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OIKOS Community är idag en 
internationell organisation som 
framför allt arbetar inom tre 
områden:

OIKOS tre grundstenar är nätverk, 
interkulturella projekt och icke-
formellt lärande.

•	 Att stärka det civila samhället
•	 Att främja kulturell mångfald
•	 Att stödja intresset för naturen och urbana miljöfrågor





Odlingsprojekt på Brunnshög
OIKOS Community i Lund driver ett odlingsprojekt på 
Brunnshög där pedagogiska aktiviteter och skapandet av en 
inkluderande social mötesplats är centrala idéer i verksam-
heten. Det är ett försök att praktiskt genomföra idéer om 
en hållbar omställning av lokalsamhället. 

Andra mål med verksamheten är bl.a. att finna fungerande 
modeller för en kollektivt driven stadsnära odling, grön 
rehabilitering och kunskapsbildning etc.



Om grönsaker och frukt finns 
billigt och plastförpackat 
i närmsta butik varför då 
ägna sig åt odling i staden?



Jo, för att stadsodling:
•	 gör det möjligt att delta i ett kretslopp där 

hushållsavfall blir kompost och odlingsjord
•	 ger ekologiska och näringsrika grönsaker
•	 ger dig allsidig motion
•	 minskar beroendet av energislösande transporter
•	 upprätthåller gammal kunskap som är på 

väg att försvinna
•	 ger välbefinnande och naturlig 

harmoni
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Tvärt emot vad man skulle kunna tro så 
trivs bin faktiskt bättre i stan än ute 
på landet. Växtligheten i stan är
varierad så det finns nästan alltid något 
som blommar.



Bi-projektet som skisseras här är tänkt att öka 
kunskapen om bin och deras roll i samhället, att 
återupptäcka gammal kunskap om bin. 
Frågor som vi försöker besvara är 
bland annat:

•	Hur fungerar ett bisamhälle? 
•	Vilka växter använder sig 

bina av?
•	Hur kan man använda vax, 

honung och pollen propolis till 
hälsovård och annat?





Biet är ett av människans äldsta husdjur! 

Honungsbin har sedan urminnes tider varit 
viktiga för människan, både för överlevnad 
samt i det dagliga livet. Binas ihärdiga 
pollineringsarbete har fött både 
människor och deras
husdjur. 
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