
Grön innovation, samverkan och kunskapsdelning 
Välkommen till fältbesök på Angereds Gård! 

 

LAB 190 bjuder in till fältbesök på Angereds Gård den 19 maj kl. 9-12. Gården ägs av 

Göteborgs Stad och arrenderas av Naturbruksförvaltningen VGR. En plats för möten och 

kunskapsdelning kring grön omställning i samverkan och hur vi kan jobba 

kommunöverskridande med dessa frågor. Angereds Gård är en strategiskt viktig plats för 

frågor och utveckling som rör innovation inom gröna näringar och hur vi kopplar samman 

stad och land.  Här bedriver Naturbruksförvaltningen flera olika utbildningar inom 

utemiljöskötsel, naturvård men även utbildningar i framkant med fokus på agroforestry och 

market gardening (intensiv småskalig och diversifierad grönsaksproduktion).  

På Gården har även Göteborgs Stad, inom ramen för projektet SATURN, anlagt och drivit 

Modellodlingen, vars mål har varit att genom metoden market gardening producera både 

nya odlare och grönsaker. 

På fältbesöket får du även lyssna på följande spännande saker: 

- Vad är LAB 190 och hur vi bidrar till den gröna omställningen? 

- Den unika satsningen på kunskapsutveckling inom gröna näringar på Angereds Gård 

som Naturbruksförvaltningen bedriver 

- Presentation av den internationella kunskapsutvecklingen inom projektet SATURN 

och hur Modellodlingen och Angereds Gård är en resurs för hela områdets utveckling 

av gröna näringar 

- Göteborgs Stads fastighetskontors arbete med Stadsnära Odling, både en 

tillbakablick men framför allt vad som är på gång framåt 

- Samverkan för hållbar omställning genom projektet CAGN (Cirkulära Affärsmodeller 

inom Gröna Näringar) och projektets arbete med kvartersutlämning av grönsaker 

samt utveckling av konceptet Multifunktionella Växthus 

- Kristina Fermskog på Miljöförvaltningen (GBG) presenterar rapporten ”Ett hållbart 

livsmedelsystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv” 

Frågar och reflektioner att fundera på under dagen: 

- Vad är grön omställning längs väg 190 för dig? 

- Hur kan respektive kommun/vi tillsammans använda Angereds Gård som en hävstång 

i den gröna omställningen? 

- Hur kan vi tillsammans tänka nytt för att bidra till en grön omställning längs väg 190? 

- Hur verkar vår kommun för en levande landsbygd och stärka kopplingen mellan stad 

och land? 

 

 



Om LAB190 

LAB190 är en samverkansplattform där en rad parter tillsammans prövar nya arbetssätt för 

långsiktigt hållbar utveckling i modellområdet längs väg 190. Här fokuserar vi på två 

tematiska områden; Gröna näringar och Besöksnäring. 

Inom ramen för LAB190 samverkar offentliga aktörer för att binda ihop stad och land i 

landskapet mellan Hjällbo och Nossebro. Parterna är; Fastighetskontoret i Göteborg, 

Stadsdelsförvaltningen Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, 

VGR/Förvaltningen för kulturutveckling, Business Region Göteborg. 

 

 

Praktisk information 

Var: Angereds Gård 

När: kl. 9-12 den 19 maj (det bjuds på kaffe och fralla) 

Hur: Anmäl dig till martin.berg@fastighet.goteborg.se SENAST 16 maj. 
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