
 
 
OFFERT STADSBRUK NORGE 
 
Stadsbruksprogrammet har som syfte att stödja och utveckla småskaliga odlare inom Market 
Gardening. Fokus ligger på entreprenörskap. All utbildning och coachning görs digitalt med 
odlingsexperter från Botildenborg i Malmö. 
 
Offerten innehåller: 
Inkubatorsprogram 
Coachning 
Konferens Food and Farmin 
 

1. INKUBATORSPROGRAM 
 
Uppstarts-workshop 
För alla projektledare och facilatorer. 
Introduktion till mål och upplägg med inkubatorsprogrammet, så här använder du 
inkubatorsprogrammet, teknisk genomgång. 
3 timmar. September. 
 
Digital inkubator 
Fem moduler som är förinspelade kan användas utifrån den egna projektledarens planering. 
Start i september. Licensen innebär att inkubatorn kan användas ett år. 
 
Teknisk support 
Vid behov med hjälp för att lägga till användare, använda inkubatorn och vissa tekniska frågor.  
2 timmar. 
 
Uppföljnings-workshop 
Uppföljning en alla projektledare och facilatorer. Presentation av resultat från de olika grupperna. 
3 timmar. februari. 
 
PRIS:  
Grundavgift för varje fylke inklusive fem licenser för inkubatorn: 50.000 kr  
Pris per extra deltagare i varje fylke:   2.000 kr 
  



 
 
 

2. COACHNING 
Questions & Answers 
Varannan vecka under odlingssäsongen för odlare. Möjlighet att i grupp ställa odlingsfrågor och 
frågor relaterade till företagande och odling. Q&A genomförs digitalt och har en bestämd tid 
varannan vecka.  
2 timmar varannan vecka. Från april till oktober. (Totalt 28 timmar coachning i grupp) 
 
PRIS  
Pris per odlare:     3500 kr 
 

3. KONFERENS URBAN FOOD AND FARMING 
 
25-27 september 2022 genomför Botildenborg konferensen Urban Food and Farming Week. Målet är 
att inspirera, öka kunskap och skapa nätverk för aktörer som jobbar med småskalig odling och social 
gastronomi. 
 
Program:  
Söndag 25 september: Skördefest på Botildenborg 

Upplev Botildenborgs olika odlingsaktiviteter, möt deltagare från de 
olika programmen, ta del av odling, marknad och workshops. 

Måndag 26 september Konferens: Urban Food and Farming Week 
  Tid: 10 – 16 

Kl 18 – 21 Cook, eat and talk. Vi lagar mat tillsammans, lär känna 
varandra och bygger nätverk. 

Tisdag 27 september Konferens: Urban Food and Farming Week. 
  Tid: 9 – 15 
 
Programmet kommer innehålla en mängd presentationer från olika projekt och verksamheter i 
Norden och Europa, det blir studiebesök i Malmö, nätverksbyggande mellan alla aktörer som 
medverkar. Vi ser gärna att deltagare i konferensen bidrar med sina erfarenheter och projekt. 
 
PRIS: 
Söndag Skördefest på Botildenborg:   Gratis 
Konferensavgift 2 dagar:    5.500 kr 
Cook, eat and talk på måndag kväll (dryck köpes separat): 500 kr 
  



 
 
 
Plats: Botildenborg, Malmö 
Språk: Konferensen genomförs på svenska/engelska 
Förtäring: I konferensavgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna. 
Logi: Konferensen inkluderar ej logi. Däremot rekommenderar vi gärna hotell och cykeluthyrning. 
Valuta: Priserna anges i svenska kronor. 
 
 
KONTAKT 
För frågor kontakta: 
 
Lena Friblick 
lena.friblick@botildenborg.se 
Tel: + 46 709 850 665 


