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nästan hälften av Malmös invånare är under 35 år. Det vill säga 
födda 1975 och senare. Det innebär att alla de/ni gått i skolan från 
80-talet och framåt. 

1992 samlades världens ledare i Rio de Janeiro och antog ett doku-
ment – Agenda 21 – där man skrev under ambitionen att var för sig och 
tillsammans kraftsamla för att bekämpa fattigdom och miljöförstöring. 
Nästa sommar har det gått tjugo år och då samlas alla nationerna i Rio 
igen för att berätta hur det gått och vad som måste ske härnäst. 

i sverige hamnade mycket av Agenda 21-arbetet inledningsvis på de 
traditionella miljöfrågorna. Kommunerna anställde Agenda 21-sam-
ordnare med uppdraget att arbeta ”underifrån” med invånare i städer 
och byar. Skolan hamnade i fokus på många ställen. För i skolan fanns 
ju framtiden – barnen och ungdomarna. Och det var ju, sa många, 
de som skulle ta över och därför de som skulle utbildas och engage-
ras och rädda världen. Och lärarkåren tog ansvarsfullt och intresse-
rat frågorna till sig och skapade ett stort engagemang bland barn och 
unga. Ett engagemang som tack och lov fortfarande håller i sig. Alla 
dessa fantastiska lärare – från förskola till högskola - byggde grunden 
för det genomgripande miljöengagemang vi kan se i Sverige idag. Jag 
hade själv glädjen att jobba tillsammans med många lärare på många 
skolor. Det var underbart. Att det var barnen som skulle ta hand om 
den dåliga miljö som deras föräldrar och farföräldrar skapat kunde jag 
personligen aldrig ställa upp på. Alla behövs! Alla måste dra sina små 
och stora strån till stacken. 

lärande är något som är viktigt hela livet inte bara när vi går i 
skolan. I Malmö arbetar vi med lärande för hållbar utveckling. Det 
livslånga lärandet. Det vill säga med insikten att oavsett hur gammal 
du är så kan och vill du lära nytt och utvecklas. Och med dina nya 
kunskaper och insikter bidra till och påverka så att din närmiljö blir 
bättre. Och när din närmiljö blir bättre finns det andra ute i världen 
som vill komma och lära sig av det som blivit bra. Och på det sät-
tet sprids kunskapen sakta men säkert och små förbättringar växer till 
stora förbättringar. 

malmö är en stad med många unga människor. En fantastisk kraft 
med stor kunskap, stort engagemang och stark vilja. Det bådar gott för 
framtiden. Men ansvaret för nutiden och framtiden delar vi alla.

Katarina Pelin
Miljödirektör
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…som förbereder Globala Malmö 
som pågår 19–22 november.

Vad är Globala Malmö? 
– Det är fyra dagar med seminarier, 

föredrag och debatter om globala frå-
gor. Allt arrangeras i samarbete med 
Sida, som har kommit med initiati-
vet och står för finansieringen. Sida 
arbetar med ett projekt som heter 
Den globala kommunen. Malmö är 
den tredje kommunen där det här 
genomförs.

Vilket är syftet? 
– Att inspirera till ett engagemang 

i globala frågor och att koppla sam-

man det lokala med det globala. Det 
som händer i världen, händer också i 
Malmö. 

Vad händer?
– Bland annat är det öppet hus på 

Malmö museer under hela söndagen 
20 november. Det är ett särskilt globalt 
tema, med bland annat en ny utställ-
ning om klimat på Kommendanthu-
set. Man får också möjlighet att möta 
Staffan Landin från Gapminder, som 
genom tydlig statistik vill bidra till en 
rättvisare värld. 

När är invigningen? 
– Dagen före, den 19 november. Då 

arrangerar vi en modevisning tillsam-

mans med Fairtrade city-konferensen. 
Vi kör efter samma koncept som i Al-
medalen, där man använde politiker 
och andra kända personer som mo-
deller. 

Vad händer de andra dagarna? 
– På Orkanen på Malmö högskola 

blir det seminarier och debatter. På 
Moriskan genomför vi en näringslivs-
dag kring hållbar utveckling. Det blir 
också riktade program på två gymna-
sier, Petri och Pauli. Vi etablerar även 
samarbeten med andra arrangemang 
som inträffar under dessa dagar, som 
Kulturnatten i Kirseberg och doku-
mentärfilmklubben Doc Lounge. 

Elin Hasselberg

Den 19-20 november är Malmö stad 
värd för den internationella kongres-
sen för Fairtrade-städer från hela 
världen. 

Garstang i England var först att 
diplomeras som Fairtrade city år 
2000. Idag finns över 1000 Fairtrade-
diplomerade städer i 20 olika länder. 

2011 blir den femte gången som en 
internationell konferens arrangeras, 
den här gången sker det i Malmö.  
Omkring 200 deltagare väntas till 
konferensen. 

– Det är förstås en ära för Malmö 
stad att få vara värd för konferensen 

Världskongress om rättvis handel i Malmö
och ett kvitto på att vi har kommit en 
bit på vägen i vårt Fairtrade-arbete, 
säger Emma Börjesson, projektse-
kreterare på Malmö stads Fairtrade 
City-kansli. 

Ett av arrangemangen är öppet för 
allmänheten: En hyllningsfest på Or-
kanen på Malmö högskola för rättvis 
handel, med bland annat en schysst 
modevisning av arbetskläder (Läs 
mer i artikeln nedan) . 

– Då kommer också Fairtrade 
producenter från Ghana och Kenya 
att berätta om sitt arbete, berättar 
Emma Börjesson. 

Några programpunkter: 

Lördag 19/11, kl 16.00

• Invigning av Globala Malmö, modevis-

ning av Fairtrade certifierade-arbetskläder.

• Backanatten i Kirseberg. 

• Fruktsallad, ett familjeprogram i Lind-

ängen. 

Söndag 20/11

Öppet hus på Malmö Museer. 

Måndag 21/11

• Näringslivsdag på Moriskan

• Grubbelklubben på Moriskan

Tisdag 22/11

• Vad händer på Afrikas horn? Semina-

rium på Orkanen. 

Hela programmet på: malmo.se

Klimatsmart mat – ett 
enkelt val
Ungefär en fjärdedel av Sveriges totala 
växthusgasutsläpp kommer från matked-
jan där råvaruproduktionen oftast står 
för den största delen.
 Våra val och beteenden påverkar klima-
tet och genom att välja klimatsmart mat 
kan vi bidra till att minska utsläppen av 
växthusgaser och påverka klimatet i en 
positiv riktning. 
Att vara klimatsmart innebär att man 
medvetet försöker minimera sin skadliga 
påverkan på klimatet. Med andra ord: de 
val du gör gör skillnad.
Vad är då klimatsmart mat kan man 
fråga sig?  Jo, minska lite på köttet och 
ät mer av säsongens grönsaker och vege-
tariskt. Välj gärna ekologiska produkter. 
Minska på svinnet – köp bara så mycket 
som går åt eller gör lunchlådor av rester-
na. Drick kranvatten och välj gärna etiskt 
märkta produkter.

Läs mer på: www.malmo.se/ekomat, 
www.fairtrade.se och www.krav.se

Läs mer på:  
www.malmo.se/fairtradecity

I detta nummer av Grön Stad har vi komponerat en klimatanpassad meny som passar hela familjen och plånboken.

Ekokocken Diana Dosen Grunning
 är kock och gastronomiutbildad matinspiratör på miljöförvaltningen. 

Potatispuré 
0.5 kg potatis
1.0 dl mjölk
0,5 dl grädde
50 g smör
salt
peppar

Skala och koka potatisen. Häll 
av vattnet från potatisen. Värm 
mjölk, grädde och smör i en 
kastrull. Stöt potatisen med 
en elvisp eller visp och blanda 
med mjölken och smöret. Vispa 
sedan purén varsamt till ett fluf-
figt mos och smaka av med salt 
och peppar. Vid behov tillsätt 
mer mjölk.

Lammfärsbullar  
4 pers

400 g lammfärs
En halv burk kikärtor, mixade i mixern
1 st vitlöksklyfta, hackad eller pressad
En halv hackad ekologisk gul lök
En halv tsk spiskummin
1 kruka ekologisk persilja
En halv tsk sambal oelek
2 msk vatten 
1 msk saft från en ekologisk citron
lite hackad oregano och timjan
finrivet skal från en halv ekologisk 
citron
Salt och peppar efter smak

1. Blanda färsen väl med vitlök, lök, 
sambal, vatten, citronsaft, kryddor, 
citronskal, mixade kikärterspurén, salt 
och peppar. Gör ett stekprov om du är 
osäker på sältan.

2. Rulla till stora, runda köttbullar och 
lägg på ett fat eller en skärbräda. Blöt 
gärna händerna så går det lättare att 
rulla bullarna. 

3. Stek köttbullarna i olivolja och en 
klick smör i en rymlig stekpanna. Börja 
med att steka på medelhög temperatur 
tills bullarna fått färg och sänk sedan 
till låg värme och låt bullarna bli helt 
genomstekta. Tiden beror på storle-
ken på bullarna. Men vid något lägre 
värme brukar det ta 5-10 minuter.

Höstig sallad
100 g fint strimlad vitkål
1 st ekologiskt äpple fint hackat
1 dl lingon frysta eller färska
2 st morot i små tärningar
En halv zucchini i små tärningar
1 bit purjolök strimlad
0,5 dl pumpafrön
2 msk äppelcidervinäger eller citronsaft
3 msk olivolja
Salt o peppar efter smak

Skala, hacka och strimla grönsakerna. Lägg i en stor skål tillsam-
mans. Blanda vinäger/citronjuice och olivolja. Häll vätskan över grön-
sakerna. Salta och peppra. Toppa med pumpafrön. 

lammfärsbullar med potatispuré och höstig sallad
Hösten är den absolut bästa tiden att njuta av svenskt lammkött. 
Då får du kött av lamm som betat ute och bidragit till den biolo-
giska mångfalden. Vill du äta lamm andra delar av året är det bästa 
alternativet fryst, svenskt kravmärkt lamm.

Servera med  
rårörda lingon!

Good Jul 
på Gustav 
Adolfs torg
Ett stort tält på Gustav Adolfs torg 
– det är platsen för årets Good Jul-
marknad som arrangeras under hel-
gen 10–11 december. 

I tältet kommer det att säljas saker 
som stämmer in på minst ett av föl-
jande fem kriterier: ekologiskt, fair-
trade, vintage, lokalproducerat och 
återvunnet. 

Good Jul arrangeras av Malmö Fair 
trade city. Årets marknad blir den 
fjärde i ordningen.

Gröna datum
9 november
Afrika och yttrandefriheten,  

en debatt med fristadsförfattare. 

Plats: Malmö museer. Tid: 18.00. 

Arrangeras av Globalen, ett samar-

bete mellan Malmö stad, IM, Rädda 

Barnen och Röda Korset. 

10 december
Bondens egen julmarknad – på 

Drottningtorget, 9–14. 

24 januari
Fjärilsföreläsning av den prisbelön-

ta fotografen Ulf Westerberg. Plats: 

Studiefrämjandet, Ystadsgatan. Ar-

rangemang: Naturskyddsföreningen 

och Studiefrämjandet. Tid: 19.00.
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Jone Eskilsson och Caroline Alnebring, här med sonen Milou, är mer än nöjda med elbilen som de testar under hösten.

Caroline Alnebring gillar att köra elbil. 

De testar el som drivkraft
Familjen Alnebring-Eskilsson 
är en av familjerna som under 
två månader fått möjlighet att 
prova en elbil. Efter tre veckor 
med bilen – en Peugot iOn – är 
de mer än nöjda.

– det känns jättebra att köra den. Jag 
vill inte att lånetiden ska ta slut, säger 
Caroline Alnebring och skrattar.

Familjen, som också består av 
Jone Eskilsson och åtta månader 
gamla Milou, bor centralt nära Tri-
angeln. Elbilen har de främst använt 
inom stan –  till gymmet om kväl-
larna eller för att handla – men det 
har även blivit turer till bokskogen 
och besök hos vänner utanför Mal-
mö. Resor som troligen inte blivit av 
utan elbilen. 

jone och caroline har funderat på 
att skaffa bil, men vill inte gärna ha 
en vanlig bensindriven.

– Vi vill inte vara med och skita 
ned stadsmiljön. Jag tycker att man 
ska kunna gå omkring i stan och an-
das ren luft och slippa trafikbuller, 
säger Caroline. 

Elbilen laddas i ett vanligt väggut-
tag och fulladdad går den mellan åtta 
och tio mil. Familjen ser den korta 
körsträckan som den enda nackdelen.

– Hade den gått längre hade vi inte 
tvekat en sekund att köpa en. Men vi 
vill ju gärna kunna hälsa på Milous 
mormor och morfar i Blekinge utan 
att behöva stanna och ladda.

att fulladda ett tomt batteri tar 
omkring åtta timmar. Caroline och 
Jone har utan problem laddat elbilen 
i sitt parkeringshus och i garaget hos 
vänner som de hälsat på. 

– Har man en vanlig bil måste 
man ju hålla koll på om den behöver 

Klimatsmarta kommunikationer

Text: Jenny Cleveson
Foto: Anders Ekström

För att inspirera Malmöborna att er-
sätta bilresor med hållbara transpor-
ter har Malmö stads miljöförvaltning 
ingått ett samarbete med Eon. Under 
hösten och vintern låter de 50 utvalda 
hushåll låna elcyklar, elmopeder och 
elbilar för att se om de kan vara ett 
alternativ till en vanlig bil. 
– Vi har valt hushåll som använder 
bilen på olika vis: de som kör mycket 
i jobbet, familjer med små barn och 
personer som bor och jobbar i olika 
delar av Malmö, berättar Jesenko 
Capra som arbetar med eMobility på 
Eon.
Under och strax efter låneperioden 
intervjuas testpersonerna av forskare 
från Lunds universitet som ska utvär-
dera hur fordonen använts.

Elbilsprojektet

tankas, så det är ingen större skill-
nad, menar Jone. 

Caroline tillägger att det kan vara 

lätt att glömma att det faktiskt kostar 
pengar att ladda elbilen. 

– Men det blir bara omkring två 

kronor milen, så det är ju väldigt lite 
jämfört med vad bensin kostar.

veckorna med elbilen blir också 
ett sätt för familjen att själva testa sitt 
behov av en bil. Jone säger att det i 
Malmö egentligen inte finns någon 
ursäkt för att inte gå eller cykla.

– Vi vill testa om bilen förbättrar 
vår livskvalitet så mycket att det är 
värt att skaffa en.

Paret är överens om att det bästa 
med elbilen är att kunna köra den 
med vetskapen att de varken smutsar 
ned luften eller stör ljudbilden.  

– Det känns som att man kan köra 
omkring med gott samvete, säger 
Caroline.
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Robin Cluley och Samar Rygg är två av klimatcoacherna i Brf Hilda. 

De coachar till ett bättre klimat

Hilda hade heldag kring hållbarhet

Musiken flödar från en li-
ten scen som byggts upp på 
basketplanen mellan husen i 
Rosengård. I ett tält en bit bort 
bjuds det på ekologisk och när-
producerad mat. Däremellan 
håller Cykelköket till. De lagar 
gamla cyklar och gör dem som 
nya med hjälp av återvunna 
reservdelar.

bostadsrättsföreningen hilda 
har ställt till med gårdsfest. 

– Den här dagen handlar om ge-
menskap och hållbarhet, säger Sam-
ar Rygg som bor i föreningen och 
varit med och arrangerat den första 
Hildadagen.

Systrarna Maryiam och Umayhani Ishtiaq provade på att göra nya leksaker av gamla.

Hållbarhet stod i fokus när den första Hildadagen arrangerades. 

Bostadsrättsföreingen Hilda har 
utbildat egna klimatcoacher. 
I nuläget är de ett tiotal men 
tanken är att varje hus ska ha 
minst en coach som hjälper och 
inspirerar sina grannar till en 
mer klimatsmart livsstil.
 
– Grannarna ska kunna fråga oss om 
miljöarbetet i föreningen men vi ska 
också ge tips och råd kring hur man 
lever hållbart, berättar Samar Rygg.

En del i klimatcoachernas uppdrag 

grön stad har tidigare berättat om 
Hilda, bostadsrättsföreningen i Ro-
sengård som satsar stort på hållbar-
het och som planerar att halvera sitt 
koldioxidutsläpp de närmsta åren. 
Hildadagen kom till för att informe-
ra om miljöarbetet och inspirera fler 
boende att engagera sig.

– De boendes engagemang är jät-
teviktigt. Vi gör ju det här för vår 
skull och alla stora beslut fattas ge-
mensamt, säger föreningens ordfö-
rande Giovanna Brankovic innan 
hon går för att titta till Cykelköket.

Hildadagen ska även inspirera till 
hållbar konsumtion och återvin-
ning. I ett stort vitt tält framför bas-
ketplanen sitter barn från Hilda och 
tillverkar nya leksaker av delar från 
gamla. Koncentrationen är hög i täl-
tet. Umayhani, 4 år, gör en tårta till 
sina dockor. Storasyster Maryiam, 10 

Hållbart boende

Hållbarat boende

Text: Jenny  Cleveson

Text: Jenny Cleveson 
Foto: Anders Ekström

är att hjälpa de boende att fylla i Kli-
matkontot. De har utrustats med var-
sin iPad för att kunna fylla i uppgif-
terna på plats hemma hos grannarna.

– Vi vill få folk att tänka till om 
sin förbrukning och sitt koldioxidav-
tryck och det här är ett bra sätt, säger 
nyinflyttade Robin Cluley.

utöver arbetet med Klimatkontot 
har coacherna stor frihet att forma 
uppdraget utifrån sina egna intres-
sen. Agim Sadiku spelar fotboll i för-
eningens korplag och funderar över 
klimatsmarta spelkläder och match-
er för miljön. Samar Rygg tänker sig 
ett mer traditionellt arbetssätt.

– Jag gillar att knacka dörr och sit-
ta ned och prata så det kommer jag 
göra i mitt hus, säger hon. 

Det ska också startas en Face-
book-grupp som ska fungera som ett 
forum för coacherna och de boende.

Efter att ha mött klimatcoacherna 

• Brf Hilda är Malmös näst största bostadsrättsförening med ca 2500 boende i 767 
lägenheter.
• Sedan 2010 driver föreningen förnyelseprojektet Hållbara Hilda, ett bygg- och miljö-
projekt där teknikinvesteringar tillsammans med ändrat beteende bland de boende 
ska halvera föreningens koldioxidutsläpp till 2014. Då ska hälften av energin komma 
från förnybara källor. 
• Till 2014 hoppas man också att klimatarbetet ska engagera 70 procent av de bo-
ende i föreningen.
• EU:s Life-fond bidrar med 5 miljoner till Hållbara Hildas miljöarbete. 
• Delegationen för hållbara städer bidrar med drygt 6 miljoner.
• Hildadagen ska arrangeras i början av september varje år till och med 2014.

climate living in cities concept
• EU-finansierat projekt som drivs av 
Malmö stads miljöförvaltning. Syftet 
är att visa hur invånare i en stad kan 
minska sina koldioxidutsläpp genom 
åtgärder i vardagen. 
• Åtgärderna är knutna till hemmet, 
transporter samt mat och övrig kon-
sumtion.
• Målet är att halvera hushållens kol-
dioxidutsläpp till 2014.
• Brf Hilda medverkar i projektet och 
CLICC har ordnat kurser, föreläsningar 
och studiebesök för Hildas klimat-
coacher.

Bostadsrättsföreningen Hilda

CLICC

Hittills inom Hilda
• Ett energieffektivt ventilations-

system med värmeväxlare har 

installerats. Tillsammans med nya 

värmeelement och tätare fasader 

har detta inneburit en minskad 

användning av fjärrvärme och lägre 

kostnader för el och värme.

• Fasaderna har sanerats från PCB-

haltig fogmassa.

• Klimatcoacher har utbildats. 

på gång inom Hilda
• Solceller och solhybrider ska sät-

tas på hustaken. Solenergin ska 

producera värme som förs in i fjärr-

värmenätet.

• Gröna tak ska sättas på de låghus 

som inte kan ha solfångare samt 

ovanför alla entrédörrar och på de 

cykelgarage som ska byggas mellan 

husen.

• Tankar för regnvattenåtervinning 

ska sättas upp på taken under 2012 

för att förse fyra av höghusen (288 

lägenheter) med vatten till toalett-

spolning.

• Avfallskvarnar ska installeras i 

samtliga kök under 2012. Det malda 

matavfallet ska användas till att 

framställa biogas.

• Ett öppet dagvattensystem plane-

ras inom de närmsta åren.

under Hildadagen valde Seher Ishti-
aq att även själv ta sig an uppdraget.

– Många här talar inte svenska el-
ler engelska så jag kan använda mitt 
hemspråk urdu för att förklara vad 
de kan göra för miljön.

år, ska sy en dockklänning, men först 
limmar hon fast skimrande paljetter 
på tyget. 

Mamma Seher Ishtiaq betraktar 
dem från andra sidan bordet. Hon 
gillar återvinningstanken.

– Man får så mycket mer mot en 
ganska liten insats. Jag är själv krea-
tiv och jag älskar när mina barn leker 
kreativt, säger hon.

Under Hildadagen presenterades 
också Klimatkontot, en hemsida 
där hushållen kan räkna ut sin en-
ergiförbrukning och se hur många 
ton koldioxid de släpper ut varje år. 
Målet är att 70 procent av de boende 
ska fylla i det regelbundet och till sin 
hjälp har de föreningens nya klimat-
coacher.

dagen börjar lida mot sitt slut. 
Under de ännu gröna trädkronorna 

står Nada Johansson och Ingegärd 
Martyris och pratar vid sina cyklar. 
De har bott i Hilda i över 40 år och 
välkomnar de senaste årens miljö-
satsningar. 

– Det här måste man göra för 
framtiden, konstaterar Ingegärd 
Martyris.
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Barns rättigheter

Text och bild: Mikael Ringman

beslut ska bottna i barns rätt
Mikaela Hagan och Sandra Torstensson arbetar med Barnkonventionen på Rädda Barnen. 

”Inga förslag till beslut ska tas 
fram utan att barns rättigheter 
har beaktats.” 
Detta enades Malmös politiker 
om 2004. 
Hur lever Malmö stad upp till 
sina föresatser?

beslutet i kommunfullmäktige 
2004 innebar att det togs fram ”ett 
gult kort” med en checklista med 
frågor för att beakta barns rättigheter.

Det gula kortet var tänkt som en 
handledning för politiker och tjäns-
temän i arbetet med barnkonven-
tionen.  Kortet fick stor spridning, 
men när stadsrevisionen 2009 tit-
tade närmare på barnkonventionen 
visade det sig att användandet var 
begränsat. Bara en stadsdelsförvalt-
ning hade exempelvis genomfört nå-
gon form av information om det gula 
kortet sedan 2004. 

En kartläggning över hur Malmös 
stadsdelsförvaltningar arbetade med 
ungdomars inflytande visade samma 

BARN OCH UNGA TEMA
”Det är barnens framtid det gäller.” 
Det argumentet tillhör det vanligaste när vi talar om miljö och hållbar utveckling. Kanske för att det sällan förpliktigar 
till något. Det handlar ju om något som kommer sedan, inte nu. Men vad gör vi här och nu? Hur arbetar Malmö stad 
för att ta tillvara barns rättigheter? På de närmaste sidorna är det barnens samtid det gäller.

ny nAtionell strAtegi för bArns rättigHeter
Sedan 1 december gäller en ny strategi för barns rättigheter, som har godkänts av 
riksdagen. Strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och 
kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.
Strategin bygger på nio principer: 

• Alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med  
barnkonventionen. 

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. 
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i  

sitt föräldraskap. 
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets  

rättigheter och använda sig av denna kunskap i verksamheter som rör barn. 
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska samverka för att stärka 

barnets rättigheter. 
• Beslut och prioriteringar som rör barn ska grundas på aktuell kunskap  

om barns levnadsvillkor. 
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån  

ett barnrättsperspektiv.

Källa: Socialdepartementet

• Utbildning, fortbildning och lärande om barnkonventionen i organisationen och i 
verksamheterna.
• Politisk förankring och intresse av att följa upp resultat. 
• Tydliga ansvarsstrukturer. 
• Policy och riktlinjer för arbetet med barnkonventionen.
• Handlingsplan tydliga mål samt upföljning. 
• Aktiva prioriteringar kring vilka frågor i barnkonventionen man vill börja med.
• Att arbetet och uppföljningar får positiv återkoppling från politiker och chefer.
• Personella resurser: att det finns personer som driver på arbetet. 

Källa: Malmö stads handledning för Barnkonventionen

Framgångsfaktorer för arbete med barnkonventionen

fyrA Huvudprinciper  
i bArnkonventionen:
Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3
Barnets bästa ska alltid komma i första 
rummet.
Artikel 6
Varje barn har rätt att överleva och att 
utvecklas.
Artikel 12
Barnet har rätt att uttrycka sin mening 
i alla frågor som berör det. 

Antogs för drygt år sedAn
Barnkonventionen antogs 1989. 192 

länder har ratificerat barnkonventio-
nen. Den innehåller 54 artiklar, varav 
41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka 
rättigheter varje barn ska ha. Resten 
av artiklarna handlar om hur staterna 
skall arbeta med konventionen. 

inget strAff i doMstol
Barnkonventionen är en del av folkrät-
ten, men handlingar som bryter mot 
barnkonventionen kan inte tas upp i 
någon internationell domstol. Kritik 
och påtryckningar är egentligen de 
enda sanktioner som finns att tillgå 
när ett land inte lever upp till det som 
står i barnkonventionen.

Staterna som ratificerat konventionen 
rapporterar till FN:s barnrättskommitté.

bArnkonventionen kAn bli 
svensk lAg
Barnkonventionen kan komma att bli 
svensk lag. Socialdemokraterna har 
anslutit sig till de partier som vill att 
barnkonventionen ska inkorporeras i 
svensk lag. Därmed finns en majoritet i 
riksdagen för en lagförändring. 
Så skedde i Norge 2003. En norsk ut-
värdering 2009  visade att lagföränd-
ringen generellt sett har stärkt barnets 
rättsliga ställning och gett barnkonven-
tionen högre juridisk status.

sak. Tjänstemän saknade kunskap 
om det gula kortet och använde det 
sällan. 

– Detta var anledningen till att vi 
gav Rädda Barnen i uppdrag att ta 
fram ett utbildningspaket för politi-
ker och tjänstemän i Malmö stad, sä-
ger Mia Norberg, demokratiutveck-
lare på stadskontoret. 

Politikerna i Hyllie och folkhäl-
sorådet är de enda som hittills har 
genomfört utbildningar kring barn-
konventionen. 

– Jag tror det är bra att börja med 
politikerna. Att öka medvetenheten 
om barnkonventionen hos politi-
kerna är kanske snabbaste vägen att 
nå förändring. Politiker har ett an-
svar för att beakta barns rättigheter 
och de har en möjlighet att reagera 
och agera om det inte är på det vi-
set, säger Mikaela Hagan på Rädda 
Barnen. 

Varför är det så svårt att gå från 
ord till handling?

– Alla vill barn och ungas väl och 
man tar det som intäkt för att man 
kan barnkonventionen och att man 
jobbar med den. Men så enkelt är 

det inte, barnkonventionen är en 
process man måste arbeta med hela 
tiden, säger Mikaela Hagan och pe-
kar att det på många förvaltningar 
är otydligt hur man ska arbeta med 
checklistan och barnkonventionen. 

– Ansvarsfrågan är oklar och då 
blir det lätt att frågan faller mellan 
stolarna. Jag tror att det behövs nå-
gon på varje förvaltning som ansva-
rar för att arbetet blir gjort.
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Fritid

Text: Mikael Ringman
Foto: Anders Ekström

Tanya Ucar berättar att Södra Innerstaden har goda erfarenheter av att ge extra bidrag till barns fritidsaktiviteter. 

Södra Innerstaden arbetar 
för att ge barn i familjer med 
socialbidrag möjlighet till en 
aktiv fritid. Stadsdelen har en 
generös syn på ansökningar om 
bidrag till fritidsaktiviteter.

– vårt arbete har väckt många re-
aktioner. Vissa säger ”oj, vad bra, änt-
ligen ser man barnen”. Andra menar 
att det strider mot kommunallagen 
och likställighetsprincipen, som sä-
ger att en ansökan ska behandlas lika 
oavsett vilken stadsdelsförvaltning 
den lämnas in till. Men vi har stått 
på oss. För vad är det som hindrar 
andra från börja inta vårt förhåll-
ningssätt? säger Tanya Ucar, social-
sekreterare i Södra Innerstaden och 
ansvarig för ”Barn och fritid i fokus” 
som stadsdelens insats heter. 

– Och frågan är om vi egentligen 
är generösare i våra beslut, eller om 
vi bara gör det som var tanken från 
början med lagstiftningen.

”barn och fritid i fokus” började 
som ett projekt hösten 2008. Då hade 
en sammanställning visat att andelen 
barn som är med i en förening var 
lägre i Södra Innerstaden än i andra 

fritidsaktiviteter som socialbidrag
stadsdelar, särskilt när det gäller tje-
jer. Detta trots att Södra Innerstaden 
har gott om föreningar för barn och 
unga. 

– Vi antog att det fanns ett sam-
band mellan den låga andelen fören-
ingsaktiva barn och den ekonomiska 
utsattheten i stadsdelen. En tredjedel 
av alla barnfamiljer i Södra Innersta-
den lever på försörjningsstöd, säger 
Tanya Ucar. 

I socialbidraget finns en post som 
heter ”fritid och lek”, men ofta fick 
handläggarna höra av föräldrarna att 
den delen användes till andra priori-
terade kostnader. 

Inom projektet ”Barn och fritid i 
fokus” började man att marknads-
föra möjligheten till extra bistånd 
för att täcka kostnader för barns fri-
tidsaktiviteter. Ett informationsblad 
trycktes upp på sex olika språk där 
man informerade om möjligheten 
att ansöka om extra pengar till barns 
fritidsaktiviteter och hur man skulle 
komma i kontakt med olika fören-
ingar. 

 – Vi känner att vi i Södra Inner-
staden har förstärkt vårt fokus på 
barn och unga. Vi jobbar aktivt för 
att synligöra barnens utsatthet. Ar-
betet med barnens fritidsaktiviteter 
är vårt sätt att lyfta fram barnen och 
bidra med vårt strå till stacken, säger 
Tanya Ucar. 

TEMA BARN OCH UNGA

Fakta

AnsökningArnA HAr ökAt krAftigt
• 140 ansökningar vt 2011– ca 61 % avser pojkar och 
39 % flickor
• 107 ansökningar vt 2009 – ca 62 % avsåg pojkar 
och 38 % flickor.
• 61 ansökningar ht 2008 – ca 57 % avsåg pojkar 
och 43 % flickor.

lägre Andel flickor än pojkAr
Bland ansökningarna under vårterminen 2011 gäll-
de 39 procent flickor, en andel som till och med är 
något lägre än vid starten. 
– Föreningsaktiva tjejer är färre överallt. Vi har varit 
medvetna om hur statistiken ser ut och verkligen 
arbetat med att uppmärksamma flickorna i famil-
jerna. Ibland gäller familjens önskemål endast en 
pojke i familjen. Då har det kommit an på oss att 
fråga om flickan och visa på vilka möjligheter som 
finns, säger Tanya Ucar. 

kostnAd: drygt 100.000 kronor
Under vårterminen 2011 betalades 102 487 kronor 
ut i bistånd till fritidsaktiviteter. Ansökningar om yt-
terligare drygt 17 000 kronor fick avslag. 
Ansökningar beviljades till simning (39), gym (30), 
kampsport (27), fotboll (25), dans (9), boxning (6) 
samt ytterligare några sporter. Skillnad har inte 
gjorts på om sporten är billig eller kostsam – bar-
nets intresse har varit styrande. 

positivA effekter Av ”bArns fritid i 
fokus”
° Fler föreningsaktiva barn. 
• Det är inte bara barnet själv som får ta del av de 
positiva effekterna av en meningsfull fritid. Famil-
jen blir en del i ett större sammanhang, vilket i sin 
tur motverkar utanförskap och isolering. 
• Arbetet med projektet har fört med sig ett tydli-
gare fokus på barnen i handläggningen. 
• Fler och positivare diskussioner kring barnen. 
• Positivare bild av socialtjänsten.

Källa: Rapport om ”Barns fritid i fokus” 2011

Soledad Piñero Misa har planer på ett leksaksbibliotek.

Hon vill öppna ett  
bibliotek för leksaker

”Lek dig till en bättre värld” 
är Retoys paroll. Bekom Retoy 
står Soledad Piñero Misa, född 
och uppvuxen i Malmö, numera 
social entreprenör i Stockholm. 
Under Malmöfestivalen arrang-
erade hon leksaksbytardagar på 
Gustav Adolfs torg. Nu vill hon 
starta världens största leksaks-
bibliotek i Malmö. 

Vilken är idén bakom Retoy? 
– Att skapa platser där barn på 

ett lustfyllt sätt genom lek och med 

leksaken som verktyg lär om miljö, 
hållbarhet och barns rättigheter. 

Varför? 
– Allt började egentligen i ett sam-

tal med min son som då var fyra år. 
Jag berättade om rättvisemärkt och 
han frågade mig varför inte allt var 
rättvisemärkt, när det är så mycket 
bättre. Det är en stor och viktigt frå-
ga och jag funderade över hur man 
skulle kunna sprida de här tankarna 
till fler barn. Och då är ju leken och 
leksakerna centrala i barns värld. 

Retoy finns sedan i våras på 
Luma bibliotek i Hammarby 
sjöstad. Vad händer där? 

– Vi håller på att bygga upp ett 
bibliotek för leksaker. Barn kan låna 
hem leksaker eller lämna in leksa-
ker som de inte längre leker med. Vi 
har också Retoy Labs med kreativa 
lekverkstäder där barnen leker och 
skapar och samtidigt lär om hållbar-
het, globala samband och barns rät-
tigheter. 

Vad är det du vill göra i Malmö? 
– Jag vill skapa världens största 

Retoy i Rosengård, ett leksaksbiblio-
tek och en plats där barn möts över 
samhällsgränserna och tillsammans 
lär sig nya saker. Vad som behövs är 
en sponsor- Allt ska vara kostnads-
fritt för barnen.

Hållbar konsumtion

Text och foto:Mikael Ringman
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Förskoleutbyggnad

Text: Mikael Ringman
Foto: Anders Ekström

rekordmånga barn i förskolan
Sjöhästens förskola är en av flera i Malmö med tillfälligt bygglov i fem år. På förskolan går 64 barn, där bara ett fåtal har fyllt två år.

De senaste åren har det fötts 
rekordmånga barn i Malmö.  
Behovet av förskolor är större 
än någonsin. 
Hur behåller man kvaliteten på 
förskolemiljön när utbyggnads-
takten är extrem?

sjöhästens förskola öppnade i 
somras med fyra avdelningar i pavil-
jonger utmed den lummiga Kungs-
gatan. Av 64 barn har bara en hand-
full hunnit fylla två år. 

– Det är så det ser ut här i Cen-
trum. I förskolekön finns bara barn 
födda 09 och 10, förklarar Ninni 
Hyleborg, förskolechef på Sjöhästens 
och Konstnärens förskola. Konstnä-
ren öppnar i november, även den en 
renodlad småbarnförskola. 

sjöhästen ska om några år ersät-
tas av en permanent förskola i ett 
nytt kvarter som ska växa fram i den 
parklika hörnan Kungsgatan-Exer-
cisgatan-Drottninggatan. 

– Vi tänker inte i termer av att 
det här är tillfälligt. Barnen som har 
börjat här kommer sannolikt att till-
bringa merparten av sin förskoletid 

på Sjöhästen, berättar Ninni Hyleborg 
som är riktigt nöjd med lokalerna.

– Det har blivit jättefint. Pavil-
jongerna är ändamålsenliga och hål-
ler hög klass, man får absolut ingen 
känsla av provisorium. 

Det kommer an på varje stadsdel 
att planera för förskoleplatser, men 
i den akuta situation som råder har 
Malmö stad dragit ihop en ”Arbets-
grupp för förskolan”, där medarbe-
tare från flera förvaltningar deltar.  
Gruppen ska samordna planerings-
arbetet för att skynda på handlägg-
ningen. 

malmö stad har också tagit fram 
standardiserade typförskolor som 
ser likadana ut oavsett var de byggs. 
Något som också påskyndar proces-
sen. Eftersom byggnaden är god-
känd sedan tidigare är det endast 
utemiljön som behöver prövas. 

– Det är viktigt att barnens rätt till 
lek utomhus i hälsosamma och inspi-
rerande miljöer inte kommer i kläm 
då olika intressen ska samsas på allt 
mindre ytor i Malmös centrala delar. 
En tät, grön och blandad stad är en 
utmaning som kräver nytänkande 
utan att tumma på kvalitén, säger 
miljöstrateg Sara Marklund. 

idag är det framför allt i centrala 

stadsdelarna som det är svårt att hit-
ta lämpliga platser för förskolor. Det 
saknas ledig tomtmark och många 
platser är dessutom olämpliga ur 
buller- och trafiksynpunkt. 

– Det finns lokaler att bygga om 
men de anses ofta vara för små. 
Kommunala förskolor har i regel 
minst fyra avdelningar, mindre för-
skolor kostar för mycket, som jag 
förstått det. Om vi inte hittar plat-
ser som är bra för barnen och som 
rymmer många avdelningar, får man 
kanske öppna förskolor med få av-
delningar trots kostnaderna. Kanske 
måste vi ändra synsätt och förmedla 

BARN OCH UNGA TEMA

till föräldrar att de eventuellt inte får 
förskoleplats i samma stadsdel de 

bor i. Lösningar kan finnas i närlig-
gande område, säger Åsa Thorné.

Ny vägledning för förskolebyggen
När behovet av föreskoleplatser 
är stort kommer idéer på nya för-
skolor från många olika håll.
För att tydliggöra vilka krav som 
gäller har miljöförvaltningen tagit 
fram vägledningen ”Starta för-
skola”. 

– Det ligger i Malmö stads in-
tresse att det ska vara tydligt vad 
som gäller om man vill etablera 
en förskola i Malmö. Därför har vi 

samlat vilka lagar och föreskrifter 
som måste uppfyllas. Vi ger också 
råd om hur man uppnår kraven 
i miljöbalken och i livsmedels-
lagstiftningen, säger Åsa Thorné 
och poängterar att den som driver 
förskolan har det fulla ansvaret för 
att förskolans miljö är sund och 
hälsosam både inne och ute. 

Miljöförvaltningens vägledning 
gäller för nybyggnad av förskole-

lokaler samt om- eller tillbyggnad 
av befintliga lokaler. Vägledningen 
omfattar förskolelokaler i både 
kommunal och privat regi.

Läs mer på: malmo.se/Foretagare/
Miljokrav/Forskola

Där kan också vägledningen 
laddas ned.
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Text och foto: Mikael Ringman

Text: Mikael Ringman

Marek Lakatos och Mia Norberg jobbar med Malmös Unga. 

Marek Lakatos är en av Malmös 
Unga som har varit med och 
arbetat med ”Jag bor i Malmö”. 

Vad är Malmös Unga? 
– Det är ett forum för ungdomar 

i Malmö mellan 13 och 25 år. Där 
har man möjlighet att påverka det 
som händer och göra Malmö till en 
bättre stad för ungdomar. Man kan 
komma med idéer som faktiskt blir 
verklighet. 

Hur kom du med? 
– Det var en kompis som tog med 

mig. ”Du gillar att engagera dig” sa 
han. Det var för fyra år sedan. Jag 
tycker det är jätteroligt, jag har lärt 
känna nya människor och fått ett 

Malmö är en ung stad, hälften 
av invånarna är under 35 år.  
Få unga upplever att de har 
möjlighet att påverka stadens 
utveckling. 
I höst kommer ett förslag för att 
öka ungas inflytande. 

Marek påverkar Malmö

policy ökar ungas inflytande

mycket bredare kontaktnät. 

Vad gör ni? 
– Vi har möten en, två gånger i 

månaden om det inte är något sär-
skilt projekt. Är det något på gång 
kan det bli en gång i veckan eller mer. 
I början av oktober arrangerade vi 
till exempel ”Run for humanity”, en 
löprunda till stöd för svältoffren på 
Afrikas horn. Förra året hade vi den 
stora kongressen, ”Jag bor i Malmö” 
som vi samordnade. Vi fixade folk, 
workshops, politiker, bjöd in gym-
nasier, allt. 200-300 elever var där. 

Får ni betalt? 
– Nej, nej. Allt är ideellt. Men man 

får göra roliga och intressanta grejer. 
Vi ska åka till Göteborg och träffa 
unga där. Förra veckan var det folk 
från Stockholm här och ville snacka 
och se hur vi har organiserat Malmös 

”jag bor i malmö” är ett förslag till 
policy för ungas inflytande. I novem-
ber tas det upp i folkhälsorådet, för 
att sedan gå vidare till kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige. 

– Förslaget är slutet på en lång och 
omfattande process i Malmö stad 
och bland unga. Vi började 2010 
med workshops på skolor i fören-
ingar. Sedan arrangerade ”Malmös 
Unga” den största kongressen nå-
gonsin för ungdomar i Malmö. Ur 

TEMA BARN OCH UNGA
i korthet

Femton tusen 
Malmöbor 
fikade rättvist

15 637 personer – så många Mal-
möbor anmälde att de deltog i 
Fairtrade Challenge 19 oktober. 
Det är nästan fyra gånger fler än 
med förra året. 
Fairtrade Challenge handlar om 
att fika och att göra det rättvist, 
det vill säga dricka kaffe och 
te som är etiskt producerat. 
Kampanjfikadagen syftar till att 
sprida kunskap om hur man ge-
nom vardagliga val kan motverka 
barnarbete och förbättra villko-
ren för odlare och producen-
ter, genom att uppmärksamma 
fairtrade-märkta varor. Malmö 
har varit Fairtrade City sedan 
2006 och arbetar aktivt med frå-
gor som rör etisk produktion och 
konsumtion.

I hela Sverige var det flera 
hundra tusen personer som del-
tog, inte minst för att flera stora 
butikskedjor valde att bjuda på 
gratis schyst fika. 

Källa: malmo.se

Malmökrog  
mest miljömärkt  
i hela landet 
Restaurang Balthazar på Claes-
gatan i Malmö är den första 
certifierade restaurangen att 
använda minst 90 procent Krav-
märkta produkter. 
Sedan i januari i år arbetar Krav, 
organisationen med miljömärk-
ningen, med tre olika nivåer för 
Kravcertifierade restauranger. 

– Nu är antalet Krav-märken 
minst lika viktigt som antalet 
stjärnor på en restaurang. Vi 
hoppas att det ska underlätta 
för alla som vill bidra till hållbar 
gastronomi, säger Lars Nellmer, 
vd för Krav. 

För ett Kravmärke krav minst 
25 procent Kravmärkta produk-
ter, för två märken gäller att 
andelen Kravmärkta produkter är 
50 procent. 

Restaurang Balthazar är alltså 
först att få tre märken, vilket 
innebär minst 90 procent Krav-
märkta produkter. 

Grönskande 
ishallar i 
eko-omställning
Serviceförvaltningen i Malmö 
stad har tagit fram en åtgärdska-
talog för ekologisk omställning 
av efterkrigstidens bebyggelse. 
Här finns beskrivet hur Kirse-
bergs ishall har renoverats med 
energieffektivisering och grönska 
som ledord. Och på Nydalasko-
lan har skolgården förvandlats 
till en kreativ plats med grönska. 
Läs mer om erfarenheterna i 
skriften som finns att hämta på 
malmo.se/miljo

detta skapades ett förslag som nu har 
varit ute på en remissrunda, berättar 
Mia Norberg, demokratiutvecklare 
på stadskontoret. 

förslAget till policy inneHål-
ler feM grundprinciper: 
1. Barn och ungas rättigheter (Till 
exempel: alla anställda i Malmö stad 
ska känna till barnkonventionen – 
och tillämpa den). 
2. Målgruppsanpassad information 

och arbetssätt (Till exempel: Infor-
mation om Malmö stad ska anpassas 
för Malmös unga och göras tillgäng-
liga där de befinner sig). 
3. Dialog med unga.
4. Stödja ungas organisering. 
5. Möjlighet att påverka beslut (Till 
exempel: Malmös unga befolkning 
ska ges bättre förutsättningar till in-
flytande i beslutsprocesser). 

namn Marek Lakatos.
ålder 20 år. 
gör Timvikarie som barnskötare. Ska 
börja vård- och omsorgsprogrammet. 
fritid Har egen häst och håller på 
med hästhoppning. 
om Malmös unga ”Jag har lärt mig 
jättemycket, hur man kan driva och 
arrangera saker”. 

Läs mer på: 
malmo.se/malmosunga

Om Marek

Unga. Och varje år åker några styck-
en upp till Stockholm med andra 
skånska ungdomsråd och då åker 
vi till riksdagen. Jag var där, det var 
överfett, vi pratade med Jan Björk-
lund, vi fick ställa frågor och så.

Gör ni någon skillnad? 
– Det tycker jag. Vi gör saker, vi 

samlade in 12 000 på ”Run for hu-
manity”. Och vi gör våra röster hör-
da, vi talar med politiker och andra, 
det kan åstadkomma mycket. 

Lyssnar politikerna på er? 
– Alltså, det är tyvärr svårt att få 

raka svar. På kongressen frågade jag 
en polis varför inte det är fler poliser 
på gatorna, istället för att de sitter i 
sina bilar. På gatan kan de träffa folk 
och göra en social insats. Han sa att 
det var en fråga för politikerna. När 
jag träffade en politiker ställde jag 

samma fråga till honom. Han sa att 
det var polisens ansvar. Men hon Ka-
trin (Stjernfeldt Jammeh vår anm), 
politikern i Malmö, hon var bra. Hon 
tog sig tid och pratade med oss och 
kom med tips på vad vi kunde göra. 
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Alla måste förhålla sig till miljö och hållbarhet. Barnfamiljerna tillhör dem som kanske tänker allra mest kring detta. 
Grön Stad har träffat familjen Moberg-Kärfve som bor i centrala Malmö.

”vi försöker  
så gott det går”

BARN OCH UNGA TEMA
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Barn och miljö

Text: Madelene Holm
Foto: Sofia Qvarnström

arvid, fem år, är en glad, social och eftertänksam kille som 
bor med sin pappa Kåre Moberg, 30, mamma, Fanny Kärfve, 
31, och katten Twiggy i en stor lägenhet på Möllevången i Mal-
mö. När Grön Stad träffar honom för första gången har han 
just byggt ett slott i sandlådan på förskolan, dit pappa kommer 
och hämtar honom på cykel. Alla barnen är ute i det milda 
höstvädret. 

– Dagis är duktiga på att få barnen att gilla naturen och att 
tänka positivt kring miljön, säger Kåre.

Förskolan heter Södra Sommarstaden, och har en inrikt-
ning på miljö och natur. Bland annat arbetar man med verk-
tyget Grön flagg från Håll Sverige rent, som innebär att man 
studerar närmiljön och kretsloppet. Barnen får vara med och 
källsortera och kompostera sina matrester.

innan Arvid och Kåre ger sig av från förskolan får Arvid ett 
äpple av förskolläraren. Äpplet tuggar han på i barnsitsen bak-
på Kåres cykel. När äpplet är uppätet letar Arvid uppmärksamt 
efter en papperskorg att slänga äppelskrotten i, och hittar till 
slut en vid Södervärns busstation. Sedan är det dags för fot-
bollsträning vid det närliggande vattentornet. Träningen an-
ordnas av FC Möllan och Arvid har testat några gånger. Han 
ser framemot att spela. Men först ska benskydd, mjuka byxor, 
fotbollsstrumpor och sneakers på. 

– Vi köper inte så mycket kläder men när vi väl gör det 
brukar vi gå till Polarn och Pyret eftersom vi gillar deras 
genustänk, säger Kåre medan han drar på Arvid de blå strum-
porna. Arvid får desto mer kläder från mor- och farföräldrar 
och ärver en del från släktingar. 

– När han var yngre hade han mina gamla kläder. Om vi 
får ett barn till kommer vi göra som min bror, hans yngre fick 
ärva av den äldre, förklarar Kåre och säger att han önskar att 
han kunde sy, som sin svägerska. 

när Arvid inte är på dagis eller på fotbollsträning gillar han 

Vägen till och från förskolan går förbi ett av Malmös livligaste trafikområden.

Arvid slickar skålen efter att ha blandat ihop en kladdkaka. Arvid brukar följa med och slänga soporna och vet vart allt ska. Små batterier från en plastleksak. Arvid är duktig och slänger dem i 
batteriinsamlingen.

Arvid tycker att det är roligt att spela fotboll. Träningen vid Södervärns vattentorn anordnas av FC Möllan.

TEMA BARN OCH UNGA

att vara på innergården med grannbarnen, leka med leksaker 
hemma, titta på tv och annat som barn i femårsåldern gör. När 
det kommer till miljötänk tycker Kåre och Fanny inte att det 
är så svårt. 

– Vi försöker så gått det går, förklarar Fanny. Vi brukar 
prata med honom om att man inte behöver äta så mycket kött, 
vilket vi inte heller alltid gör.

Att unna sig ekologiskt går inte alltid eftersom familjen har 
en stram budget. Kåre är doktorand på The Danish Founda-
tion for Entrepreneurship i Köpenhamn och Fanny är knuten 
till Institutionen för antikens kultur och samhällsliv vid Lunds 
universitet. Det innebär att hon stundtals är iväg på utgräv-
ningar i längre perioder.

Men att ta med Arvid och handla och sopsortera tycks 
viktigt och inte svårt. 

– Han tycker om att panta burkar, baka, odla växter och 
vara med och handla, säger Kåre. 

Och det märks att Arvid har koll. Han vet att batterier ska 
slängas i en speciell låda eftersom de är giftiga och att glaset 
som samlas in blir nytt glas. 

– Gas är inte bra för naturen, säger Arvid plötsligt och vi 
förstår inte riktigt vad han menar förrän han börjar tala om 
tåg och bilar.

– Elektricitet är bra, det finns bilar som man laddar som går 
utan gas.

– Ah, avgaser menar du, säger Kåre.

leksaker är en fråga som alla barnfamiljer någon gång ställs 
inför. Marknaden fylls ständigt till brädden med nya produkter. 
Hur är man miljövänlig i en situation där barnen vill ha det 
senaste?

– Vi försöker begränsa inköpen men det blir snabbt mycket 
saker, förklarar Kåre och berättar att de innan Arvid föddes 
hade en tanke om att barnet bara skulle ha tio leksaker. Den 
idén gick snabbt i stöpet, vilket syns i Arvids rum. Bilar trängs 
med en Brio-tågbana, gosedjur och en hylla med böcker. 
Många av sakerna är ärvda och böckerna är till stor del köpta 
på loppis, men visst får Arvid nya saker också. 

– Han får mycket av barnvakterna. Vi försöker säga till 

dem att han inte behöver så mycket leksaker, säger Kåre och 
förklarar att han helst undviker plastleksaker med inbyggda 
batterier, de känns extra olämpliga för naturen. 

Arvid visar upp en fotboll med ett Fairtrade-märke på. Kåre 
pekar på märket och frågar Arvid vad det betyder. Han minns 
inte riktigt, men får lite hjälp på traven. 

– Det betyder att de som arbetar får... börjar Kåre.
– Betalt! fyller Arvid i.
Favoriten är annars bilar, Arvid har varit biltokig sedan han 

var ett halvår gammal. Men han nöjer sig med leksaksbilar – 
familjen har ingen egen bil men Arvid gillar att åka kollektivt. 
En gång tog han och pappa tåget ända ner till Pompeji för att 
hälsa på mamma under utgrävningsarbetet.

fanny och kåre har bott tillsammans i lägenheten på Möl-
levången i fyra och ett halvt år och har inga tankar på att flytta 
från stan. De har vänner som bor på landet som både de och 
Arvid gillar att besöka, men de känner själva inget behov av att 
ha hus utanför staden. 

– Jag är själv stadsunge och har aldrig tyckt att man inte kan 
uppfostra barn i staden, förklarar Fanny och menar att det inte 
är svårt att få tag på grön miljö genom utflykter till landsbyg-
den.  

– Jag läste en insändare om att det skulle vara barnfamil-
jerna som förstör miljön, berättar Kåre. Det är en ganska 
homogen bild, alla bor inte i förorter där man använder bilen 
för att skjutsa till dagis och skola. 

Fanny tror inte att hennes syn på miljön har ändrat drastiskt 
sedan hon fick barn. Men det är förstås skillnad sedan hon 
själv var liten. 

–  Det fanns ju ingen sopsortering då, även om ozonlagret 
var i väldigt fokus. I allmänhet har det blivit ett större medve-
tande idag än då, anser jag, på den privata nivån.

– Vår generation är rätt glad i att prata om miljön, säger 
Kåre. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är bra och 
dåligt. Man fattar de beslut man tror är rätt.
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I somras blommade solrosorna. Foto: Josefine Gustafsson

Stenar att hoppa på eller leka skola vid. 

Den gröna trädgården är oöm och tål att leka i. 

Sorgenfriskolans gröna gård visades upp när Malmö naturskola arrangerade en nätverkskonferens. 

Det grönskar på gårdarna

Skolgårdarna i Malmö blir allt 
grönare. 
Tolv skolor var med i projektet 
Gröna skolgårdar 2010. I höst 
startar det på sju nya skolor.

– vi hann knappt plantera förra 
hösten förrän det blev vinter. Skulle 
det bli något överhuvud taget und-
rade vi? berättar Stina Persson, pe-
dagog på Sorgenfriskolan,

– Och så blev det världens djungel, 
säger hennes kollega Åsa Borg. 

De står mitt i Sorgenfriskolans 
skolträdgård bland kryddväxter, bär-
buskar och träd. Här kunde barnen 
under sommaren skörda squash, 
jordgubbar och bönor och baka paj 
med egen rabarber. 

sorgenfriskolan var en av tolv 
skolor i den första omgången i pro-
jektet Grön Skolgårdar. 

Stina Persson och Åsa Borg berät-
tar att barnens önskemål till stor del 
handlade om gräs, kullar och göm-

ställen.  Ungefär så blev det, förutom 
gräset.  Buskhäckarna har klippts så 
att de har hemliga rum inuti, jord-
massor som schaktades bort från 
gården har blivit ett par kullar. 

– En jordhög ser kanske inte så 
mycket ut för världen, men barnen 
leker här jättemycket. Här har varit 
arkeologlekar och en massa andra 
lekar. På vintern åkte de kana här, 
berättar Stina Persson. 

– Och när det regnade blev det 
lervälling och då åkte de i den, säger 
Åsa Borg. 

i utkanten av skolgården står en 
grupp stora stenar i cirkel.  De min-
dre barnen använder dem till att 
hoppa på eller leka skola. Eller något 
annat. På Sorgenfriskolan har man 
tillsammans med Kommunteknik 
skapat miljöer som barnen själva får 
fylla med lek. Marken är täckt med 
löv. Skolan har anhållit om att skjuta 
upp lövupptagningen någon månad 
eftersom barnen använder löven 
som pengar, byggnadsmaterial eller 
annat som passar in i lekarna. 

– Det var faktiskt inte helt lätt att 
genomföra. Det finns en skötselplan 

som vi måste följa, men vi fick lov at 
göra ett undantag, säger Ingrid Abdo 
från Kommunteknik. 

stina persson och Åsa Borg berät-
tar att skolans önskan om det vilda 
och kreativa inte alltid uppskattas av 
föräldrarna. När långa pinnar lades 
ut på skolgården oroade sig föräld-
rar att de kunde orsaka skador eller 
uppmuntra till våldsamma lekar el-
ler användas till skadegörelse. 

BARN OCH UNGA TEMA
i korthet

Malmö tar beslut 
om mer biogas
I början av oktober togs beslutet 
att SYSAV kommer att uppföra en 
ny biogasproduktionsanläggning 
i Malmö som ska ta hand om 
Malmös matavfall. Den politiska 
majoriteten i Malmö vill införa 
obligatorisk matavfallsinsam-
ling i Malmö vilket skulle öka de 
insamlade mängderna radikalt. 
Ett sådan beslut väntas under 
hösten. Samtidigt är Malmö stad 
partner i det LIFE-finansierade 
projektet Biogassys som ska il-
lustrera biogaskedjan och öka 
kännedomen och kunskapen om 
biogas bland Malmöborna. 

Solen i centrum 
på ny lekplats
En ny temalekplats har invigts i 
Västra Hamnen – sollekplatsen i 
Varvsparken. 
Den solgula bollen från ekolo-
gilekplatsen från Bo 01-tiden har 
flyttats till den nya lekplatsen 
som har kalejdoskop, ett prisma 
med vackra färger och ett moln 
där man kan spana på himlen. 
Detta förutom mer vanliga inslag 
som gungor och rutschkanor. 

Lekplatsen ska så småning-
om bli en del av den planerade 
stadsdelsparken i Varvsparken. 

Källa: malmo.se

Väntad ökning av 
CO2-utsläpp
Nu är statistiken för koldioxidut-
släppen år 2010 klar. Som väntat 
visar den på en kraftig ökning 
av koldioxidutsläppen för 2009 
och 2010. 
Tidigare år har statistiken visat 
på stadigt sjunkande koldioxidut-
släpp per invånare i Malmö men 
trenden bryts 2009 i och med att 
Öresundsverkets naturgaspan-
na startades. Mellan 2008 och 
2010 ökade koldioxidutsläppen i 
Malmö med 84 procent vilket till 
stor del kan tillskrivas Öresunds-
verkets utsläpp. Öresundsver-
ket levererar värme till Malmös 
fjärrvärmenät och el till hela det 
nordiska elsystemet. Öresunds-
verket levererade 3 TWh el 
år 2010 vilket är långt mer än 
Malmö använder och kunde där-
med användas på andra platser 
i Norden. 

Smarta nät och 
bilar i Malmö
Eon ska bygga åtta smarta hus i 
Malmö, husen ska bland annat 
ha egen förnybar elproduktion 
och dessutom laddstolpar för 
elbilar. Tanken är att genom ett 
så kallat smart nät kunna styra 
konsumtion och produktion över 
tid. Malmö stad stöttar projektet 
genom att delta i Interreg Nord-
sjöprojektet e-harbours som leds 
av Zaanstad i Holland

Projektet Gröna skolgårdar är ett led i Malmö stads satsning på Lärande för hållbar 
utveckling. Under 2010 satstade Malmö stad 8 miljoner, under 2011 10 miljoner 
kronor, på att rusta upp utemiljöerna på skolorna så att de blir grönare och mer 
kreativa för barnen, samtidigt som de kan användas pedagogiskt i undervisningen. 
Projektet fortsätter under 2012 med nya skolor. 
Mer info på www.malmo.se/gronaskolgardar
deltagande skolor 2010: 
Annebergsskolan, Bulltoftaskolan, Djupadalsskolan, Geijerskolan, Kryddgårdsskolan, 
Kungshögsskolan, Mellanhedsskolan, Nydalaskolan, Sorgenfriskolan, Videdalssko-
lan, Örtagårdsskolan, Österportskolan.

deltagande skolor 2011: Dammfriskolan, Högaholmsskolan, Klagshamsskolan, Rör-
sjöskolan, Slottstadens skola, Segevångsskolan, Tingdammskolan.

Projekt i tre år

Lärande för hållbar utveckling

Text: Mikael Ringman
Foto: Anders Ekström

– Det där kan vara en ganska be-
svärlig diskussion. Ofta är det så att 
vi pedagoger inte är lika oroliga som 
föräldrarna. Vi fick rektors stöd för 
att behålla pinnarna och hittills har 
inget farligt inträffat, säger Stina 
Persson. 
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Under Educamp fick My Lundgren, Sara Lindberg och Cecilia Spångberg från Svaleboskolan i Veberöd fundera över framtida 
klimatkriser i Öresundsregionen.

Tjejrådet i Rosengård lever vidare efter sommarens lyckade projekt. 

de löser framtidens problem

Tjejrådet tar plats i Rosengård 

Septemberregnet hänger i luf-
ten över Beijers Park. Omkring 
250 högstadieelever från Mal-
mö, Lund och Köpenhamn har 
samlats för att söka lösningar 
på framtidens klimatproblem.

de har ställts inför ett dystert 
framtidsscenario. Året är 2030 och 
Öresundsregionen har drabbats av 
kraftiga regnstormar och översväm-
ningar som följd av klimatföränd-
ringarna. Löpsedlar från den fiktiva 
dagstidningen Sydskånskan utropar 
mörka budskap. ”Här faller Skånes 
sista gran.” ”Mördarfästingen slår till 
i Malmö.” ”I dag tas beslutet: Nu rivs 
Turning Torso.”

Eleverna deltar i dagslägret Edu-
camp, en del i projektet Öresunds-
klassrummet. Lägrets tema är klimat 
och i parken diskuteras framtida kli-
matproblem och möjligheter vid sta-
tioner med teman som vatten, avfall 
och mat. Varje station är bemannad 
av en dansk och en svensk från ak-
tuella myndigheter och miljöaktörer.

intill dammen, vid stationen vat-
ten, sitter en grupp elever från Svale-
boskolan och Husum Skole i Köpen-
hamn och funderar på hur man kan 
återanvända regionens regnvatten. 

Aktiviteterna för ungdomar i 
Rosengård riktar sig främst till 
killar, medan tjejerna åker in 
till stan för att umgås. Det vill 
några unga tjejer ändra på, och 
har skapat ett tjejråd för att få 
unga tjejer att ta mer plats i 
området.

– jag älskar Rosengård och är jät-
teaktiv i allt som händer här. Men 
killarna har nästan tagit över. Det är 
bara en massa fotbollsplaner här, och 
mest killar som får svara i klassrum-
met. Tjejer måste få  komma in, så att 
det jämnar ut sig lite. 

Det säger Amine Mehmedi, 17-
årig Rosengårdsbo. I somras gjorde 
hon och tolv andra tjejer praktik i 
ungdomsprojektet Ung i Rosengård, 
ett praktikjobb inom Ung i Sommar. 
Där fick de undersöka hur man kan 
uppmuntra unga tjejer att ta större 
plats i området. De fick ta fram idéer 
för en mötesplats för ungdomar i 
Rosengård. Som en del av praktiken 
skapade tjejerna ”Show us what you 
got”, en endagsfestival med bland an-
nat dansuppvisning och en basket-
turnering på Aktivitetsytan, ett par-

De föreslår lösningar som vattenen-
ergi och spolvatten till toaletter. 

Stationen är bemannad av Peter 
Mulvany, kommunikatör vid Kö-
penhamns kommun. Han är positiv 
till elevernas uppfinningsrikedom.

keringsområde som ska omvandlas 
till mötesplats för ungdomar. 

representAnt för AndrA tjejer
Flera av tjejerna ville fortsätta när 

praktiken var slut. De träffas nu var-
je vecka i ett tjejråd, där de planerar 
olika arrangemang för att öka tjejers 
inflytande i området.

– En del tjejer har bra självförtro-
ende och har kanske inget problem 

Lärande för hållbar utveckling

Genus

Text: Jenny Cleveson
Foto: Anders Ekström

Text: Paula Rooth
Foto: Anders Ekström

öresundsklAssruMMet

• Projektet omfattar nära 300 elever 
vid åtta högstadieskolor i Malmö 
(Kirsebergsskolan), Lund och Kö-
penhamn som träffas och arbetar 
tillsammans över kultur- och språk-
gränser.
• Fokus ligger på ungas delaktighet 
och lärande i framtidens hållbara 
samhälle.
• Projektet drivs mellan 2010-2013. 
• Partner i projektet är Malmö stad, 
Lund stad, Lund öster, Köpenhamns 
kommun, Malmö högskola och 
Lunds universitet. 
• Öresundsklassrummet delfinan-
sieras av Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden genom Interreg IVA 
Öresund-Kattegat-Skagerrak.
• Läs mer: oresundsklassrummet.eu

educAMp

• Dagslägret Educamp är en del av 
Öresundsklassrummet och foku-
serar på ungas roll för ett hållbart 
samhälle. 
• Årets Educamp är det tredje och 
har temat klimat.

TEMA BARN OCH UNGA

– Ungdomarna tänker väldigt 
kreativt och har ofta fler idéer än oss 
vuxna, säger han. 

En kort promenad från parken 
hålls teckningsworkshops i Eko-
centrums lokaler. Här ritar eleverna 

med att ta plats men andra har inte 
det. Vi vill vara som representanter 
för dem som inte kan höja sina röster, 
säger Vlora Makolli, också 17 år.

– Det är viktigt att tjejer pratar 
tillsammans om vad de tycker kan 
utvecklas. Killar är redan ganska bra 
på det. Det behövs några starka tjejer 
som tar tag i det, som kan göra det 
mer naturligt för fler tjejer att kom-
ma in, säger Amine Mehmedi.

plAts för ungdoMAr Att MötAs
I tjejrådet finns planer på att starta 

en egen tidning, och i november 
kommer de vara med på Tjejmäs-
san Rosengård, med bland annat en 
dansuppvisning. 

– Vi tror att det är bra att ordna 
grejer som tjejer tycker är roligt, 
sedan efteråt kan vi informera om 
själva budskapet. Då kanske vi lockar 
fler tjejer till tjejrådet genom att visa 

korta serier eller illustrationer som 
uppmanar till klimatmedvetna val 
som att cykla mer, välja ekologiska 
bananer eller slänga sina batterier på 
rätt ställe. 

– Jag tänker visa hur farligt det 

är att lägga batterier i naturen. Alla 
kanske inte tänker på det, säger Be-
niamina Agyekum, som går i åttan 
på Kirsebergsskolan, och skissar på 
sin serie. 

att vi gör viktiga saker samtidigt som 
vi har roligt, säger Vlora Makolli.

Malmö stad kommer att anlägga 
en mötesplats för ungdomar på Ak-
tivitetsytan, som planeras vara färdig 
våren 2013. Tjejerna från sommar-
praktiken har bestämt vad platsen 
ska innehåll. Det finns planer på 
bland annat tennisplaner, en scen 
för dansuppvisningar och en graf-
fitivägg. 

vill se kvinnlig stAtsMinister
– Ungdomarna är framtiden, om 

vi vill ha ett modernt Rosengård så 
måste vi se det från ungdomarnas 
perspektiv och inte bara från po-
litikernas perspektiv, säger Amine 
Mehmedi som även håller på att 
skriva en bok om eldsjälar i Rosen-
gård tillsammans med sin syster. 

Vlora Makolli tycker också att det 
är viktigt att ungdomar kan påverka 
sitt område, och speciellt då tjejer.

– Det har varit så i århundraden att 
mannen visas upp. Tjejer måste också 
våga visa upp sig och ta plats om vi 
ska ha ett jämställt samhälle. Om 
man har inflytande som ung kan man 
förhoppningsvis ha det som vuxen 
också, och så kan vi kanske få se en 
kvinnlig statsminister i framtiden.
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Bestäm över Malmös framtid
Ställer du om på principen att ge spårvagnar plats 
på bilarnas bekostnad? Har du synpunkter på att det 
på flera håll i staden planeras höghus som är 15–20 
våningar höga? Har du andra synpunkter på översikts-
planen? I så fall, mejla senast 15 november. 

– Det här är några strategiska frågor som det vore intressant att 
få synpunkter på, säger Tyke Tykesson, projektldare för Malmö 
stads översiktsplan. 

Planstrategin i översiktsplanen, med de övergripande 
tankarna ör stadens utveckling kommande tjugo åren, är ute på 
remiss. Här finns tankar om en tätare stad som växer inåt, inte 

utåt. Där husen får lov att skjuta i höjden i Nyhamnen och på 
flera andra platser i staden. Där det blir trängre och krångligare 
för bilister i city och enklare för dem som åker kollektivt. 

Föreningar, förvaltningar, regionala myndigheter och orga-
nisationer har möjlighet att yttra sig över strategin. Liksom du 
och andra privatpersoner. 

aldrig tidigare har det varit så enkelt att komma med syn-
punkter. Det går att mejla till stadsbyggnadskontoreteller eller 
fylla i ett formulär på webbsidan.  

– Intresset från allmänheten har varit väldigt stort på de in-
formationsmöten vi har haft. Men få har valt att komma med 
synpunkter efteråt. Kanske är det så att strategierna för en över-
siktsplan inte känns tillräckligt näraliggande, att diskussionen 
blir på en för abstrakt nivå, säger Tyke Tykesson.

Kan en enskild individs åsikt spela någon roll? 

Hållbar stadsplanering

Text: Mikael Ringman

Lärande för hållbar utveckling

Text: Mikael Ringman
Foto:Peter Kroon

Nästan 900 personer deltog 
i ”Ute är inne” – en nordisk 
konferens om utomhuspedago-
gik som arrangerades i Malmö i 
strålande septemberväder.

malmö stad och Malmö högskola 
var värdar för konferensen som ar-
rangerades under två dagar. Om 
förmiddagarna var det storföreläs-
ningar på Stadionmässan. Om ef-
termiddagarna spreds pedagogerna 
på närmare ett hundratal semina-
rieverkstäder på fyra stationer: Pil-

Pedagoger och elever kommu-
nicerar mera utomhus. Men det 
sker inte oberoende av kön. 
Pojkarna får ännu större upp-
märksamhet när undervisning-
en sker utanför klassrummet. 

detta är slutsatsen i en studie i 
rapporten ”Genus och utomhuspeda-
gogik”, ett resultat av en forsknings-
cirkel i Fou Malmö-utbildnings regi.

Karin Bengtsson och Josefine Gus-
tafsson från Malmö naturskola pre-
senterade studien vid ett forsknings-
seminarium om utomhuspedagogik 
som hålls på Malmö högskola i an-
slutning till ”Ute är Inne”. 

”Ett naturligt sätt att lära sig”

Mer pojktid i utepedagogiken

dammsparken, Slottsparken/Malmö 
museer, Drömmarnas hus och Sea-U 
på Ribersborgsstranden. 

en av talarna var Arne Jordet, 
från högskolan i Hedmark i Norgen, 
som forskat och skrivit böcker om 
utomhuspedagogik. Inför en propp-
full hörsal gjorde han en historisk 
exposé som började vid människo-
historiens gryning. Hans poäng var 
att i alla tider har människor lärt sig 
genom att delta. I jägar- och samhäl-
let lärde yngre av äldre, på plats, nära 
kunskaperna. På samma sätt fung-
erade det i jordbrukssamhället. 

– Inlärning genom kommunika-
tion och handling i autentiska si-

– Vår studie är liten, vi har följt två 
pedagoger. Men det var väldigt spän-
nande att se att våra resultat faktiskt 
stämde överens med längre studier 
som presenterades på seminariet, 
berättar Karin Bengtsson. 

Skillnaderna i kön noterades inte 
vid de visuella observationerna. Det 
var först när Karin Bengtsson och 
Josefin Gustafsson analyserade ljud-
inspelningar från undervisningen 
som det stod klart för dem att peda-
gogerna talade mer till pojkarna och 
nämnde deras namn oftare. 

– Så är det både inomhus och ut-
omhus, men skillnaden blev större 
utomhus, säger Josefine Gustafsson. 

Äventyrspedagogik i Drömmarnas Hus regi. 

Stadionmässan fylldes av naturpedagoger som också hade seminarier utomhus. 

Musik kan skapas av både buskar och blad, något som var ämnet för en workshop. 

SEA-U hade flera workshoppar. 

BARN OCH UNGA TEMA

– Det beror på. Om man skriver ”riv Turning Torso” får det 
kanske inte så stor effekt. Men om någon kommer med ett ar-
gument som ingen har tänkt på förut kan vi definitivt ta in-
tryck, säger Tyke Tykesson. 

efter den 15 november ska synpunkterna från remissrundan 
knådas in i ett förslag till översiktsplan som ska ligga färdigt 
nästa höst. 

Då handlar det inte bara om strategier, utan om planer. Då 
kommer man att kunna se på stadsdelsnivå vad som är på gång 
i sitt närområde. Även då finns möjlighet för allmänheten att 
komma med synpunkter. 

Den slutliga översiktsplanen antas av kommunfullmäktige 
under 2013. 

Läs mer – och kom med synpunkter: wp03.malmo
Eller mejla till stadsbyggnadskontoret@malmo.se

tuationer är en del av vårt biologiska 
och kulturella arv. Kanske är det 
rentav ett naturligt sätt att lära sig 
på? sa Arne Jordet och pekade på 
att upplevelser och praktisk kunskap 
lagras på annat sätt och annan plats i 
hjärnan än teoretiska kunskaper. 

arne jordet eftersträvar en skola 
som kombinerar teori och praktik, 
lärande och görande. 

– Det är inte så enkelt att all utom-
huspedagogik per definition är bra. 
Kvaliteten i lärarens interaktion med 
eleverna är avgörande. Vad läraren 
gör spelar roll och det gäller i extra 
hög grad utanför klassrummet, sade 
Jordet.

äventyr skApAr inflytAnde ocH Hopp
Barns delaktighet i hållbar utveckling är temat för en forskningscirkel som peda-

goger på Drömmarnas Hus har varit engagerade i. Pedagogerna har i fritidsområ-

det i Fulltofta utanför Höör arbetat med skolklasser från Malmö och andra skån-

ska kommuner. I forskningscirkeln har de resonerat kring den äventyrspedagogik 

som har vuxit fram. 

Vårt sätt är att låta barnen vara delaktiga i historien. Eleverna är hjältarna i 

äventyret, de som kommer att klara uppdraget som de får sig tilldelat, och däri-

genom återställa balansen i världen. Med detta vill vi ge dem en känsla av infly-

tande, en tro på att förändring är möjlig och att problem går att lösa, skriver de i 

rapporten ”Hjältar i en annan värld”. 



15nummer 3.2011 Grön Stad

Knyttar och knoppar  
i Malmös parker

Utomhuspedagogik

Text och foto: Niklas Lagström

Det är söndagsmorgon och höstdiset häng-
er över Pildammsparken mitt i Malmö. I 
en glänta bredvid Tallriken sitter ett gäng 
skogsknyttar på presenningar och väntar 
på dagens äventyr. 

skogsknytte är Friluftsfrämjandets verksamhet 
för barn mellan 3–4 år. På Knytte lär sig barnen 
vad som finns i naturen och hur den fungerar. Det 
kan vara allt från att samla kottar man sedan byg-
ger något fint av till att lyfta på stenar, fånga grå-
suggor och studera dem under lupp.

Skogsknyttarna med sina föräldrar träffas var-
annan söndag i Pildammsparken, sju gånger per 
termin

för de allra minsta finns Skogsknopp där bar-
nen på ett lekfullt sätt tillsammans med sina för-
äldrar lär känna naturen och använder sig av den 

för att få utlopp för sin leklust.
– Idag alla barn ska vi lära oss vilka olika tecken 

man kan hitta på en karta, höra en kartsaga och 
sen ska vi gå på skattjakt med en skattkarta, säger 
en av ledarna.

Monica Nilebrant är en av Friluftsfrämjandets 
knytteledare. Hon tycker det är viktigt att barn 
som bor i centrum också får ta del av naturen, 
som faktiskt finns nära oss även om vi bor mitt 
i stan.

– Vi vet att dagens barn i städerna har allt för 
liten kontakt med naturen och är utomhus alldeles 
för litet. Barn behöver växa upp i kontakt med na-
turen och lära sig att tycka om att vistas i naturen 
för att vilja vara rädda om allt som lever. 

– För små barn är närheten avgörande. Det är 
fullt tillräckligt med en park som fungerar som 
skog. Det är lätt för alla som bor i stan att ta sig 
till parkerna.

Knytteverksamheten ska vara lika mycket lek 
som naturskola. 

– Det sägs ofta att vi måste skapa miljöer som 
inspirerar barn till lek, säger Monica. Vilken miljö 
kan var mer inspirerande till lek än naturen?

efter skattjakten leker barnen “Kom alla mina 
små knyttar” på den daggvåta gräsmattan och ef-
ter leken är det dags för dagens höjdpunkt, mat-
säcken. Alla packar upp sina matsäckar och äter 
tillsammans och pratar om hur de upplevde skatt-
jakten. 

Som dagens sista aktivitet efter matsäcken får 
alla barn varsin plastburk med förstoringsglas i 
locket. Det är dags att hitta smådjur och kanske 
några frön att titta närmare på. Dagen avslutas 
med att alla hjälps åt att göra rent på samlingsplat-
sen och en hejdå-sång.

Vill du veta mer om friluftsfrämjandets verk-
samheter se www.friluftsframjandet.se

friluftsfrämjandets
barnverksamhet barnets ålder

Skogsknopp 2–3 år
Skogsknytte 3–4 år
Skogsmulle 5–6 år
Strövare 7–9 år

Fakta

●Korv,pannkakor och smörgåsar, allt smakar mycket bättre ute i naturen.

●Om du går vilse i skogen, skaffa en trädkompis att 

krama. Om du stannar där du är blir det mycket lättare 

för vuxna att hitta dig.

●Titta, jag har hittat bokollon! 

Vi hittade skatten! Russin! 

Hemlagad 
lunch serveras 
på gymnasiet
Numera är det eleverna på res-
taurang- och livsmedelsprogram-
met som lagar lunchen till de to-
talt 1300 eleverna på Frans Suell 
och Jörgen Kocks gymnasium.
— Om man som vi har stans störs-
ta restaurang- och livsmedelspro-
gram och både charkuteri och ba-
geri i huset så är det ju egentligen 
konstigt att köpa in färdig mat. 
Här har vi ju egna proffs som kan 
göra något riktigt bra. Och elev-
erna tycker det är superkul, säger 
Barbro Willners.
Frans Suell och Jörgen Kock har 
sagt upp avtalet med Malmö 
skolkök och har under sommaren 
byggt om.  Nu står fem professio-
nella restaurangkök klara för an-
vändning. I två av köken kommer 
eleverna, under överinseende av 
sina lärare, att laga mat enbart till 
den egna skolan.
Ambitionen är att råvarorna ska 
vara ekologiska och regionalt pro-
ducerade.

Källa: malmo.se

Stöd till små 
smarta biotoper
Miljöförvaltningen i Malmö stad 
har fåt 750 000 kr från Vinnova 
för att arbeta med ökad biologisk 
mångfald i staden.
– Detta projekt ska leda till en 
större plan för att förverkliga 
idéer, säger Annika Kruuse på  
miljöförvaltningen.
Syftet med Vinnovaprojekten är 
att de ska leda till grön tillväxt.

Final för byggare 
av solcellsbilar
Den 24 november är det dags för 
Skånefinal i Solracet i Baltiska 
hallen.
Syftet med Solracet är att lära 
barn i tidig ålder om solenergi, 
transport och teknik. Solracet har 
två tävlingar i att bygga solcells-
bilar, både en designtävling och 
ett race. De som är kreativast och 
samarbetar bäst har helt klart 
störst chans att ta hem förstapri-
set, säger Marja Stefanovic, pro-
jektledare. 

Tävlingen är öppen för sjätte-
klassare. 

Hemlagad 
lunch servera
Ett skånskt system för hyrcyklar 
stod i fokus för ett seminarium 
kring hyrcykelsystem i slutet av 
oktober. Arrangör var Hållbar Mo-
bilitet Skåne, HMSkåne, ett regio-
nalt centrum för miljöanpassade 
transporter. På seminariet hölls 
föredrag om systemen som finns i 
Göteborg och Stockholm och om 
det nya system som ska starta i 
Köpenhamn. Seminariet hölls i 
Helsingborg. 

Läs mer på hmskane.se

i korthet

TEMA BARN OCH UNGA
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En rosenbuske trivs bland ogräset och har börjat blomma 
igen i brittsommarvärmen. 

– Den här jorden är av finaste kvalitet och har fraktats hit 
från områden där det ska byggas. Det är en tragedi om vi 
täcker all jord i staden med parkeringshus och shoppingcen-
ter, menar Staffan Schmidt som är kursansvarig för Design 
för hållbar utveckling.

– Det är som en stafett, studenterna på nästa kurs tar över pinnen och fortsätter med de kontakter och erfarenheter som de första har byggt upp. På så 
sätt kan vi skapa långsiktig hållbarhet, säger Cecilia Wendt (till höger), lärare på Design för hållbar utveckling. Bredvid gräver Christel Lundberg, även 
hon lärare.

Plantparken får högskolan att grönska

Hållbarhet i liten skala. 
Det är vad lärare och studenter 
på Malmö högskola hoppas 
uppnå med Plantparken i Väs-
tra Hamnen. På kursen Design 
för hållbar utveckling har de 
skapat ett odlingsområde för 
grönsaker och blommor. Det 
långsiktiga målet är ett självför-
sörjande campus. 

till en början vill de ansvariga för 
kursen engagera boende och barn 
i odlandet. På det 750 kvadratme-
ter stora området i Västra Hamnen, 
mellan Scaniabadet och Vimpelga-

tan vajar meterhöga solrosor och 
fluffiga ljusgröna salladshuvuden. 
Lärare och före detta studenter på 
kursen Design för hållbar utveck-
ling har en grävdag, då de ska ta bort 
ogräs och göra snyggt inför hösten. 

Tillsammans drog de igång od-
lingen under vårterminen förra året. 
I januari kommer nya studenter att ta 
vid där de slutade. Syftet med kursen 
är att lära sig hur hållbarhet fungerar 
på alla plan, menar Staffan Schmidt 
som är kursansvarig och universi-
tetslektor vid institutionen K3.

– Malmö högskolas identitet byg-
ger på att förena praktik och teori 
och det gör vi verkligen på den här 
kursen. När man tittar på de globala 
miljöhoten kan det vara lätt att säcka 
ihop av deppighet. Men man måste 

tänka på vad man själv faktiskt kan 
göra, säger Staffan Schmidt. 

självförsörjning är visionen
Under våren fick studenterna pla-

nera, designa och bygga upp parken. 
De var även med och förhandlade 
med Malmö stad om marken och i 
slutet av terminen kunde de skriva 
på kontraktet som sträcker sig fem 
år framåt. 

Hållbarhetstanken finns med i allt. 
Man använder bara återvunna bygg-
material och odlar bara grödor som 
är naturliga i regionen.

Staffan Schmidt hoppas att Plant-
parken blir startskottet för ett arbete 
som gör Malmö högskola till ett håll-
bart campus. Inspirationen kommer 
från universitet i Nordamerika, där 

Miljöbarometern visar hur Malmö mår
Nu finns Miljöbarometern – 
en webbplats där du kan följa 
Malmö stads arbete med målen 
i miljöprogrammet.

ett tiotal kommuner i Sverige, 
Norge och Danmark använder sig 
redan av Miljöbarometern. Nu sällar 
sig Malmö stad till gruppen. 

– Miljöbarometern är ett bra verk-
tyg för att följa upp målen i miljö-
programmet, säger Sara Marklund 
på miljöförvaltningen. 

Malmö stad har satt upp fyra över-
gripande miljömål i miljöprogram-
met 2009-2020: Sveriges klimats-
martaste stad, Framtidens stadsmiljö 
finns i Malmö, Naturtillgångar bru-

kas hållbart och I Malmö är det lätt 
att göra rätt. Varje miljömål är upp-
delat i ett antal delområden. För att 
kunna bedöma i vilken mån målen 
uppfylls har man beslutat om 114 
nyckeltal – mätbara beräkningar 
som kan berätta om hur bra eller då-
ligt det går. 

Miljöbarometern är betydligt enk-
lare att överblicka. Med nyckeltalen 
som grund visar Miljöbarometern 
det aktuella miljöläget i färgade smi-
leys, som kan förses med trendpilar 
beroende på i vilken riktning ut-
vecklingen går. 

grön smiley berättar att målet kan 
uppnås, gul att målet delvis kan upp-
nås, röd att målet blir svårt att uppnå. 

– I inledningsskedet har vi inte så 
många nyckeltal. Därför är under-

Miljöprogrammet

Hållbar stadsplanering

Text: Jenny Cleveson

Text och foto:Paula Rooth

laget i Miljöbarometern långt ifrån 
komplett vilket innebär att de första 
bedömningarna av måluppfyllelsen 
inte är så tillförlitliga som man skulle 
önska. Säkerheten i bedömningarna 
blir allt bättre med tiden eftersom 
fler nyckeltal tas fram och mer data 
kan redovisas för varje år som går, 
berättar Katrin Persson på miljöför-
valtningen. 

hon tror att Miljöbarometern 
kan bli ett riktigt bra hjälpmedel för 
skolelever, miljöorganisationer eller 
andra som snabbt vill få fram infor-
mation om Malmös miljö. 

– Här kommer att finnas massor 
av uppgifter och statistik. Det blir 
nog den enklaste vägen att få tillgång 
till uppgifter om miljön i Malmö 
stad, säger Katrin Persson.

sveriges klimatsmartaste stad 
Trenden är positiv, målet kan delvis uppnås.

framtidens stadsmiljö finns i Malmö 
Målet kan delvis uppnås.  

naturtillgångar brukas hållbart 
Trenden är positiv, målet kan delvis uppnås.

i Malmö är det lätt att göra rätt 
Målet kan uppnås.

detta är det aktuella läget i Miljöbarometern  
för de fyra övergripande miljömålen. 

det finns campus som bara använder 
klimatneutral energi och där studen-
ter odlar skolans mat. 

– Det här området skulle kunna 
förse sex-sju personer med grönsa-
ker. Det är kanske inte så mycket, 
men det är ett sätt att visa studenter-
na att det går att skaffa sin egen mat 
billigt. Och att om man sätter något 
i marken så kommer det också upp 
något. 

inkluderAnde odling
Vårterminens studenter kommer 

arbeta mycket med social hållbar-
het, att göra Plantparken till en mö-
tesplats för personer som rör sig i 
Västra Hamnen. Ett samarbete med 
förskolan Fyren har inletts. 

– Nu under vintern kommer det 

väl inte att hända så mycket. Men vi 
hoppas att barnen kommer vilja vara 
här i vår, och kanske peta ner äppel-
kärnor eller odla i bildäcken vi har 
tagit hit, säger Staffan Schmidt. 

Från boende i området har det 
kommit blandade reaktioner. Ma-
joriteten tycker att projektet är väl-
kommet och vissa vill vara med och 
odla. Andra menar att de inte tänker 
sätta en potatis till i hela sitt liv, och 
en del är oroliga för att det ska dra 
dit bus. 

– Här i Västra Hamnen bor de 
som har störst inflytande över sam-
hällets utveckling, och de som också 
lämnar störst avtryck på miljön. Det 
är viktigt att vi kan nå fram till dem, 
säger Staffan Schmidt.
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Joakim Pålsson har haft glädje av Cleantech City. Mätsystem är affärsidén. 

nyheter från malmo.se

Malmö på väg att bli 
sveriges cleantechstad

Som ett led i Malmö stads hållbarhetsarbe-
te satsar man extra på företag som arbetar 
med teknik som främjar miljön, så kallad 
cleantech.

projektet malmö Cleantech City kom till för att 
lyfta fram Malmö som just det – Sveriges clean-
techstad. 

– Vi vill visa att det är i Malmö det händer inom 
cleantech, säger Sebastian Månsson som tillsam-
mans med kollegan Magdalena Kuchcinska drivit 
projektet i snart två år. 

En viktig funktion i projektet är att koppla ihop 
beställare, från näringsliv eller kommun, med 
lokala cleantechföretag. Det sker genom före-
tagsträffar, ungefär fem per år, där företagen får 
presentera sig och sina produkter för potentiella 
kunder. 

– Så gott som alla företag har hittat nya kon-
takter som i flera fall resulterat i en affär, berättar 
Sebastian Månsson. 

Företagsträffarna sker inom ramen för projek-
tets testbed. Tanken är att Malmö stads förvalt-
ningar ska få prova innovativ teknik som ännu 

inte etablerats på marknaden och uppmuntras att 
inte slentrianmässigt köpa in samma produkter 
man alltid köpt in. Företagen i sin tur får feedback 
på sina produkter och lösningar samt en referens 
för vidare marknadsföring.

den fasta testbedgruppen består av personer 
från serviceförvaltningen, miljöförvaltningen och 
gatukontoret. Beroende på produktområde kan 
även beställare från andra förvaltningar och före-
tag bjudas in. 

– Testbedgruppen kan sedan välja att prova pro-
dukter som det finns behov av inom Malmö stad. 
Man har bland annat testat ett energisnålt torkskåp 
från ett Malmöföretag på en kommunal förskola. 

I mars i år utökades projektet med Malmö Cle-
antech Center. I en utställningslokal i Helixhuset 
i Västra Hamnen ställer tio cleantechföretag från 
regionen ut sina produkter och lösningar. Fler fö-
retag står på kö för att få delta.

Några platser i centret är avsatta för företag med 
sin bas utanför Malmö.

– Vi vill gärna locka hit andra cleantechföretag. 
Att ställa ut i centret kan vara ett första steg för 
dem att etablera sig i Malmö. 

nästa steg för Malmö Cleantech City blir just att 
arbeta mer utåtriktat, både nationellt och interna-
tionellt. Man planerar också att fördjupa samarbe-

Miljöteknik

Text: Jenny Cleveson
Foto: Anders Ekström

Superbussar 
på väg till Malmö
Om två år kan bussarna på 
nuvarande linje 5 bytas mot su-
perbussar.
Nuvarande linje fem mellan Cen-
tralen och Stenkällan är hårt be-
lastad. Bussarna är fulla trots att 
turerna är många, i rusningstid 
avgår bussarna var tredje-fjärde 
minut. För att förbättra kapaci-
teten och komforten på linjen 
finns förslag om att införa 24 me-
ter långa dubbelledsbussar, så 
kallade superbussar. Superbus-
sarna har påstigning genom alla 
dörrar och kommer delvis att ha 
egna körbanor genom staden.

Spårvagnarnas
framtid utreds 
i förstudie
Beslutet om spårväg i Malmö 
har kommit ett steg närmare ett 
förverkligande. 
I höst inleds en förstudie och ett 
planprogram för en första etapp 
av spårväg, efter ett beslut i tek-
niska nämnden. 
Målet med studien är att utreda 
förutsättningarna för spårväg 
på sträckorna Rosengård-Västra 
Hamnen samt Lindängen-Västra 
Hamnen. 
En spårvagn kan transportera två 
till tre gånger så många passage-
rare som en ledbuss.Förstudien 
ska vara klar i början av 2013. 

Nytt EU-projekt 
har säte i Malmö
Food Hygiene and Food Safety 
in the Baltic Region — Focus 
on Food är ett gemensamt EU-
projekt med 14 parter från tyska, 
polska och svenska kontroll-
myndigheter inom livsmedels-
området.
Malmö stad samordnar det 30 
månader långa projektet med 
en totalbudget på 4,6 miljoner 
varav EU bidrar med knappt 80 
procent. 

Syftet med projektet är att få 
en mer likvärdig tolkning och till-
lämpning av den gemensamma 
livsmedelslagstiftningen som gäl-
ler inom EU.

Stommen i projektet är fyra 
konferenser för ett fyrtiotal livs-
medelsinspektörer. Två konfe-
renser hålls i Malmö, den första 
genomfördes i mitten av oktober. 

Grönt pris till 
kontorshus i 
Västra Hamnen
Årets Gröna Lans gick till kon-
torshuset Jungmannen i Västra 
Hamnen med Midroc Property 
Development. Kontorshuset 
Jungmannen är idag ett av Sve-
riges mest energieffektiva hus. 
Energiförbrukningen ligger 56 
procent under Boverkets krav 
för så kallade Green Building 
och är 45 kWh/m2/år.

MAlMö cleAntecH city

Malmö Cleantech Center i Helixhuset på Norden-
skiöldsgatan 17 har öppet för allmänheten på var-
dagar mellan 11-16.30.

Testbed gav ny Inergi
Malmöföretaget Inergi startade 
sin verksamhet sommaren 
2009. Bara några månader 
därefter kom de i kontakt med 
Malmö Cleantech City och togs 
in i testbedprojektet.

den första företagspresentationen 
de deltog i resulterade i kontrakt 
med flera företag som bygger kvar-
teret Fullriggaren i Västra Hamnen 
och Inergis mätare har installerats i 
nära 75 procent av kvarterets lägen-
heter.

– Det var ett direkt resultat av vår 
kontakt med Malmö Cleantech City. 
Vi har också fått kontakt med kun-
der vi kanske inte annars mött och 
chansen att sprida vårt varumärke. 

inergi säljer tyskproducerade mä-
tarsystem som beräknar hushållens 
individuella förbrukning av värme 
och varmvatten i flerfamiljshus.

Sedan Malmö Cleantech Center 

öppnade i mars har Inergi visat upp 
sig och sina produkter där. Joakim 
Pålsson ser positivt på att Malmö 
stad tagit fram ett sammanhang där 
nya produkter som ännu inte etable-
rats på marknaden kan presenteras 
för beställare och beslutsfattare. 

– Många i branschen är låsta i 
gamla vanor och tankesätt, eller så 
har man inte tid att leta efter alterna-
tiv. Det håller inte i framtiden. 

Han säger att projektet verkar 
brett och inkluderande.

– De arbetar både med produk-
ter som är miljövänliga i sig och 
produkter som vår som hjälper an-
vändaren att leva mer miljövänligt. 
Den här bredden är en av projektets 
styrkor. 

Joakim Pålsson säger att samarbe-
tet med Malmö Cleantech City betytt 
mycket för Inergi, framför allt i Mal-
möregionen. I ett längre perspektiv 
tror han att det kan få betydelse även 
utanför Skåne. 

– Många av de beställare vi kom-
mer i kontakt med här arbetar riks-
täckande. Att få in en fot lokalt kan 
leda vidare till uppdrag runtom i 
landet.

tet med Malmö högskola, Lunds universitet och 
SLU i Alnarp. 

Från början var projektet tänkt att löpa i tre år. 
I somras kom dock beskedet att det får fortsätta 
fram till 2015.

• En sammanslagning av de engelska orden clean 
technology, ren teknik. På svenska används även ter-
men miljöteknik.
• Enligt EU:s definition omfattar cleantech ”all ny tek-
nik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga 
alternativ”.
• I Malmö finns ett hundratal cleantechföretag.

Cleantech

Mijlöteknik

Text: Mikael Ringman
Foto: Anders Ekström
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Dagliljor. Stora bestånd av gula dagliljor lyser upp planteringen.

grönare i päronskogen

Päronskogen på Kulladal har 
blivit grönare. Med hjälp av 
anhöriga och ett stipendium 
har trädgården på vårdboendet 
fått fler träd som är utvalda för 
att upplevelser under hela hela 
trädgårdsåret.

det är lugnt och skönt i trädgår-
den på Päronskogens vårdboende 
som ligger bara några kvarter från 
den trafikerade Stadiongatan och 
Mobilias köpcentrum. På platsen låg 
förr en päronodling och några av de 
gamla päronträden står kvar i den 
öppna parken som omger boendet. 

Päronskogens trädgård är stensatt 
för att man enkelt ska kunna ta sig 
fram med rollator eller rullstol. Upp-

höjda blomsterbäddar gör att det är 
lätt att känna doften av lavendel och 
att plocka smultron även om man är 
rullstolsburen. Trädgården ligger i 
söderläge med huskroppen som ett 
skönt läskydd från kalla nordanvin-
dar. Problemet har varit att soliga da-
gar blir den stensatta gården mycket 
varm och det är ont om skugga. 

på päronskogen finns sedan flera 
år tillbaka en förening där anhöriga 
är engagerade för de boendes bästa. 
Anhörigföreningen sökte pengar för 
att kunna förbättra trädgården. Tack 
vare ett stipendium för en bättre ute-
miljö kunde man köpa in träd som 
ger skugga och grönska. För ett år 
sedan, sent på hösten 2010 plante-
rades träden av Peter Linder på Lin-
ders plantskola. Redan tidigt i våras 
blommade de första nyplanterade 

träden, några låga körsbärskorneller 
med skira gula blommor på bar kvist.

Trädgården är en uppskattad 
samlingsplats och används flitigt. I 
trädgården sitter Baritza Ferko och 
Ingrid Jolsäter gärna och njuter av 
frisk luft och sol. De är alltid ute i 
trädgården när vädret tillåter det. 
Baritza och Ingrid är nöjda med alla 
träd som har planterats på gården.

 – Det blir mycket grönare och 
lummigare med alla träden, säger 
Ingrid, och skönt att kunna koppla 
av i skuggan när solen blir för stark.  

 – Här är underbart att sitta. När 
jag flyttade hit kändes det som jag 
kom hem, säger Ingrid, som har till-
bringat mycket tid hos morföräld-
rarna på Kulladal i sin barndom.  

baritza ferko har bott på Päron-
skogen i flera år och var brun som en 

Grön miljö

Text och foto: Carina Sehlin

pepparkaka redan vid midsommar.
  – Jo, jag tycker om att sitta här ute 

i trädgården och njuta av solen och 
alla växterna, säger Baritza. 

De boende, personal och anhöriga 
använder flitigt trädgården och skör-
dar gärna det som växer. Här plockas 
vinbär och krusbär till efterrätter och 
bakverk. Färgglada blommor plockas 
in till vaser på matborden och färska 
örter från kryddträdgården används 
i matlagningen. På midsommarfest 
och jubileum dukar man upp utom-
hus med långbord. Hittills har stora 
parasoller gett lite skydd mot stekan-
de sol. Nu hoppas alla att träden väx-
er snabbt och skänker skugga många 
soliga sommardagar framöver!

Fotnot: En anhörigförening kan 

• Särskilt boende för äldre med 44 

lägenheter i Hyllie.

• Två avdelningar vårdboende för 

somatiskt sjuka och två avdelningar 

för demenssjuka.

• Äldreboendet öppnade 2005 och 

ligger i den gamla päronodlingen 

på Andersgatan, Kulladal.

Päronskogen

   

   

Har du någon gång funderat över när, varför och 
vad du shoppar? Är det alltid saker du behöver eller har du 
redan tio snarlika svarta tröjor i garderoben som alla är fullt 
användbara varken slitna eller omoderna, men tänker att den 
här tröjan är den som kommer att få mig att bli lycklig och fram-
gångsrik – äntligen!? Vad det handlar om är frågan om behov 
och begär och att lära sig att skilja på dessa för att kunna göra 
medvetna, hållbara val. 

Det sägs ju ofta idag att shopping har blivit en religion och de 
stora köpcentren är de nya kyrkorna dit vi går för att söka tröst. 
Så, nu när vi närmar oss konsumtionens högtid – julen – kan 
det vara värt att ägna en extra tanke åt de val vi gör och varför 
vi gör dem. Fundera över vad som gör dig riktigt glad och vilken 
känsla du vill ge dina nära och kära i år! Minnet av en gemen-
sam upplevelse lever man på länge och är dessutom ofta ett 
mer hållbart val.

Faller valet av årets julklapp ändå på en handstickad yllemössa, 
som visar sig vara alltför liten för mottagaren, kan det vara bra 
att veta vad som gäller när det handlar om öppet köp och bytes-
rätt. I alla situationer så gäller det att spara kvittot eftersom det 

visar var och när en vara är köpt samt vad den kostat. Viktigt att 
tänka på är att butiken inte är skyldig att erbjuda vare sig öppet 
köp eller bytesrätt, men att de flesta gör det. Fråga innan du be-
talar om du är osäker!

Öppet köp ger dig som kund rätt att låta köpet gå tillbaka 
utan något särskilt skäl, förutsatt att butiken erbjuder denna 
frivilliga service. Lämnar man tillbaka en vara på öppet köp ska 
den vara i samma skick som vid köpet och i sin originalförpack-
ning. Den får vara provad, men inte använd.

Bytesrätt, som även det är en frivillig service från företagens 
sida, innebär att man inom avtalad tid har rätt att byta mot en 
annan vara. Finns det inga andra varor att byta till får man ac-
ceptera ett tillgodokvitto, eftersom man vid bytesrätt inte kan 
kräva att få pengarna tillbaka.

Idag är vi många som sköter våra julklappsinköp via nätet och 
då kan det vara bra att känna till att man vid distansköp har en 
laglig ångerrätt om 14 dagar från det att du fått varan och haft 
möjlighet att undersöka den. Skulle du ångra dit nätköp med-
delar du företaget detta och skickar tillbaka varan. Det är då du 

som köpare som står för kostnaden för returfrakten.

Skulle det emellertid vara fel i varan du köpt har du alltid rätt 
att reklamera inom tre år efter köpet. Reklamationsrätten gäl-
ler både vid butiks- och distansköp och gäller såväl funktionsfel 
och felaktig information som försenad eller utebliven leverans. 
Reklamera ska man göra så fort man upptäckt felet. Vill du veta 
mer om dina rättigheter rekommenderas ett besök på vår webb, 
där du bl.a. hittar denna information i arkivet för ”Veckans 
fråga”.
 

Maria Nikanorsson,  
för Konsument Malmö

Konsument Malmö: 
konsument@malmo.se

Tel. 040-34 34 00 
Öppen mottagning och telefontid: 

mån-ons 9-12 o 13-15
www.malmo.se/konsument

Konsumentguiden

träden är noga utvalda för att ge  
upplevelser under hela trädgårds-
året:
• Tre bergkörsbär, Prunus sargentii, 

blommar rikligt med fina, rosa 

blommor och får en vacker röd-

aktig höstfärg.

• Tre näverhägg, Prunus maackii, 

med vackra glansiga stammar, 

frisk tidig grönska, fin vit blom-

ning och gul höstfärg.

• Två körsbärskorneller, Cornus 

mas, är ett lågt buskträd som 

blommar tidigt på våren med 

skira, gula blommor. På sensom-

maren till hösten hänger röda 

bär på grenarna och lockar 

fåglar, speciellt koltrastar är för-

tjusta i de goda bären.

• Två smalbladiga silverbuskar, 

Eleganus angustifolia, med sma-

la silvriga blad, lite olivträdska-

raktär.

söka hel del bidrag och fonder man 
för att sätt guldkant på tillvaron för 
de boende. Finns ingen anhörigför-
ening, kan anhörigkonsulenten hjäl-
pa till att starta upp en ny förening.

Träden planterades av Peter Linder som driver Linders plant-
skola. Peter är medförfattare till boken Träd i Malmö. 

Hållbara tips inför årets ”shoppinghögtid”
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Vomb tillhör Malmö stad fast det ligger i Lunds kommun.

Utflyktstips från Naturskolan

   

Text och foto: Joesefin Gustafsson

vomb – into the wild
Bokskogen i Torup har nog de flesta Malmöbor besökt 
men Vombs fure och Vombsjön, 4 mil från stan, är 
mer okänt.

under några timmars vandring en varm höstförmiddag 
möter vi, några naturpedagoger från Malmö Naturskola, bara 
en svampplockare och en bil i skogen. Vi slås av tystnaden och 
jag märker att arbetskamraterna saktar ner på tempot. Helt tyst 
är det inte. Småfåglar drar runt och tjattrar uppe i granarna. 
Vi ser spår efter vildsvin, kronhjort och hare. Under ett annat 
besök när vi var här med elever från en malmöskola, träffade 
vi på den drakliknande större vattensalamandern vid lilla våt-
marken. Magiskt!

Som namnet antyder så är Vombs fure till stor del tallskog. 

Tallskogen planterades under 1800-talet när man fick problem 
med sandflykt efter 1600- och 1700-talens intensiva markan-
vändning. Idag präglas skogen av rationellt skötta barrskogar. 
Några partier av tallskogen har enstaka mäktiga tallar och gro-
va ekar som är viktiga boträd för rovfåglar.

vombs fure och Vombsjön ligger i Lunds kommun men till-
hör sedan 40-talet Malmö stad. Då grävdes dammar för att 
kunna rena vattnet. Sedan dess får vi vårt dricksvatten från den 
stora vackra Vombsjön. 

Längs sjön finns ljusa sandbankar varvat med träd bevuxna 
rasbranter. Här trivs både fiskgjuse och havsörn. En bra plats 
att utgå ifrån, om du vill vandra längs sjön, heter Båtplatsen och 
ligger i norra delen av skogsområdet. 

När vi går längs sjön hittar vi kantareller. Solen glittrar i det 
klara vattnet och fiskgjusen visar sig en kort stund bakom tal-
larna i branten. Ingen av oss vill åka tillbaka till stan.

vägbeskrivning vombs fure

bilresa: För att komma till Vombs fure kör man väg 11 österut från 

Dalby i riktning mot Sjöbo.

När man har passerat Veberöd på höger sida kommer man snart 

till en skylt där det står Vomb .

Där tar man av mot Vomb och kör tills man får Vattenverket till 

vänster. Mittemot det går Södra Vombvägen in.

Den kör man ända tills den svänger brant åt vänster och det lig-

ger en parkering på höger sida.

Parkera där och vandra runt i skogen. Här är jättefint, se bara 

till att hålla rätt på väderstrecken eftersom det är lätt att gå lite 

vilse… 

buss och vandra: Skåneexpressen nr 176 mot Sjöbo. Kliv av på 

hållplatsen som heter Klostersågen. Vandra sedan 1 km norrut, 

sväng vänster och gå cirka 2 km på en väg som går österut. Sedan 

kommer du till södra P-platsen som är bra utgångspunkt om du 

vill utforska Vombs fure.

En vacker glänta. 

NaturguidenNaturguiden

Efter fem år av bostadsinspek-
tioner i Seved har miljöförvalt-
ningens tillsynsgrupp för första 
gången avslutat ett ärende: 
Fastighetsägaren har gjort allt 
som krävts. Lägenheterna är i 
gott skick.

framgången hänger samman 
med en skärpt hållning från miljö-
förvaltningen. 

– Vi hoppas att det är ett genom-
brott som innebär att vi ska komma 
till fler avslut framöver, berättar mil-
jöinspektör Rima Dauod. 

Miljöförvaltningen inledde före-

I början av året skärpte miljöförvaltningens tillsynsgrupp tonen mot fastighetsägar-
na i Seved. Rima Dauod och Hedda Areskough har sedan dess kunnat avsluta ett 
ärende sedan fastighetsägaren har genomfört allt som miljöförvaltningen har krävt. 

byggande inspektioner av bostäder i 
Seved 2006 tillsammans med Södra 
Innerstaden. Arbetssättet var nytt. 
Istället för att som brukligt göra in-
spektioner först när boende hade 
kommit med klagomål, ville miljö-
förvaltningen vara steget före och 
gjorde förebyggande inspektioner. 
Man gick igenom resultatet i dialog 
med fastighetsägaren som återkom 
med en handlingsplan och informe-
rade sedan när åtgärderna var ge-
nomförda. 

det proaktiva arbetssättet togs 
emot positivt av fastighetsägarna 
och de boende och framstod som 
framgångsrikt. Inspektionerna fort-
satte, fram till i år hade 22 olika    

fastigheter besökts. 
Då kom signaler från stadsdelen 

om att flera av de tidigare inspekte-
rade fastigheterna fortfarande var i 
dåligt skick. 

Miljöförvaltningen valde i januari 
2011 att inte fortsätta med nya in-
spektioner, för att istället följa upp 
dem som tidigare gjorts. 

Vid återbesöken har miljöinspek-
törerna fattat beslut om vite att fast-
ighetsägaren skulle tvingas betala 
böter om brister inte åtgärdas. 

Så skedde i maj för fastigheten So-
fiagatan 6. Problem med mögel, fukt 
och ventilation skulle åtgärdas före 
september. Så här berättar ärendean-
teckningarna om återinspektionen 7 
september:  ”Inga uppmätta indika-

Tuffare ton mot 
Seveds fastighetsägare

Hållbara bostäder

tioner av fukt eller mögel. Inga syn-
liga El-installationer och ventilatio-
nen var fungerande. Fastigheten är 

i väldigt bra skick. Nyrenovering av 
fastigheten och lägenheterna samt 
installation av nya värmeelement”.

Text och foto: Mikael Ringman
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Fyra dagar med globalt 
tema i Malmö. Massor med 
gratis aktiviteter för dig!
Läs mer på 
malmo.se/globalamalmo

Välkommen på schysst modevis-
ning! På catwalken visas arbetskläder 
i Fairtrade-märkt bomull. Dessutom 
bjuds det på musik och föreläsning!
Lördagen den 19 november kl 16.00 
på Orkanen, Malmö högskola. 

Läs mer på malmo.se/fairtradecity

CATWALK 

 FOR CHANGE

Foto: Thomas Hjort

Det spelar ingen roll vad vi tycker, den är 
obevekligen här. Hösten. Så denna gången tänkte 
jag ägna krönikan åt halsdukar. Eller rättare sagt, 
åt vad som i stället för att åka i soporna, kan bli 
halsdukar.
Jag växte upp med segling. Man kunde köpa 
halsdukar i frotté från något av de specialiserade 
varumärkena. Vida överlägsna en vanlig halsduk 
när en sjö slår in, och man får tre liter tolvgradigt 
Öresund innanför kragen. Men de tuffaste jolleseg-
larna använde sönderrivna, utslitna badlakan. Så 
tuff ville ju jag också vara… Min slaktade handduk 
hängde med betydligt längre än jolleseglingen. 
Faktiskt ända tills det bara var smulor och trassel 
kvar. Skälet till att den blev så långlivad var att jag 
upptäckte hur otroligt skön den var när jag spring-
er eller ”power walkar” under höst och vinter. 
Bomullsfrotté kliar inte när det blir svettigt och det 
absorberar snabbt, så att svetten inte ligger kvar 
på huden och kyler. 
Vill man inte vara lika grunge som de coola jol-
leseglarna kan man ju kanta halsduken. En vanlig 
invikt fåll blir lätt tjock och klumpig i frotté. Kanta 
hellre helt enkelt med overlock om du har tillgång 
till det. Eller varför inte,  med skråband. Runda 
då gärna hörnorna så slipper du vika bandet, och 
det ser finare ut. Riktigt tjocka och täta handdukar 
är inte det lämpligaste till detta,  då de är lite för 
styva. Slitna och sladdriga, eller helt enkelt taskig 
kvalitet, blir bäst. Tänk på att en halsduk bör vara 
minst en meter (helst längre) för att gå att knyta, 
så en vanlig ”hand–handduk” räcker inte till (om 
du inte vill skarva förstås). 
En halsduk av helt annat slag blev det av en kilt 

som jag tyckte var lite väl damig. Men med ett 
rejält klipp på längden blev det helt plötsligt lite 
punk över det hela. Och… Hepp, en jättesnygg 
matchande halsduk på köpet! Den ena kortän-
dan hade redan fransar och den andra fransade 
jag upp ett par centimeter och låste sedan med en 
söm tvärs över, så att det inte skulle trassla upp 
sig mera. Kjol och halsduk är givetvis jättesnygga 
och  användbara var för sig, men en outfit med 
matchande delar är världens enklaste sätt att se 
välklädd ut.
Det är enkelt att göra en användbar ”kraghuva” av 
en älskad gammal tröja. Ibland bär det emot att 
slänga för att kvaliteten är så skön även om det 
med tiden blivit mera hål än tröja. Klipp av livet så 
högt upp under ärmarna som det går, så att du får 
en stor ”tub”. Om nederkanten också är slut (vilket 
den givetvis var på min tröja) klipp av den med så 
att du får en hel och jämn kant. Om nederkanten 
är hel, så har den ju ett naturligt avslut som den 
är. Den råa kanten/kanterna kan du antingen over-
locka, eller så viker du in en cm och sicksackar 
fast fållen med maskin. En fin effekt får du genom 
att sy langettsöm över kanten, gärna med ett garn 
i kontrasterande färg. Trä denna stora vida ”krage” 
över huvudet. Vill du ha den tätare kring halsen, 
bara dra den över huvudet, ett varv till. Dra upp 
den som huva och fäst ihop med en brosch om det 
behövs.

Jaha, det var en halsduk för sport, en stickad och 
en mera elegant. Halsen varm, plånboken lika 
tjock som innan och mindre att asa till soptunnan. 
Tjohoo!

Helle klipper till
- Den som gör sina halsdukar av skräp får ha hur många som helst!

Rundade kanter eller fransiga, välj själv. Seglarhalsduk à la Helle. 

F d tröja, numera kraghuva.  Damig kjol blev punkig kilt + halsduk

Gott klipp,
Helle Robertson Forslund

modedesigner och Grön Stads 
återanvändningskrönikör


