
Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen
Stadslandet Göteborg

www.goteborg.se/stadslandet www.naturbruk.nu

Stadslandet Göteborg är ett EU-medfinansierat 
projekt som drivs av Business Region Göteborg i 
samarbete med Göteborgs Stad och Coompanion.

Välkommen till en kväll 
om affärsutveckling och 
odlande på Angereds gård!

Är du nyfiken på kommersiell odling i staden? Kanske 

också kring kompostering, återvinning, olika affärsmodeller 

för detta och hur staden arbetar för lokala kretslopp?

Då är du mer än välkommen till Stadslandet Göteborgs 
och Naturförvaltningens kostnadsfria föreläsningar och 

nätverksträffar på Angereds gård! Den 24 april träffar vi 

bland annat Kajodlingen och vRå, som berättar om sina 

affärsmodeller och hur samabeten kan gå till kring jord, 

mat och avfall.

På Angereds gård utvecklar vi lokalproduktion och 

nära relationer mellan konsumenter och producenter, 

med ett extra stort fokus på kretslopp och cirkulära 

system som är hållbara. Här kan du nätverka med 

andra odlare och redan nu utbilda dig inom grön 

affärsutveckling och grönyteskötsel. Du kan även ta del 

av en inkubatorverksamhet och snart även gå en kurs i 

”Agroforestry” - och mer är på gång!

Plats
Angereds gård, 
Angereds gård 1, 424 56 Gunnilse

Datum och tid
Onsdag den 24 april, klockan 17 - 20

Anmälan

http://bit.ly/2WJqBmQ

Vi vill veta hur många som kommer! Anmäl dig 
gärna så fort som möjligt, men senast den 21 
april. Meddela även om du har ev. matallergier.

KAJODLINGEN som drivs av Jonas och William i 
Göteborg. De har sedan starten 2015 utvecklat en 
hållbar affärsmodell för framtidens stadsbonde. 
Idag driver de en takodling på Posthotellet och 
en nyetablerad yta vid gamla Götaverken - mitt 
i staden.

vRÅ som drivs av Sofia B. Olsson - en nytänkande 
kökschef med hållbarhet i fokus och mångårig 
karriär på såväl Göteborgs toppkrogar som 
vegetariska restauranger. Sofia driver den 
banbrytande Japaninfluerade fiskrestaurangen 
vRå som hon var med och öppnade 2012. Sofia 
medverkade i kockarnas kamp 2018, årets hållbara 
innovatör 2018, årets mentor 2018.

Vi får träffa...

Denna föreläsning och nätverksträff 
arrangeras i samarbete med 

Naturbruksförvaltningen Angereds gård.


