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Jobbar du inom äldrevård, på ett omsorgsboende, en skola, 
fritidsgård eller liknande? Drivs verksamheten i kommunal 
regi? Då kan du  anlita en av kommunens upphandlade 
odlingsrådgivare för att få råd och tips om befintliga eller 
framtida odlingar!
Komplementodling är odling som är kopplad till en 
verksamhet med ett annat huvudsyfte än odling, såsom 
pedagogik, vård eller terapi. Södertälje kommun erbjuder 
nu möjligheten att kostnadsfritt kunna anlita odlingsrådgi-
vare för att få råd och inspiration i planering och skötsel av 
odlingar och trädgårdsverksamhet.

För att ta del av odlingsrådgivningen ska ni ta följande steg:
1. Ladda ner och fyll i blanketten för att ansöka. Ni kan 
antingen själva välja en av rådgivarna eller så kan vi utse 
rådgivaren åt er.
2. Den ifyllda blanketten ska skickas till: 
odling@sodertalje.se alternativt med internposten till: 
Tim Lux, Sbk – Campusgatan 26.
3. När vi har tagit emot den ifyllda blanketten kontaktar vi 
odlingsrådgivaren som i sin tur kontaktar er för att bestäm-
ma en träff på plats. 

Tänk på att stämma av med er fastighetsägare innan ni 
planerar odlingen! Det är ert ansvar att se till att ni har 
godkännande från fastighetsägaren.

Vid frågor: Kontakta Johan Nilsson, tel: 0703-79 49 54, eller 
Tim Lux, tel: 08-523 03360, eller odling@sodertalje.se. 

Varför anlita en odlingsrådgivare?

Vad kan rådgivarna hjälpa dig med?

- Råd om anläggning, gestaltning och 
planering av odlingsmöjligheterna på den 
aktuella platsen. 
- Stöd och råd om olika ekologiska odlings-
metoder. 
- Råd om verktyg och förvaring. 
- Råd om näringskretslopp, växtval, växt-
skydd och bevattning.
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Brigid Lefevre

Jag är uppvuxen på Nordirland på en ekologisk gård/
trädgård och har deltagit i odlingsarbete mer eller min-
dre hela mitt liv. Jag har bott i Sverige de senaste tio åren 
där jag har jobbat inom trädgård och matförädling.

Jag är utbildad i geografi där min inriktning var hållbar 
utveckling och miljö. Mitt intresse i odling, jordbruk och 
matproduktion är både praktiskt och politiskt. 

Efter att ha jobbat med att producera mjölksyrade pro-
dukter till lokal försäljning i några år har jag gått över till 
att först och främst lära ut detta. Målet har alltid varit att 

inspirera andra att göra själv. Jag har undervisat i träd-
gårdsodling i tre år på Naturbruksgymnasium och erbjudit 
APL för eleverna sedan 2012.

Jag har erfarenhet av trädgårdsodlingar i storlekarna myck-
et liten upp till tre hektar, både redan etablerade och att 
etablera själv.

Jag intresserar mig mycket för pollineringsväxter, honungs-
bin och vilda bin/steklar/andra insekter och har genomfört 
ett par anläggningar med syftet att gynna den biologiska 
mångfalden. Jag är väldigt glad över att dela med mig av 
min kunskap runt detta!

Jag känner mig bekväm med att ge råd runt anläggning av 
olika typer av odlingar samt årsplanering inklusive val av 
växter, växelbruk och gödning, på friland och i växthus.
 

SPECIALINTRESSEN

• Permakultur, skogsträdgårdsodling och biodynamisk 
odling

• Blommande ängar
• Förädling av skörd
• Hålla föredrag och undervisa om odling, biologisk 

mångfald och matförädling
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SPECIALINTRESSEN

• Biodynamisk odling och naturenlig kretsloppsodling
• Fruktodling och -skötsel
• Konstnär och pedagog
• Hantera grupprocesser

Johan Nilsson
Jag har arbetat praktiskt med ekologisk odling till och från 
sedan mitten av 90-talet. Jag har erfarenhet från ekologiskt 
lantbruk i Småland, som trädgårdsmästare på biodynamis-
ka handelsträdgårdar i Göteborg, Stockholm och i Järna. 
Jag har studerat och besökt småskaliga odlare runt om i 
världen, främst i Indien och Kina.

Efter akademiska studier i olika miljöfilosofier utbildade 
jag mig till lärare i odling och ekologi vid Skillebyholms 
utbildningscenter i Ytterjärna 2005-2008. Sedan dess har 
jag utbildat vid samma institution under 2009 -2011 och 
ofta haft ansvar att handleda studenter och praktikanter 
under mina olika anställningar. Min senaste lärartjänst 
hade jag som lärare i parkskötsel för Hvilan utbildning på 
en rekryteringsutbildning för Arbetsförmedlingen Söder-
tälje under 2017.

Jag har inriktat mig på småskalig ekologisk och biodyna-
misk produktion av grönsaker på friland, i växthus och 
fruktodling. Sedan många år driver jag en egen firma med 
inriktning på trädgårdsskötsel, trädgårdsdesign, anlägg-
ning med handredskap samt artistverksamhet. Jag har 
ofta arbetat med rådgivning till privaa kunder, skötsel av 
fruktträd samt anläggning av grönsaksodlingar.

Jag står trygg i pedagogiska situationer och arbete med råd-
givning med bra referenser från studenter och kunder. Vid 
mina anställningar som lärare och odlare har jag fokuserat
mycket på planering av grönsaksodlingar med produk-
tionsplanering, så- och planteringsscheman,
skördescheman och skötselanvisningar. 

Jag har ett särskilt intresse för naturenlig kretsloppsodling 
av småskalig karaktär med ekologisk eller biodynamisk 
profil.
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Sarasvati Shrestha

Jag är trädgårdsmästare utbildad på Skillebyholms träd-
gårdsmästarutbildning med inriktning på ekologi. Jag har 
tidigare varit verksam som konstnär och pedagog, och ar-
betat inom både skola, fritidsverksamhet, vård och omsorg. 
Just nu arbetar jag med att integrera olika fält inom odling, 
konst, utbildning och mat. 

Inom trädgård har jag framför allt intresserat mig för ätliga 
växter och medicinalväxter, men även för andra nyttoväx-
ter, perenner, sommarblommor, buskar och träd. Design-

principerna jag utgår ifrån grundar sig i idéer hämtade från 
ekologiska odlingsmetoder som agroekologi, permakultur, 
naturlig odling och skogsträdgårdsodling. De syftar alla till 
att integrera system för att minska ner på arbete, ogräs-
rensning, öka växtskydd och skapa habitat som gynnar 
insekter och pollinatörer. 

Jag inspireras av trädgårdar där växtmaterialet fyller flera 
funktioner och strävar efter att väva samman estetiska vär-
den med pedagogiska syften, nyttoväxter och ätliga växter 
som gynnar den biologiska mångfalden och mikrolivet i 
jorden.

SPECIALINTRESSEN

• Medicinalväxter och andra nyttoväxter
• Agroekologi, permakultur, skogsträdgårdsodling
• Odling och anläggning på hårdgjorda ytor 
• Vegetationsteknik för tak och gröna väggar samt odling 

inomhus
• Konstnär och pedagog
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Åsa Waldenström

Jag har ägnat mig åt odling de senaste nio åren. Framför 
allt är jag förälskad i odling av ätliga växter och grönsaker. 
Jag känner till de flesta ätliga träd, buskar och perenner 
som går att odla i Södertäljes klimatzon och håller på att 
anlägga en trädgårdsskog på två hektar. Jag driver också en 
odling på Vackstanäsgymnasiet som levererar grönsaker 
till skolrestaurangen. Där odlar jag både på friland och i 
växthus. Odlingen är på 1200 m2 och jag har sedan förra 
hösten jobbat deltid med alla led i anläggningen. 

Jag har inriktat mig mot ätliga växter sedan 2011 då jag 
började min treåriga trädgårdsutbildning Trädgårdens 
hantverk och design. Det var en bred utbildning med kur-
ser så som grönsaksodling på friland och växthus, anlägg-
ning av grus- och plattytor, upprättande av skötselplaner, 
trädgårdsdesign, växtkunskap, beskärning etc. 

Jag avslutade utbildningen vid Göteborgs universitet med 
min kandidatuppsats ”Att odla en matkultur”, som handla-
de om Södertälje kommuns möjlighet att odla de grönsa-
ker som människor med rötter i Mellanöstern vill ha i sin 
matlagning - istället för att importera dem. 

Efter mina tre år som trädgårdsmästare på Tom Tits har 
jag erfarenhet både av materialval och priser. Det innebär 
också att jag kan designa för minskad skadegörelse samt för 
tillgänglighet och har erfarenhet av parkdesign och skötsel. 

Jag har jobbat med odling både på skolor och museum och 
känner väl till deras olika svårigheter och möjligheter med 
odling. Jag är van vid både nyanläggning, men även vid 
förändring och omstrukturering av befintliga odlingar/ra-
batter. Självklart kan jag ge förslag på lättskötta växter och 
metoder för minskat skötselbehov. 

SPECIALINTRESSEN

• Ätliga buskar, träd och perenner
• Råd om anläggning och design av stensättningar, grus-

gångar, trästrukturer 
• Fruktodling och skötsel
• Erfarenhet av odling i verksamheter med annat huvud-

syfte såsom skolor, museum
• Fårskötsel


