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Referat: Malin Widén
Dan Melander är kvällens föreläsare. Han arbetar som vision - och strategiutvecklare för
Utveckling Nordost och började berätta om arbetet som Utveckling Nordost utfört det senaste
året.
Dan berättade om en förstudie som utförts i Angered och Östra Göteborg det senaste året,
Stadslandet Göteborg. Syftet med förstudien var att undersöka hur man kan utnyttja de
resurser som finns i Angered och Östra Göteborg på bästa möjliga sätt. Det bör göras genom
att skapa affärsutveckling, använda sig av den teknik som finns i området och ta del av den
kunskap som människorna har i området. Dan poängterade att samhället är tvunget till att
förändra sitt tänkande om man vill föra samman stad och land. Förstudien gjordes främst för
att ta reda på om man kan skapa en ny urbanisering i Göteborg genom att använda sig av de
grönytor och naturresurser som finns i området.
Dan berättade om tidigare studier som gjorts runt om i världen, som skapade ett intresse och
en vilja att satsa på utbyte mellan stad och land. Han berättade främst om två studier som
gjorts i Shanghai och New York, där dessa städer fått en positiv respons i samhället för
samarbeten mellan stad och land. Studien som gjordes i Shanghai grundas på att
stadsmänniskorna cyklade fem mil för att ta sig ut på landsbygden för att titta på landskapet
och naturen, för att sedan cykla tillbaka igen. Detta ledde till ett intresse från båda håll och en
studie växte fram för hur man skulle kunna få till ett samarbete mellan städerna och
landsbygden.
Den andra studien som Dan berättade om var om ”Urban-farming” i New York. Ett par
studenter från universitetet gjorde en pilotstudie, där frågeställning löd: ”Hur ska New York
överleva ifall det blir matkris?”. Slutsatsen blev vertikala växthus, då jordarna 30 mil runt om
New York är förorenade av all industri, vilket innebär att man inte kan odla på marken. Idén
från början var att man skulle odla på alla tak i New York, men det skulle endast försörja 5 %
av hela New Yorks befolkning. Därför kom man fram till vertikala växthus, om matkrisen
blev ett faktum.
Dan visade en pilotstudie som gjorts i Gårdsten, Bergsjön och Lärjeån om landsbygd och
stadsnära odling. I dessa områden menade han att det finns kunskap, erfarenhet, behov och ett
stor intresse för en utbyte mellan stad och land. Man gjorde en undersökning i dessa områden
och intervjuade ungefär 200 invånare. Man ställde frågor som: vill du ha fler fruktträd och
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bärbuskar i din stadsdel, vill du se djur i din stadsdel och om möjligheten finns skulle du vilja
försörja dig genom odling. Majoriteten svarade att man vill ha dessa förändringar i
stadsdelarna.
Dan föreslår att man skapar och utveckla samarbetsgrupper mellan olika restauranger, odlare,
gamla och unga. Man kan även skapa en grön affärsutveckling och en handelsutveckling
mellan stad och land. Enligt Dan bör det göras genom att i Angered skapa ett ekologiskt och
socialt naturbruk. Där skulle man vilja införa stadsodling, vilket skulle innebära samarbete i
kvarteren. Man kan även anlägga en kulturodlarpark, vilket innebär att man odlar i parkerna.
Skapa ett ”agroforesty-system” som innebär att man blandar bärbuskar, fruktträd och även
djur som går på bete.
Problemet är att i januari 2014 tar budgeten slut för denna förstudie, och Utveckling Nordost
är nu ute efter en ny budget och nya pengar. Om tillskottet inte kommer innan januari 2014,
kommer Stadslandet Göteborg troligtvis försvinna inom ett år.

