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Det är viktigt med kvalitativa gröna ytor i staden för att invånarna ska kunna återkoppla med naturen. Det är extra viktigt att ge barn en hälsosam miljö att växa upp i. Barn
behöver gröna miljöer att integrera med. Genom att involvera barn och unga i odling kan de luckor som skapas när barn växer upp i dagens hårdgjorda städer fyllas med kunskap behöver gröna miljöer att integrera med. Genom att involvera barn och unga i odling kan de luckor som skapas när barn växer upp i dagens hårdgjorda städer fyllas med kunskap 
och aktivitet. I dagens samhälle blir vi allt mer frånkopplade livsmedelsproduktionen. Vi köper vår mat färdigpaketerad i matbutiker. Skogsträdgårdar och ätbara parker kan utgöra 
framtidens offentliga platser, där alla är välkomna att interagera med grönskan. Att odla offentligt i staden är ett sätt att synliggöra matproduktion och uppmuntra människor till att 
engagera sig i sin närmiljö. Att odla tillsammans kan skapa den samhörighet som behövs för att kunna ta nästa steg mot ett hållbarare samhälle.
  

Söder om centrala Stockholm ligger Björkhagen, vars centrum ligger i en bilvägskorsning, vilket gör att området saknar den naturliga mötesplats som t.ex. ett torg kan utgöra. Söder om centrala Stockholm ligger Björkhagen, vars centrum ligger i en bilvägskorsning, vilket gör att området saknar den naturliga mötesplats som t.ex. ett torg kan utgöra. 
Björkhagen behöver en knutpunkt, en plats där människor kan mötas. Björkhagen behöver en tillsammansodling. Den förslagna odlingsplatsen ligger intill Markuskyrkan och
angränsar till Nackareservatet, ett stort naturreservat med natur- och rekreationsvärden. Från odlingsplatsen kan en vandra in i björkskogen ut på Sörmlandsleden. Platsen är en angränsar till Nackareservatet, ett stort naturreservat med natur- och rekreationsvärden. Från odlingsplatsen kan en vandra in i björkskogen ut på Sörmlandsleden. Platsen är en 
tydlig gräns mellan urbant och natur och har ett symboliskt värde för Björkhagen, med sin pelarsal av björkar. Förutom Markuskyrkan ligger Björkhagens skola på ena sidan och 
kulturskolan Raketen och en förskola på andra sidan om platsen.
  

Odling kan medvetandegöra vikten av hållbarhet och sprida vidare odlingskunskaper till yngre generationer. Denna odling blir en chans för Björkhagens barn och ungdomar att
engagera sig i sitt område. Tack vare de olika funktioner som omringar platsen kan människor i olika åldrar föras samman och mötas i ett kunskapsutbyte. Odlingen ska dock inte engagera sig i sitt område. Tack vare de olika funktioner som omringar platsen kan människor i olika åldrar föras samman och mötas i ett kunskapsutbyte. Odlingen ska dock inte 
vara exklusiv för kyrkan och skolorna, utan syftar till att skapa en mötesplats för alla boende och besökare i Björkhagen. Odlingens främsta syfte är alltså att öka sen sociala
hållbarheten i Björkhagen. Genom att anlägga odling intill två skolor, ett dagis och en aktiv kyrka kan odlingen enkelt underhållas. På så sätt finns faciliteter tillgängliga och många 
människor kommer att röra sig kring odlingsplatsen.
  

Björkhagens tillsammansodling består av skogsträdgårdsodling i kombination med pallkrageodling för de minsta barnen och klätterträd och ätbara lekbuskage närmast skolan. Björkhagens tillsammansodling består av skogsträdgårdsodling i kombination med pallkrageodling för de minsta barnen och klätterträd och ätbara lekbuskage närmast skolan. 
Tanken är att skapa olika ytor med olika användningsområden med olika hög skötselintensitet. Platsen ska fungera som en buffert mellan skog och stad. En människovänlig 
skogsmiljö med matproduktion och lekmöjligheter. En skogsträdgård består av vegetation i fem till sju lager, som gynnar varandras tillväxt. Den består av växter med varierande 
egenskaper såsom marktäckande, kvävefixerande och mikroklimatreglerande. Denna skogsträdgårdsodling ska ha fokus på att visa upp och lära ut odling till barn, unga och
besökare. Den ska innehålla växter av rik variation vad gäller utseende, växtsätt och användning. Örtlagret kan bestå av roliga bär som barn lätt kan plocka själva och kryddor för besökare. Den ska innehålla växter av rik variation vad gäller utseende, växtsätt och användning. Örtlagret kan bestå av roliga bär som barn lätt kan plocka själva och kryddor för 
de äldre. Olika bärbuskar och träd kombineras med lite ovanliga fruktträd och klätterväxter. Platsen ligger skyddat, omringad av fasader och skog, vilket innebär att vissa växter 
som annars inte klarar zon 3 troligtvis kan klara sig här. Det högsta skiktet i skogsträdgården behöver inte anläggas då det redan finns befintliga björkar på platsen. Fokus ska 
ligga på lite mer skuggtåliga grödor som trivs bra i skogsträdgårdar. Klätterträden och lekbuskagen kräver låg skötsel och fungera som en förlängning av skolans lekutrymmen. ligga på lite mer skuggtåliga grödor som trivs bra i skogsträdgårdar. Klätterträden och lekbuskagen kräver låg skötsel och fungera som en förlängning av skolans lekutrymmen. 
Denna del ska bjuda in till rörelse och kommer förhoppningsvis stödja barnens relation till naturen. Pallkrageodlingen ska ge chans för barnen att själva plantera frön och plantor 
och se dem växa. Här odlas klassiska, ettåriga växter, för att lära de små barnen om de vanligaste grönsakerna som odlas i Sverige idag, exempelvis morötter, potatis och olika 
betor. Björkhagens tillsammansodling blir en mötesplats som fungerar som entré till och förlängning av Nackareservatet.


