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”De som är unga och kreativa idag, de blir inte 
musiker, de blir inte konstnärer, de blir inte 
modeskapare – de blir bönder!”

(Kim Hastreiter, grundaren av Paper Magazine.)



Berlin-Brandenburg – traditionellt en 
viktig livsmedelsproducerande region.

Livsmedelsindustrin står för 10 procent av 
produktionssektorn.

Stora jordbruksarealer i Berlins 
omgivning, utvecklad jordbruksindustri.

Berlin – en av Tyskland största 
bryggeristäder fram till WWII – ger en 
särskilt bebyggelse och infrastruktur som 
har återanvänts.



Berlin – före 1945 Europas 
tätast bebyggda stad, 

I dag en av Europas 
grönaste städer.

”Skapande förstörelse” i 
stadsgeografin; luckor i 
stadsväven.

Berlinmurens försvinnande 
skapade dessutom centrala 
ytor för nya projekt i 
staden.



Inom staden Berlins gränser finns:
44 % grönytor (2500 offentliga parkanläggningar)

18 % skog

7 % vatten, kanaler och sjöar

4 % jordbruksproduktion

Över 800 kolonilottsområden.



Markutnyttjande efter att  
efterkrigstidens stadslandskap 
monterats ned. 

Tilltagande ekonomiskt tryck på 
stadsmarken gör att konflikterna 
också hårdnar.

Parker, rekreationsområden 
kopplas till odlande.

Mauerpark, Berlin



Tempelhof Grün

”Allmende Kontor”, på f.d Tempelhofer Flughafen



Tempelhof ”Urban Commons”



Sedan 2005 har utvecklingen av stadsodlingar och 
småskaligt jordbruk i Berlin/Brandenburg-regionen 
genomgått en snabb utveckling.

Koloniträdgårdar (Schrebegärten) används mer intensivt 
för odling. Nya upplåtelseformer, som t.ex. 
”medborgarträdgårdar” som inte kräver medlemskap i 
koloniförening.





”Nomadisch grün” – ett projekt som startade 
2009 i Prinzessinnengärten – småskalig odling i 
säckväv och containrar, som kan ställas på 
cykelkärror och flyttas.





Prinzessinnengarten, Kreuzberg







Markhalle IX







”Matens infrastruktur” i staden – stadsdelsstation, saluhall, stadsträdgård/odling/infocenter.



Görlitzer Park / tidigare Görlitzer Bahnhof



”De som är unga och kreativa idag, de blir inte 
musiker, de blir inte konstnärer, de blir inte 
modeskapare – de blir bönder!”

(Kim Hastreiter, grundaren av Paper Magazine.)



Stadsodlingar och matproduktion,
Växjö

podcasten Staden – från den 6 okt.

Hemsida: staden.arkitekt.se
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