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Kapitel 1 

Välkommen till CPOF 

Hjärtligt välkommen till Centralparkens Odlarförening. Du 

är nu en av oss 50, som har förmånen att själv få odla en 

liten bit av parken (ca 30 kvadratmeter). 

  Det var under våren 2014 som kommunen färdigställde de 

första 25 lotterna, varefter vi direkt kunde inleda odlar-

säsongen. Resultatet föll kommunen väl i smaken, varför 

man under 2015 färdigställde ytterligare 25 lotter. Rikliga 

skördar och många maskar tyder på att vi fått fin och bördig 

jord. Odlarområdet är kostnadsfritt utlånat till föreningen 

av kommunen. 

   Flera av oss lottinnehavare är före detta villaägare med 

viss vana vid trädgårdsarbete medan andra är nybörjare. 

Till vår glädje är många nationaliteter representerade. Vi är 

alla pigga på att byta erfarenheter och att tipsa varandra. 

Missa därför inte att ta kontakt med grannarna för trevliga 

pratstunder.  

   Föreningens målsättning är att våra 50 lotter med sina 

olika uttryck skall gillas av förbipasserande, och att våra 

odlingar ska uppfattas som en viktig del av Täbys vackra 

grönområden. 

Läs gärna igenom den här handboken noga innan du ställer 

den i bokhyllan. Du kan sedan använda den för att 

uppdatera dig när du är osäker. 
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Kapitel 2 

Så vill kommunen 

Det ligger i tidsandan att låta människor bruka en bit jord, 

vilket ju också bör gälla dem som bor i lägenhet. 

   Täbys stadsbyggnadskontor har därför överlåtit skötseln 

av ca 1 500 kvadratmeter mark (50 lotter) i Centralparken 

till vår odlarförening. Vårt ansvar är enligt skötselavtal 

med kommunen ”att under avtalstiden sköta området på ett 

sådant sätt att det alltid ger ett städat och vårdat intryck”. 

Missköter vi oss kan kommunen säga upp avtalet med 

omedelbar verkan. 

   En stor tillgång år vår röda stuga, som vi hyr av 

kommunen, och där vi har kök, toalett och utrymme för 

våra redskap. Var och en har dessutom en låda för egna 

mindre saker som arbetshandskar och handverktyg. 

   Kommunen tillåter inte att vi anordnar försäljning av 

våra grönsaker och bär. Allmänheten får naturligtvis inte 

plocka av det vi odlar. 
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Kapitel 3 

Så vill föreningen 

Föreningens stadgar och ordningsföreskrifter styr hur vi 

ska sköta våra lotter. Målsättningen är enkel; Odlings-

lotterna ska ge oss själva odlarglädje, men de ska också ge 

alla förbipasserande en fin syn- och doftupplevelse. Så blir 

det om vi alla bemödar oss om att hålla våra lotter 

välstädade och fria från ogräs. Vi och kommunen har 

bestämt att 75 % av ytan ska vara odlad, medan 25 % får 

vara oodlad (för t ex gångar och sittplatser). Var och en 

bestämmer själv lottens innehåll. Någon vill kanske enbart 

odla grönsaker, en annan älskar i första hand blommor, 

medan en tredje vill satsa på bärbuskar och perenner. Vi 

hoppas att mångfalden ska bilda en fin totalupplevelse av 

vårt område. 

   Grannsämjan är viktig. Du tar ansvar för att dina växter 

stannar kvar hos dig. Revor från hallonbuskar och 

myntaplantor sprider sig lätt.  Grenarna från dina buskar 

ska heller inte hänga in över eller skugga grannens odling. 

   Kom också ihåg att det är ett privilegium att vara 

lottinnehavare. Om du känner att du överskattat ditt 

odlarintresse, så kanske det är skönare för dig att låta 

någon i kölistan ta över medan du själv njuter mera av att 

promenera förbi. 
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Kapitel 4 

Ett år som odlare 

Våren närmar sig. Det kan vara svårt att hålla odlarfingrarna 

i styr. Medan höstens planterade lökar börjar spira ute på 

lotterna passar många på att förodla det som snart ska i 

marken t ex purjolök, selleri, potatis. 

  I mars har vår förening årsmöte, och någon gång i april 

brukar vi ses för att vårstäda röda stugan och snygga till den 

mark vi har ansvar för. Vi passar på att grilla korv och fika. 

   Snart börjar allt spira (förstås också ogräset) och 

bevattningen längs mittgången slås på. Nu finns alltid en hel 

del att ta tag i. Med hjälp av god grannsämja klarar sig oftast 

också de lotter vars ägare rest på semester. 

   Skördetiden är lång; Från mjälla rädisor i maj till jordärt-

skockor i november. Ogräset visar sig ofta vara bäst på att 

frodas, vilket kan innebära en del gnäll från styrelsen. Ibland 

är våra skördar litet för frestande för förbipasserande. Vi 

hjälps åt att säga ifrån, vänligt men bestämt. 

   Någon gång i september träffas vi igen för att städa inför 

hösten och för att fira den säsong som snart är tillända. Som 

fin tradition äter vi sotare och lammstek, som vi rundar av 

med kaffe och odlarebakade kakor. 

   Så går vi hem och börjar längta till nästa odlingssäsong. 

Nåja en sak till. Eftersom vi ställer röda stugans innetempe-

ratur på +10 grader under vintern så passar många på att 

förevara sina pelargoner och olivträd där. 
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Kapitel 5 

Odlartips 

Googlar du på odlartips så blir du lätt sittande resten av 

dagen överöst av förslag samtidigt som en hel del inte 

passar just dig pga. fel odlingszon, annan jordtyp, för litet 

eller för mycket sol/skugga osv. 

   Vi erbjuder i stället det bästa tips du kan önska dig; 49 

odlargrannar som redan under flera år samlat erfarenhet 

från just vårt odlingsområde. Vi vet t ex att rådjur och 

harar besöker oss, och att de t ex älskar rosor, kål m m 

men hatar solrosor (liksom pioner och påskliljor). Vi vet 

att jorden är superfin och ger stora skördar. Vi vet att 

dillen trivs. 

   Du går alltså till dukat bord och låter dig inspireras av 

det som faller dig i smaken. Vandra runt, titta och framför 

allt prata med de andra lottinnehavarna. Så småningom har 

din lott just fått den form och det innehåll som stämmer 

med din dröm. 

   Inne i röda stugan hittar du också en hel del som du har 

nytta av för din odling.  Där finns de flesta redskap, som 

du behöver för att sköta lotten. Du använde redskapen fritt, 

men du ser till att hänga tillbaka dem väl rengjorda. I 

bokhyllan i köket hittar du både tidskrifter och böcker, 

som kan ge dig inspiration. 

Till sist ett säkert tips. Grönsaker och rotfrukter ska du 

växelodla. Inte samma saker på samma plats varje år. 
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Kapitel 6 

Jordförbättring 

Vi har i grunden en riktigt bra jord. Årets grödor, buskar 

och blommor suger ändå näring ur marken. Ny måste 

tillföras.  

Gödsel 

Eftersom vi ska undvika konstgödsel är ett givet förslag att 

använda ko-, häst-, eller hönsgödsel. Gödseln ska vara 

brunnen. Hönsgödsel finns som pellets. 

   Och som vanligt, diskutera med odlargrannarna. Där 

finns mycket kunskap. 

Egen jordtäckning 

Många av oss tar direkt hand om de gröna odlingsresterna, 

alltså potatisblast, blast efter rödbetor, morötter, vissnad 

sallad osv. Hacka det fint (med spade eller i kompost-

kvarnen) och bred ut det över den nakna jorden. Vänd ned 

hacket under höstgrävningen eller låt maskarna göra jobbet 

om du inte höstgräver. 

Bokashi och andra jordförbättringsidéer 

I miljötänkandets tidevarv dyker det upp många nya idéer. 

Kanske har någon av er nappat på det som kallas bokashi, 

vilket betyder att man tillverkar egen matjord av hushålls-

avfallet (på bara några veckor säger reklamen). Berätta för 

oss andra om ni har provat någon ny idé med framgång. 
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Kapitel 7 

Bevattning 

In till röda stugan kommer det kommunala vattnet. Vi 

använder vattnet så här. 

• I kök och toaletter är vattnet tillgängligt året runt. Där 

finns både kallt och varmt vatten. 

• På röda stugans bakre gavel finns en vattenpost med en 

kort slang monterad. Den är i funktion under hela 

odlingssäsongen och öppnas med någon av de 

vattenpostnycklar som finns i huset.  

   OBS! Här spolar vi rent skottkärror och alla redskap så 

att minsta möjliga mängd smuts hamnar inomhus. 

• På odlingsområdet finns en ledning till fem vattenposter 

längs grusgången. Vattnet är tillgängligt under odlings-

säsongen och öppnas/stängs av oss odlare inne i redskaps-

rummet. En bild på väggen visar vilket av de tre handtagen 

som öppnar/stänger vattnet.  

   För bevattningen finns både vattenkannor och ett antal 

slangvindor. För att slangarna ska hålla länge är det viktigt 

att vi rullar tillbaka dem noga för att undvika veck på 

slangarna. 

   Av säkerhetsskäl stänger vi vattnet till posterna, när 

ingen vattnar. Först ut för dagen sätter på vattnet och sista 

användaren stänger det. Vattenpostnyckel finns på väggen 

i redskapsrummet. 
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Kapitel 8 

Kompostering 

Att kompostera rätt är inte lätt. Så här gör vi för att det ska 

fungera bäst. 

• Allt ogräs ska läggas i pallkragarna i odlingens södra och 

norra ände. Som ogräs räknas också skadeangripna odlade 

växter. Efter odlingssäsongen hämtas ogräset av kom-

munen. 

OBS! Ogräset ska vara nedklippt till max 25 cm bitar för 

att pallkragarna ska rymma så mycket som möjligt. 

• Mindre blast från t ex potatis, morötter och rödbetor kan 

du riva sönder eller hacka med spade och återföra direkt 

till jorden. 

• Större blast och större mängder mjukt odlat material kör 

du lämpligen per skottkärra upp till röda stugan, där du 

hackar det i vår förnämliga kompostkvarn. Genom 

styrelsen kan du lära dig att hantera den. Hacket kan du 

sedan köra tillbaka till din lott och gräva ned. Alternativt 

lägger du hacket på den gemensamma komposthögen 

bakom stugan. 

• Samma gäller för vedartat material som t ex grenar från 

gallrade hallonhäckar. Observera att kompostkvarnen har 

olika inställning för mjukt grönt material respektive 

vedartade grenar. 

• Till sist. Du kan också låta föreningens kompostansvariga 

ta hand om ditt material, men då ska du själv köra upp det 

till anvisad plats bakom röda huset. 
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Kapitel 9 

Vårt ansvar 

Täby kommun har gett oss förmånen att odla en bit av 

Centralparken mark. Med den förmånen följer också ett 

stort ansvar.  Föreningen har därför beslutat följande. 

Gränsansvar 

Ansvaret mot grannen. Vi måste hålla kvar växterna på 

den egna lotten och också se till att inga grenar hänger in 

över grannen. Undantaget är om två odlare kommit 

överens om att ha en gemensam häck mellan lotterna. 

Ansvaret mot asfaltvägen.  Kommunen ansvarar för att 

häcken ansas på utsidan och översidan. Vi ansvarar för 

häckens insida och för marken under häcken. 

   Ibland missar kommunen att ansa kanten mellan 

asfaltvägen och staketet. Vi brukar då hjälpa till att rensa 

ogräs utanför den egna lotten., 

Ansvaret mot grusgången. Vi ansvarar för att ogräs inte 

sprider sig från den egna lotten in över grusgången. 

Ansvar mot parkens gräsyta. Kommunen ansvarar för att 

ansa gräskanten in mot lotterna.  

Odlaransvar 

Odlad yta. 75 % av lotten skall vara odlad. Var och en 

väljer fritt mellan grönsaker, blommor, bär och buskar. 

Växternas höjd. Buskar, träd och växtstöd får inte vara 

högre än 1,8 meter (med vissa godkända undantag). 

Gödsel och bekämpningsmedel. Konstgödsel undviker 

vi. Bekämpningsmedel skall vara biologiskt nedbrytbara. 
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Möbler. Eventuella möbler ska smälta in i området och 

vara avsedda för utomhusbruk. 

 

4 datum för avstämning 

1 november. Allt ogräs skall vara bortrensat från lotten 

och lagt i områdets norra respektive södra ogräshög för 

borttransport av kommunen. 

1 december. Allt odlat som inte kan övervintra ska vara 

omhändertaget på sätt som framgår av kapitlet om 

kompostering. 

1 maj. Lotten ska vara vårstädad och klar för odling. 

1 juni. Lottens växter ska i princip vara sådda och 

planterade. Vissa växter kan dock ha senare 

planteringsdatum. 

Gula kort – och röda 

För att se till att vårt ansvar följs härmar vi fotbollen och 

delar ut gula och röda kort. Så här går det till. 

Gult kort. Om någon får underbetyg, när lotterna 

inspekteras vid de fyra datumen ovan så utdelas gult kort. 

Odlaren har en månad på sig att åtgärda felen varefter gula 

kortet dras tillbaka.  

Rött kort. Om fel som medfört gult kort inte åtgärdats 

inom en månad utdelas ett rött kort. Lottägaren har då 

ytterligare en månad på sig för att ta kontakt med 

styrelsen, förklara skälen till missarna och komma överens 

om en åtgärdsplan. Om en sådan överenskommelse ej kan 

uppnås utesluts medlemmen. 
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Kapitel 10 

Nyckelhanterring 

Som ny medlem får du köpa ut de två nycklar som behövs 

för att du ska kunna komma in genom husets entrédörr. Du 

ser till att låsa både nedre och övre låset, när du är den 

sista som lämnar huset för dagen. 

   Ytterdörren i redskapsrummet har alltid nyckeln på plats 

i dörren. Låt alltså nyckeln sitta kvar om du använder 

dörren och glöm förstås inte att låsa. 

Om du lämnar föreningen och lämnar tillbaka nycklarna 

får du också tillbaka pengarna, när den nya lottinnehavaren 

tillträtt. 

 

Kapitel 11 

Kontakter 

Om du vill ha kontakt med styrelsen eller någon medlem 

så hittar du information på  

• anslagstavlan i redskapsrummet eller  

• på vår hemsida www,cpof.se  
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Egna noteringar: 
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