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Kontaktperson navn anne marie bosley 
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Kontaktperson e-mail gallogartneriet@gmail.com 
Kontaktperson telefonnummer 20278377 
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Hvad er virksomhedens formål og 
målgruppe 

Gallo Gartneriet er en grøn enklave, der ligger på 
Rolighedsvej i Risskov ved Aarhus og leder tankerne hen på 
en kolonihave. Parken til Psykiatrisk hospital, den kommende 
letbane og havet er nærmeste naboer. 
 
Deltagerne samles man om at dyrke økologisk have. Gallo 
Gartneriet er et åbent arbejdsfællesskab, hvor alle er 
velkomne til at tage del i arbejdet. En del af de mennesker, 
som arbejder i gartneriet, har psykisk sårbarhed som 
fællesnævner. Men haven er netop tænkt som et fristed, 
hvor alle der er optaget af at dyrke jorden, kan samles, 
udveksle erfaringer og deltage i havearbejdet.   
   
Målgruppens bredde defineres af, at psykisk sårbarhed 
rammer bredt i demografisk forstand. Derfor henvender vi os 
til mennesker der er sygemeldte pga. stress, diagnosticeret 
psykisk syge, ensomme, ældre, flygtninge og indvandrere, og 
alle de derimellem, som savner at være en del af et 
fællesskab, og at lære mere om den økologiske dyrkning.   
I gartneriet dyrkes der efter økologiske principper, selvom 
gartneriet ikke er statskontrolleret økologisk. At vi dyrker 
økologisk betyder, at der bliver plantet og høstet uden brug 
af kunstgødning eller pesticider.   
   
Gartneriet samarbejder med andre have- og økologi 
interesserede personer og grupper i Aarhus. Smag på Aarhus 
projektet har holdt arrangeret besøgs-stafet møde i 
Gartneriet, vi deltager i deres andre arrangementer og er 
glade for at få henvist højbedskasse-interesserede derfra. 
Praktisk Økologi lokalnetværk Aarhus er vi også medlem af   
Bistad: socialøkonomisk bi og honningproducenter har 
fortsat 2 stader i haven, hvor vi hjælper at passe bierne, mest 
ved at sørge for vand i deres lille bassin, og opmuntrende 
kommentarer.   
Jobcenter Aarhus samarbejder vi med, ved at tilbyde 
virksomhedspladser, evt. afprøvning og ressource forløb. I 
2016 var der 2 personer godkendt til fleksjob i 
”Investeringmodellen” - en opkvalificeringstilbud som blev en 



 

 
 

stor personlig gevinst for de ansatte og en plus for gartneriet. 
Hvad sælger I? I Gallo Gartneriets bod, der ligger ud til Rolighedsvej i 

Risskov, kan man købe et udvalg af Gallo Gartneriets 
produkter. For billige penge kan man købe blomsterbuketter, 
krydderurter, tomater, bær, potteplanter, honning og frugt.   
Vi tilbyder / sælger rundvisninger i haven og foredrag om 
haveterapi i praksis, og hvordan man kan komme sig efter en 
psykisk sygdom. 

 
  


