
S TADSODLA
EN TRÄDGÅRD FÖR ALLA

Alla kan odla

www.trollhattan.se/stadsodling
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Exempel på platser för
stadsodling

Tänk att få njuta av sina egenodlade grönsaker som växt fram mitt i staden.
En stadsodling kan vara blommor på balkongen, kryddodlingen i köksfönstret 
eller rabatten i villaträdgården. Det kan också vara en allmän yta där du  
tillsammans med din förening kan få en plats att odla på.

Att stadsodla är positivt ur flera olika aspekter: stadsbilden blir grönare, luften 
blir friskare, du träffar likasinnade, outnyttjade platser tas tillvara på och DU 
kan få din egen trädgård. Stadsbyggnadsförvaltningen vill uppmuntra till 
stadsodling och upplåter allmän platsmark på lämpliga platser till den som vill 
starta sin odling.

ALLA KAN ODLA

KOM IGÅNG
Mer information och riktlinjer för stadsodling finns på vår webbplats. Där kan 
du också göra din ansökan via vår E-tjänst.

STADSODLING - En trädgård för alla

För att få stadsodla på allmän platsmark måste ansökan göras genom en 
organisation eller förening. Om du som privatperson vill odla och inte är 
med i någon förening eller organisation finns stadsodlingsföreningar i 
Trollhättan som välkomnar alla som vill odla.

Allmän platsmark är den mark som ägs av staden och som är till för all-
mänheten. Det kan vara parker, torg, lekplatser med mera.

Stadsbyggnadsförvaltningen avgör vilka platser som lämpar sig för  
stadsodling, därför ska alla som vill stadsodla skicka in en ansökan till oss.

Till höger ser du en kartbild med några exempel på allmän platsmark där  
stadsodling fungerar bra. Det går såklart även bra att föreslå andra platser.



VILL DU VETA MER?Gå in på vår webbplats för att läsa mer eller 
ansöka om att få stadsodla: www.trollhattan.se/stadsodling 

Om du har frågor kan du mejla oss:
stadsbyggnad@trollhattan.se 

STADSODLINGSBIDRAG

För att komma igång med din odling är det 

möjligt att ansöka om ett stadsodlingsbidrag! 

Mer information finns på hemsidan.


