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i Jönköpings kommun

Flera parker med ätbara växter
Jönköpings kommun har ett omfattande parkprogram där olika typer av parker beskrivs och där
man har satt upp mål för parkmarkens innehåll. Ett av målen är att öka andelen blommande
buskar och träd för att gynna pollinerande insekter. Ett annat är att ha parker med olika
egenskaper och kvaliteter för att locka så många som möjligt till aktiviteter ute i det fria.
Vänsterpartiet föreslår att Jönköpings kommun ska tillför ytterligare en kvalitet vad gäller
parkmarkens innehåll. Det gäller ätbara växter. Lättast att föra in i befintliga parker är bärbuskar
och fruktträd. De blir till glädje både för människor och pollinerande insekter.
När det gäller våra större parker och nyanläggning av parker, som exempelvis Stadsparken,
Kålgårdsparken och vid Södra Munksjön, kan detta kompletteras med både skogsträdgårdar och
möjligheter till grönsaksodling. Många barn växer idag upp utan möjlighet att se och uppleva hur
vår mat växer och utan att lära sig vilka växter som är ätliga och inte. Därför är den här typen av
parker viktiga också för skolan. Det finns forskningsstudier, bland annat från Jönköping
University, som visar hur undervisning i skogsträdgårdar är positivt för barns lärande i stort, inte
bara för deras kunskaper om livsmedelsframställning.
Ätbara parker kan ge Jönköpingsborna kunskaper och inspiration utifrån att de kan se att maten är
en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Men framför allt är det viktigt att
Jönköping får fler offentliga miljöer där människor kan mötas, odla och känna delaktighet i att
plantera och skörda. ”Från jord till bord”
Fruktträd och bärbuskar går att införa i befintliga parker och gröna stråk. När det gäller mer
omfattande anläggningar som till exempel en skogsträdgård krävs att tankarna finns med från
början, i planeringsstadiet. Ett lämpligt område för både skogsträdgård och odling kan vara
Kålgårdsparken som har närhet till både skola och bostäder.
Vi yrkar
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att i lämpliga parker och gröna stråk plantera fruktträd och
bärbuskar.
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid upprustning av befintliga parker och planering av nya
ta i beaktande möjligheterna att skapa ”ätbara” miljöer.
att Tekniska nämnden ser över och tar bort eventuella växter som är giftiga eller på annat sätt
olämpliga att ha i samplantering med ätliga växter.
att kommunens parkprogram uppdateras så att inslag av ätbarhet (frukt, bär, odling,
skogsträdgård) anges som en eftersträvansvärd kvalitet.
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