
Syfte 
Att få människor att mötas med gemensamma intressen och på så vis utvecklas. En 
mötesplats som kan hjälpa människor att hitta de kontakter, kunskaper och resurser 
man söker. Det större syftet är att använda hubben som verktyg för att bidra till ett 
hållbart matsystem. 
Projektet skall inspirera andra till att vilja ta steget till att odla och att tänka till i hur 
man äter och vad man handlat för mat, som en del av verksamheten i Bäckhästens 
Café. Projektet ska skapa fler arbetstillfällen i Bäck och på fler ställen, där man vill 
satsa på odling och hållbar mat.  
 
 

Mål 
- Skapa en KunskapsHub , med fokus på mat och miljö 
- Lärdomar och erfarenheter skall användas för att skapa ett koncept som kan 

användas av fler 
- 5 olika sorters aktiviteter som kopplas till kunskap om mat, miljö och odling 

ska provas och utvärderas. 
- En kunskapshub- med en ny heltidstjänst.  

 
 
 
 
 
 
Aktivitetsplan  
Mat Möten Miljö- en KunskapsHub för fysiska och nätbaserade möten om miljö, mat och 
odling.  
 
Aktivitet 1 
Skapa en strategi 
Beskrivning: Genom studiebesök, litteraturstudier och samtal kommer vi ta fram en strategi 
för en lyckad mötesplats kring odling, mat och miljö.  
Vi kommer att göra en liten behovs- och omvärldsanalys utifrån liknande mötesplatser , till 
exempel “Under Tallarna”.  I strategin kommer vi att presentera hur vi skall uppnå våra mål 
med besökare, nya arbetstillfällen och organiserade aktiviteter.  Strategin kommer vara ett 
levande dokument under tidens gång, för att det är en del i lärandeprocessen.  
Ansvariga: Linn, Lova och Vidar 
Tid: Vidar30h ,Lova 41h, Linn 60h 
Start: Mars 2019 
Klart: Mars 2020 
 



 
Aktivitet 2 
Planera den pedagogiska trädgården 
Beskrivning: En plan för den fysiska trädgården kommer att göras i form av ritningar, 
gestaltningsplan, produktionsplan för vilka växter som ska produceras, planer för växtföljd, 
inköp och praktiskt arbete. 
Ansvariga: Linn och Vidar 
Tid: Vidar 40h Linn 60h 
Start: April 2019 
Klart: Maj 2019 
 
Aktivitet 3 
Fysiska trädgården byggs upp och etableras 
Beskrivning: Praktiskt anläggningsarbete. Uppbyggnad av infrastruktur, odlingsbäddar, 
platser för redskap, kompost mm. Sådd, plantering och underhåll av odling. Målet är en 
uppbyggd och väletablerad trädgård med sittplatser för besökare, produktion till caféet och 
infrastruktur med information.  
Ansvariga: Linn och Vidar 
Tid: Vidar 56h Linn 120h 
Start: Maj 2019 
Klart: September 2019 
 
Aktivitet 4 
Skapa ett upplägg för, och genomföra, olika aktiviteter under året  
Beskrivning: Göra ett årshjul med aktiviteter och kursutbud. Planera och genomföra 5 olika 
typer av de evenemang som finns med under årshjulet, för att kunna nå så många 
målgrupper som möjligt. Arbeta med att integrera projektets syften och kunskap i cafeets 
övriga verksamhet, både övriga evenemang och det dagliga mottagandet av besökare. 
Skapa en beskrivning av de valda evenemangen, boka föreläsare, samordning, 
marknadsföring och administration kring de valda evenemangen. En utvärderingsmall 
skapas för de olika uppläggen av kurser/föreläsningar/trädgårdsvandringar. 
Ansvarig: Linn 
Tid: Linn 111h 
Start: April 2019 
Klart: September 2019 
 
Aktivitet 5 
Skapa ett enklare informationsmaterial till besökare och grupper 
Beskrivning: Ta fram en informationsmaterial till besökare i forma av broschyrer, skyltar i 
trädgården och underlag för guidningar. Integrera och samköra informationen med 
bäckhästens marknadsföring.  Även för konceptualiseringen av mötesplatsen skapas ett 
enklare material för att kunna sprida det vidare och för att fler skall kunna bygga upp 
liknande Hubar. 
Ansvarig: Linn och Lova 
Tid: Linn 80h, Lova 33h 
Start: Juli 2019 



Klart: Mars 2020 
 
 
Aktivitet 6 
Framtidens intressenter och samarbetspartners 
Beskrivning: En framtidsplan görs med ett upplägg för kommande år och aktiviteter. En plan 
tas fram för att skapa samarbetsavtal med fasta samarbetspartners för framtiden. 
Ansvariga: Linn och Lova  
Tid: Linn 77h, Lova 39h 
Start: September 2019 
Klart: Mars 2020 
 
Aktivitet 7 
Överlämning och projektredovisning 
Beskrivning: En sammanställning av lärdomar, resultat, effekter och måluppfyllelsen kommer 
att göras. Framtidsplanen med förslag på förbättringar och upplägg kommer att presenteras 
tillsammans med redovisning av kostnader och intäkter, för att sedan kunna integrera detta 
arbetet i den vanliga verksamheten för Bäckhästen.  
Ansvariga: Linn och Lova 
Tid: Linn 70h, Lova 43h, Vidar 30 
Start: Februari 2020 
Klart: Mars 2020 
 
 
Tiden är uppskattad utifrån den sammanlagda tiden vi alla har tillsammans och sen fördelad 
på respektive aktivitet utifrån de personer som kommer att jobba med aktiviteten. Totalt har 
vi 918h att förlägga under de olika aktiviteterna i projektet. Fördelat på Linn 578h, Lova 170h 
och Vidar 170h. Som egen insats lägger cafeet 40000 för arbetstid av caféets personal inom 
projektaktiviteterna 4(150h) och 5(50h). 


