
Rävlanda Trädgård, Rävlanda Trädgård 2.0 
& Besöksmål Rävlanda

Rävlanda Trädgård, en ansökan från 2017 målet var en färdig trädgård för lek, utbildning 
och vila. En plats där generationer och kulturer kunde mötas. Trots sommarens torka 
2018 som skadade mängder i trädgården, så efter omfördelningar osv så kunde man 
slutföra, efter lite förlängningar 2019.

Rävlanda 2.0 från 2019 med syfte att ytterligare stärka området kring trädgården och 
befästa den för aktivitet och gemenskap. Här var det köksträdgård, lekytor till barn, 
vattenlek, äventyrsskog osv. Man tog också avstamp i Agenda 2030.

Besöksmål Rävlanda. Från 2020 där målet var att etablera ett naturcenter på platsen. 
Workshops, föreläsningar och vandringar var några av aktiviteterna.

Totalt beviljat ca 3,1 miljoner från Leader.
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Aktiviteter för inspiration och gemenskap

En inkluderande trädgård med plats för alla.
Föreläsningar, invigning och olika typer av kurser. Här en betongkurs men jag kommer 
också ihåg att man gjorde gärdsgårdar. 

Invigning naturcentrum

Ett av de viktigaste syftena vad att öka kunskapen – både om ekologisk och hållbar 
odling, behovet av grön omställning och tillgängliggöra natur- och kulturvärden.
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Såväl inne som ute

Ursprungligen hade man önskan om ett hönshus, men med bakgrund till vandaliseringar 
och oro för djurens väl så gjorde man förändringar och valde istället uppförandet av ett 
växthus.

Naturbaserad arbetsträning;
Har pågått i  samverkan mellan Sektorn Utbildning och kultur, Socialtjänst och med 
Samordningsförbundet Insjörike. (KAF= kunskap, aktivitet, framåt – socialfonden) 
Arbetet har letts av en trädgårdsmästare tillika sociolog och en utbildad samtalscoach 
och är nu en ordinarie verksamhet i Härryda kommun. Man har vänt sig till personer 
med en stressrelaterad ohälsa som står långt från arbetsmarknaden men som känner sig 
motiverade att pröva nya sätt att komma tillbaka i arbete. Behovet av platser ör rehab är 
fortsatt stort och Naturbaserad arbetsträning är enligt forskningen en framgångsrik 
metod. Verksamheten har under åren växt och ytterligare en grupp har startat på Råda 
Säteri.
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Mötesplatsen – interaktion över 
gränserna

Mötesplatser med möjlighet till vila och umgängen, pergolan, utekök med bänkar osv 
som inbjuder till ……. I nära anslutning finns promenadstråk/motionsslingor, utegym osv 
som tillkommit med början av projektet Hälsa Naturen, under föregående 
programperiod. 
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Möjligheter till samverkan med 
föreningsliv ökar genom satsning

Mångfacceterad oas med allt från sinnesträdgård till äppellund – och biodling. 

I anslutning till en anlagd blomsteräng finns den lokala biodlarföreningen med 
kursverksamhet, visning för barn och ungdomar och med tillgång till lokaler.
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Tillgängligt för alla

Skolträdgård med möjlighet till odling i både lådor och lotter – en uppskattad möjlighet 
av både pedagoger och skolelever.

Familjedaghemmen och förskolebarnen uppskattar allt från vattenlek, klätterdjur, pilkoja
och äventyrsslinga. 

Äldreboendet samt äldre med hemtjänst utnyttjar trädgården för promenader och fika. 
Eftersom trädgården är tillgänglighetsanpassad kan den användas av alla. Många äldre 
har flyttat från egna gårdar och trädgårdar och saknar dessa, speciellt under pandemin 
har det fungerat som mötesplats.

Som ni kommer att få höra lite senare så kommer kommunen ytterligare förstärka 
platsen och orten med olika investeringar.
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Mångfacetterat

• Daghem, förskola, barnfamiljer och 

skola

• Äldreboende och invånare

• Naturbaserad arbetsträning

• Hermods trädgårdsmästarutbildning

• Trädgårdsförening

• Attraktivt besöksmål

• Levande plats som formas och 

förändras i takt med idéer och behov

En långsiktig satsning från partnerskap. Leader Göteborgs Insjörike, föreningar och 
kommunen.

Gynnar boende och även tillresande – finns omtalat i trädgårdssidor på nätet

Pedagoger och intresserade möjliggör nya kunskaper kring natur och kultur

Kommunens olika sektorer arbetar vidare med att inkludera och utöka vad som skapats 
och vuxit i trädgården

Marknadsför de sydöstra delarna av Härryda

Tack från projektet och trädgårdsföreningen. 
Väldigt tacksamma för Leader och stolta över vilken vacker och betydelsefull plats det 
blivit: Det känns bra och viktigt att kommunen fortsätter att vidareutveckla den positiva 
spiral som börjat i Rävlanda för att motverka detta.  

Egna funderingar: Göteborgs insjörikes satsningar under en längre tidsperiod och i 
samma fokus-/geografiska område har gett förutsättningar att långsiktigt etablera något 
som har överlevnadskapacitet och möjlighet att verkligen göra ett avtryck i 
lokalsamhället. Ibland kan små, korta insatser sätta igång en process som blir bestående 
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– ibland krävs det uthållighet och större budget för att verkligen långsiktigt förändra, 
förnya – UTVECKLA!!!

Jag tycker att LAG Göteborgs Insjörike visat tilltro till vision och genomförandekapacitet 
och gett möjligheter till orten Rävlanda att långsiktigt skapa förutsättningarna för den 
utvecklingen.
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