SÖDERMALMSNYTT

BOSTAD
Trend och pryl: Naturtrogen ..................................... 26
Stockholmskällan ....................................................... 27
Fastighetsbyrån ..................................................... 27-31
Svensk Fastighetsförmedling ............................. 32-34
Fastighetsmäklarna i Stockholm .............................. 35
Skandiamäklarna .................................................. 36-37
Notar...................................................................... 38, 42

29 augusti–4 september 2015

Alexander White .........................................................39
Södermäklarna............................................................40
Svenska Mäklarhuset ................................................. 41
Reimersholme .............................................................42
Karlsson & Uddare ...................................................... 41
Visningsguiden ...........................................................43
Bo & Fynd .....................................................................44

25

TIPSA REDAKTIONEN
Telefon: 545 870 87
E-post: info@
direktpress.se

Nu vill alla ha en liten täppa
■ ■ Urban farming brer ut sig över stan.
Snart är allt fler hustak, innergårdar och
väggar gröna. Intresset för lådor med ängsväxter och närproducerad sallad bara ökar.

Nyligen fick Östermalm två nya
stadsodlingar: i Tessinparken och
Olaus Petriparken. Totalt 40 nya
odlingsplatser. Redan tidigare har
stadsodling i Norra Djurgårdsstaden varit en succé.
– Ekologiskt är nya trenden.
Många vill ha balkongen som en
grön oas. Och pallkragar på innergården är ett exempel på något som
kan öka attraktiviteten för en bostadsrättsförening, säger Josefine
Uppling, på Mäklarsamfundet.
Ska sudda ut gränserna

Hon tar upp exemplet Sundbybergs
kommun som går i bräschen för
Urban farming där ambitionen är
att öka odlingen på exempelvis hustak och på innergårdar. Något som
Josefine Uppling tror kommer
starkt just nu. Exempelvis ska Sundbybergs kommun underlätta för
vägg- och terrassodlingar inom allmännyttan och man tänker nu bli
första kommun som tar fram en
strategi för Urban farming. Till sin
hjälp har man amerikanske tankesmedjan Design Trust for Public
Spaces.
De gröna tankarna märks också
i Stockholms byggprojekt. När Oscar Properties bygger nytt på Gärdet
så är det meningen att arkitekturen
ska sudda ut gränserna mellan parken och husen i projektet 79 & Park.
– De gröna takytorna kommer
att bli planterade som ett grönt
landskap med växter särskilt utvalda för platsen och klimatet. De
boende själv får välja hur de nyttjar
deras privata terrasser. Om de har
odlingsintresse så finns det en

enorm möjlighet att odla på taket,
säger Nina Almgren, marknadschef
på Oscar Properties.
Lummiga terrasser märks också
i Tobin properties Etaget som byggs
på Kungsholmen. Där ska också finnas plats för odling på terrasserna.
– Det kommer finnas odlingsbäddar för att uppmuntra till egen
eller gemensam odling. Vi behöver
helt enkelt växtlighet för att må bra.
Vi vill integrera grönska i urbana
lägen för att öka människors hälsa
och välbefinnande, säger Louise
Saxholm, marknadschef på Tobin
Properties.
Ett annat exempel på den gröna
vågen i stadsmiljön är biodlingar.
Stockholmshem är till exempel fadder åt 250 000 honungsbin som
finns utplacerade på gårdar i sju
olika hyreshus, på Åsögatan bland
annat.
Främst ett pedagogiskt syfte

Pim Bendt, biodlingsansvarig på
Urban Bee berättar om projekten
där invånarna får följa biodlingen på
nära håll. Även i Norra Djurgårdsstan finns bikupor från Urban Bee
med bin som producerar honung.
– Syftet är främst pedagogiskt, att
koppla ihop stadsmänniskor med
bin. Vi vill att folk ska få ett sinnligt
möte. När man senare läser artiklar
om pollineringen så vet de vad det
handlar om och har en relation till
det och de vet att bina är nödvändiga för stans parker och balkonger,
säger Pim Bendt.
Natalie Nordenswan
073-600 69 08
natalie.nordenswan@direktpress.se

GRÖNA TAK. Lägenheterna som Tobin properties bygger på Kungsholmen ska ha plats för odling på terrasserna.
” Vi vill integrera grönska i urbana lägen för att öka människors hälsa och välbefinnande”, säger Louise SaxILLUSTRATION: TOBIN PROPERTIES
holm, marknadschef på Tobin Properties.

Stadsodlarfestival

■ 79 & park på Gärdet har som
ambition att sudda ut gränserna
mellan park och bostadshus.
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TIPS Exempel på Urban farming
■ Etaget på Kungsholmen får lummiga terrasser.
Inflyttning 2016.
■ Ideella föreningen Sjöstadsodlarna har bildats för
att bedriva odling i pallkragar i Henriksdalshamnen.
■ Sundbybergs kommun håller på att ta fram en
egen strategi för Urban farming.
■ Naturhistoriska riksmuseet har utställningen Odla
staden på museets innergård. Besökarna får bland
annat möjlighet att uppleva ätbara blommor. Museet vill inspirera besökarna till egen odling men
också öka kunskapen för ekosystemet och polliniering.

■ Bee Urban driver bikupeprojekt i samarete med
olika företag som Stockhgolmshem och med Östermalms stadsdelsnämnd i Norra Djurgårdsstaden.
På bilden: Pim Bendt från Bee urban tillsammans
med bifaddrar som bor i Norra Djurgårdsstan.

■ Var? Södra Årstalundens Koloniträdgårdar.
■ När? 29 augusti klockan klockan 13-17.
■ Varför? Tips och inspiration för dig som vill
börja odla på balkongen,
på gården eller koloniträdgården.
■ Fri entré.

