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En kylig majvind blåser in över grönsaks-
land och bärbuskar. Ljudet från motorvä-
gen några hundra meter bort ligger som 
ett konstant brus i luften. Att marken 
strax efter Rävekärr är ideal för odling 
känns inte direkt självklart. Men det är 
den.

– Jorden här är fantastisk, jag har ald-
rig jobbat med jord som är så bra. Nästan 
allt växer hur bra som helst här, säger 
Annika Novak.

Hon är en av medlemmarna i odlings-
kooperativet Tillsammans. Utöver henne 
är de runt 40 personer till. Just idag är en 
ganska liten skara på plats – det är upp till 
varje medlem hur engagerad man vill vara. 

– Det här bygger på att vi är ett kollek-
tiv, annars hade det aldrig gått att sköta 
odlingen. Men det betyder också att man 
kan komma och gå. Vi har en stabil orga-
nisation som planerar, men utöver den är 
det väldigt fritt, säger Annika Novak.

Själv har hon varit aktiv i perioder 
sedan odlingskooperativet bildades våren 
2010. Marken var redan anpassad för 
odling, efter att bonden Rune Johansson 
under 30 år haft ett småskaligt Krav-jord-
bruk på platsen. Han letade efter någon 
som kunde ta över – och en grupp ur 
Omställning Göteborg nappade. Nu har 
Tillsammansodlingen fått överta arrendet 
och hyr hela det 1,7 hektar stora området 
av Mölndals kommun.

– Det är ett ettårigt arrendeavtal, så 
på det sättet är det ju lite osäkert. Men å 
andra sidan har Rune hyrt på samma sätt 
sedan 70-talet utan att kommunen velat 
använda området till något annat, säger 
Christian Gustafsson.

Han och de andra har just avslutat da-
gens första pass i landet. Små embryon till 
bondbönor och sockerärtor har stoppats 
i jorden samtidigt som ogräs dragits upp. 
Nu är det dags för fikapaus mot den lilla 
redskapsbodens vägg.

– Fika är lika viktigt som att jobba, det 
sociala betyder mycket, säger Per Dahl-
qvist och tar en tugga av sin äggmacka.

Alla säger samma sak. En stor fördel med 
den gemensamma odlingen är att det är 
socialt. Att gå ute i landet och räfsa eller 
sätta små fröer är lika mycket att umgås 
som att arbeta. Fördelen mot till exempel 
en kolonilott är att här görs allt tillsam-
mans. Ansvaret är delat och odlingsgläd-
jen också.

– Det är verkligen ett roligt sätt att 
träffas. Man gör något tillsammans sam-
tidigt som man får frisk luft, motion och 
hela tiden lär sig nya saker av varandra. 
Dessutom får vi belöning i form av fina, 
ekologiska grönsaker, säger Elisabeth 
Lindgård.

Att odlingen skulle vara ekologisk har 
hela tiden varit självklart. Omställning 
Göteborg har som mål att göra samhället 
mindre beroende av fossila bränslen. I det 
ingår också att maten ska vara närodlad 
och ekologisk – och klimatpåverkan så li-
ten som möjligt. En ambition som Annika 
Novak tycker känns självklar.

– För min del handlar det om en för-
ståelse för att jordens resurser är knappa. 
Och när man har en så pass småskalig 
odling finns det verkligen ingen anledning 
att odla på annat sätt än ekologiskt. Det 
är kanske inte det mest effektiva, men så 
har vi heller inget krav på att göra vinst. Vi 
odlar inte för att tjäna pengar, säger hon.

En liten del av det som odlas brukar ändå 
säljas. Annars klarar kooperativet ekono-
min tack vare medlemsavgiften på totalt 
500 kronor. För den får alla medlemmar 
skörda så mycket de vill. Fast inte utan att 
ha hjälpt till med odlingen.

– När man är här och arbetar får man 
också ta med sig grönsaker hem. På så 
sätt blir det rättvist, de som är här ofta får 
skörda oftare, säger Marie Hedman.

Än så länge är det ett tag kvar till de 
första grödorna kan tas ur jorden. Men 
om några veckor räknar odlarna med att 
få upp lite rädisor. De brukar vara tidiga. 
Och kanske blir det färskpotatis till mid-
sommar.

– Vi hoppas det. I år har vi bytt plats på 
potatisen, den växte inte så bra förra året, 
säger Lisa Federsel.

För henne är det här andra säsongen 
på Tillsammansodlingen. Trots att hon 
numer har egen trädgård tar hon bussen 
från Mölnlycke till odlingen minst en 
gång i veckan.

– Det är skönt att komma ut, och kul 
att kunna producera grönsaker så här 
nära stan. Sommartid är jag självförsör-
jande på grönsaker genom att vara med 
här. Sen smakar det ju så bra också, att 
äta alldeles färska, ekologiska grönsaker 
som du själv har odlat, säger hon.

Ett annat syfte med Tillsammansodling-
en är att sprida kunskap och intresse. Dels 
genom studiecirklar – och dels genom att 
helt enkelt locka människor till odlingen

– Förhoppningen är att det här ska 
sprida sig. Att människor ska komma hit, 
inse att det inte är särskilt svårt att odla 
sina egna grönsaker, och sedan starta upp 
liknande projekt på andra platser, säger 
Marie Hedman.

En gemensam odling för ett gott samvete
Inget annat än ekologiskt på 
Tillsammansodlingen i Mölndal

GEMENSAMT INTRESSE. Att vara med i odlingskooperativet ger både ekologiska grönsaker och en rolig sysselsättning tycker medlemmarna. Annika Novak har tidigare haft kolonilott, men nu är det Tillsammansodlingen som gäller.  BILDER: KARIN ANNEBÄCK

PLANERING. Lite organisering kan behövas. Det är en hel del som ska göras för att 
växtligheten ska bli så bra som möjligt.


