om matodling, betydelsen av 

biologisk mångfald och grönska. Helt enkelt skulle parken hjälpa staden att 

uppfylla många av de hållbarhetsmål Sundbyberg förbundit sig att nå, vilket 

skulle stärka Sundbybergs position som en hållbar och miljövänlig stad. 

 



 

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar: 

• att ge Stadsmiljö- och tekniska nämnden i uppdrag att anlägga minst en 

ätbar park, i kommunens ägo, där växterna i parken består av fruktträd, 

bärbuskar och andra ätliga växter, och att information om växterna 

upprättas på plats. 

• att ge Stadsmiljö- och tekniska nämnden i uppdrag att vid upprustning av 

befintliga parker ersätta tidigare växtlighet med ätbara varianter, 

kompletterat med lämplig information om växterna för allmänheten.   

 

 


