
 

Ansökan om medel för växthusdome 
 

Svarande: Fastighetsägare Sofielund 
Adress: Idunsgatan 2, 214 30 Malmö 
Kontaktperson: Hjalmar Falck 

Sökande: Växtvärket Malmö Ideell Föreningen 
Adress: C/o Sara Stiber, Lönngatan 38a, 21434 Malmö 
Kontaktperson: Sara Stiber 
Tel: 0706 413431  

Belopp som söks: 15000kr 

Ansökan 
Växtvärket har beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet Guldängen, för 
att under tre år driva en bygg-och odlingslekplats i Gullängsparken på Sofielund. 
Projektet syftar till att integrera barn från utsatta områden och stärka deras samhälls- 
och klimatengagemang. Vägen går genom fri lek, skapande och odling. Vårt 
förhållningssätt till lek är att ta den på fullaste allvar. Lek är barnets sätt att lära sig 
klara livet, förstå världen och kommunicera. Genom lek växer barn upp till 
medborgare med skaparkraft och framtidstro. Barn och unga får med sina egna 
händer och sin fantasi konstruera sin egen mötesplats. Vi vuxna agerar medhjälpare, 
barnen bygg- och trädgårdsmästare. Platsen är inte tänkt att nånsin bli färdigbyggd. 
Bygglekplatsen är föränderlig med en pedagogisk skogsträdgård för 
odlingsaktiviteter. Guldängen har blivit ett smultronställe för området som familjer 
väljer att besöka på sin lediga tid.  
 
Verksamheten har varit igång sedan april 2017, vi har nu tagit emot över 5200 barn 
och 1300 vuxna. Våren 2018 startade vi upp familjeodling vilken ska fortsätta under år 
2019. Familjeodlingen består av nio nyfikna familjer som har en egen och 
gemensamma odlingar på Guldängen. Vi ses varje onsdagskväll för att lära oss odla, 
men också leka och laga mat och bara umgås.  
 
Det var när odlingen med familjerna tog fart som vi insåg vilket lyft det vore för 
odlingarna och platsen med ett växthus. Ett växthus skulle ge fler aktiviteter i den 
pedagogiska verksamheten med förskole- och skolbarnen, förlänga odlingssäsongen 
och ge mer plats för familjerna och de övriga besökarna att odla på. 
 
Växthuset är i formen av en dome och ska byggas tillsammans med familjeodlarna. 
Växthusdomen blir ett smycke för parken där nya spännande grönsaker och växter 
kan odlas. Stadsbyggnadskontoret har godkänt vårt bygglov och bygget planeras 
att starta i mars 2019. Vi behöver 15 000 kr för att kunna färdigställa växthuset. 
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Sara Stiber 
Projektledare 

 


