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Järna Kommundelsnämnd 
 
Uppdrag om odlingslotter i Järna 
 
Järna kommundelsnämnd vill utveckla hela Järna på ett långsiktigt hållbart sätt. I takt med att 
Järna växer med allt fler människor och bostäder behöver vi även utveckla trivsel och service, 
och eftersträva att möta efterfrågan på aktiviteter och intressanta platser i samarbete med 
kommundelens företag och föreningar. 
 
I Järna finns flera verksamheter med inriktning mot odling, mat och miljö, och det finns 
kunskap och intresse för natur och ekologi. Att ha en egen lott att odla på ger mening för 
många människor, inte minst om en bor i lägenhet utan trädgård. En odlingslott kan även ta 
formen av gemenskapsodling, där flera individer eller familjer hjälps åt med sådd och skörd.  
 
Södertälje kommun tar just nu fram en odlingsstrategi som syftar till att bevara jordbruksmark 
och öka möjligheterna till odling i kommunen, i både stor och liten skala. Bland annat lyfts 
möjligheter till stadsnära odling och fritidsodling, något som gynnar både social hållbarhet, 
rekreationsmöjligheter och biologisk mångfald. 
 
Det har tidigare gjorts olika försök att komma igång med odlingslotter i Järna. Bland annat 
gjordes 2014 en utredning om odlingslotter i Södertälje kommun, och en process påbörjades 
för att anlägga lotter intill Rönnvägen i Järna.  
 
Kommundelsnämnden bedömer att intresse finns och vill aktualisera arbetet med att anlägga 
odlingslotter i Järna. Nämnden ger därför samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda 
möjligheter och förutsättningar. I uppdraget ingår att undersöka hur efterfrågan ser ut, att 
komma med förslag på lämplig plats/platser och upplåtelseform samt att utreda 
investeringsbehov. Även efterfrågan på kolonilotter bör undersökas. Ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv ska vara en utgångspunkt för arbetet.  
 
Uppdraget ska överensstämma och samordnas med uppdraget om Framtid Järna. 
 
Förslag till kommundelsnämnden: 

1. Att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga 
odlingslotter i Järna. 

2. Att kontoret återkommer till nämnden med förslag och tidsplan senast i december 
2018. 
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