UPPDRAG
NYA KRYDDOR
VERKSAMHET: Frideborgs Boden Diversehandel
Frideborgs Boden Diversehandel är en gårdsbutik med egenodlade kryddor och örter,
smaksatta salter och oljor (av egenodlade kryddor) samt trädgårdartiklar, möbler och
inredningsdetaljer. Gårdsbutiken startades upp 2009 och grundidén är att odla udda och
tilltalande växter som är båda vackra och ätbara. Frideborgs Boden har ca 60 olika örter och
kryddor och örtvandringar där man kan lära sig mer om örter och kryddor erbjuds
besökarna.
På tomten finns både kaniner, sorkar, mullvadar och ibland även rådjur som ställer till det. Därför har
företaget specialiserat sig på odlingsbäddar i olika färger och format och man erbjuder kunder att
kunna designa sina egna pallkragar.
UPPGIFT
Frideborgs Boden Diversehandel vill undersöka möjligheterna att utöka sitt sortiment av
kryddor och vill ha tips på asiatiska kryddor som går att odla här, antingen i växthus eller på
friland. Går det att få tag på några ekologiska alternativ?
Förkunskaper
Vi söker dig som läser biologi.
Omfattning
Uppdraget är utformat för två studenter och är på10-20 timmar som fördelas fritt under en månad från det
att uppdraget påbörjas.
Ort
Åsljunga (Örkelljunga)
Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, malin@miljobron.se, tel. 0732 – 75 04 29
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

