PROGRAM

(men det är lite preliminärt, både tider o innehåll kan ändras)

Scenen
LÖRDAG 8 SEPTEMBER
11:00 Göran Greider och Ulrica Otterling inviger.
11:30 Monica von Schmalensee, ordförande i regeringens råd för hållbara städer.
12:00 Bosse Rappne, Ulriksdals Slottsträdgårdar, om jord och kretslopp.
12:30 Börje Remstam om att odla grönsaker utan att gräva och rensa ogräs – täckodla!
13:00 Lena Israelsson, journalist och författare, berättar om asylodlarna i Sköndal.
13:30 Peter Streijffert om mjölksyrning och andra skördetips + lite musik.
14:00 Programpunkten presenteras senare
14:30 Hella Nathorst Böös, författare till ”Häxans trädgård-läkeväxter förr och nu”.
15:00 Bella Linde och Elin Unnes – pod live-sändning: Grönsakslandet.
15:45 Annevi Sjöberg – skogsträdgårdar, framtidens ätbara trädgård?
16:15 Anita Österlund, Pelargonsällskapet, om pelargonernas historia.
16:45 Sakurakören japansk körsång.
SÖNDAG 9 SEPTEMBER
10:30 Auro Inge Ricking och Rebecka Hagman, Co-Grow, om att dela trädgård.
11:00 Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet, om kolonirörelsen och odlingens
betydelse för städerna och människorna.
11:30 Stefan Sundström, låtskrivare o odlare, om matkvalité och varför odling är politik.
12:00 Niklas Wennberg, Stadsjord i Göteborg, om att Aquaponi kan göra städer självförsörjande på grönsaker och fisk.
12:30 Agnes Fischer, Boodla, och Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet, om demokratiodling.
13:00 Johannes Wätterbeck, stadsodlare från Västerås som driver bloggen ”Farbror
Grön”.
13:30 Niklas Vestin, Rölunda Jord, om hur man kan jobba med jorden i stadsmiljö m m.
14:00 Niklas Hjelm om hur man kan börja med hydroponisk odling.

14:30 Are Norrhava, präst och lärare i djupmediation, om klosterträdgården – en plats
för djupare möten, inre- och yttre frid.
15:00 Anette Sievers, författare till ”Börja med höns i trädgården”.
DESSUTOM, MEN PÅ IDÉTORGSSCENEN
Lördag
16:00 Krukväxtpodden feat. Agnes Stuber live-sänder.
Söndag
11:30 Fråga experterna – Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet/FOR och Maria
Andersson, Zetas Trädgård.

Idétorget
I denna debatthörna diskuteras tre aktuella ämnen per dag. I panelen ingår upp till tre deltagare med olika perspektiv på ämnet. Publiken har möjlighet att ställa frågor under debatten och mingla med deltagarna efter. Varje debattpunkt varar i ca 40 minuter, och klockslagen framgår av skylt på utställningsområdet. Kom och var med i publiken – det här är
frågor som berör alla kolonister och odlare!
LÖRDAGENS ÄMNEN
En biologiskt hållbar stad
Koloniträdgårdarnas framtid
Planering av staden
SÖNDAGENS ÄMNEN
Matförsörjning vid kris
Odling ur ett hälsoperspektiv
Stadsodlingens framtid

AKTIVITETER
▪

Akvarellskola för barn – med Södra Årstalunden (lö 11-16, sö 11-15, i närheten av
matvagnarna).

▪

Fråga om pollinering – Christina Winter, expert och författare (endast lördag.)

▪

Japansk te-ceremoni med Komaki Yuu (endast söndag kl 11,12,13,14 och 15).

▪

Kransbindning – Barbara Grabowska visar hur man binder kransar.

▪

Medelhavsväxter och sådd av exotiska frukter – Eva Rönnblom svarar på frågor
och delar ut fuchsiasticklingar så långt lagret räcker (endast söndag).

▪

Musteri – ta med minst 20 kg egna äpplen samt egna buteljer (20 kr/liter).

▪

Sortbestämning av äpplen och päron samt äppelutställning – Mas Brokvist,
pomolog.

▪

Tomater och chili – Kenneth Nilsson svarar på frågor.

▪

Årstafältet koloniträdgårdsområde – kafé, barnaktiviteter, samtal och info.

U T S T Ä LLAR E
▪

B´ströö säljer perenna växter, bärbuskar/fruktträd, prydnadsbuskar och -träd.

▪

Elitplantstationen informerar om sin verksamhet och behovet av sunt växtmaterial
för lyckat odlingsresultat.

▪

FOBO – Förbundet Organisk Biologisk Odling säljer tidningar och böcker och
pratar om organiskt-biologisk odling.

▪

FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation svarar på trädgårdsfrågor och pratar
om biologisk mångfald.

▪

Hemmaodlat och Nelson Garden demonstrerar hydroponisk odling. Workshops.

▪

Hemmasnickrat.se säljer bänkar, odlingslådor, odlingsskydd, spaljéer m m.

▪

Koloniträdgårdsförbundet berättar om miljödiplomering, om kolonirörelsen igår
och idag, om pollinering och biologisk mångfald, informerar om invasiva arter m m.

▪

Lovö Honung säljer olika slags honung, pollen och propolis från bin, bivax och bivaxsalvor. Utbildningar.

▪

Naturskyddsföreningen visar sin verksamhet och hur man kan engagera sig. Fågelholkstillverkning.

▪

Pelargonsällskapet säljer sticklingar och odlingsrelaterade artiklar såsom sticketiketter, strilar m m.

▪

Rackarungens säljer handgjorda, växtbaserade hudvårdsprodukter utan parabener eller mineraloljor.

▪

Sesam informerar om sin förening och säljer nya medlemsskap. Frö-pop-up.

▪

Skarpagon informerar om utbildningen ”Urbant Ekohushåll” och lär ut hur man viker en fiffig fröpåse.

▪

Stockholmsmässan informerar om mässan ”Nordiska Trädgårdar 2019”.

▪

Svea Redskap säljer trädgårdsredskap och informerar om ogräsbekämpning.

▪

Sällskapet Trädgårdsamatörerna – en föreningen som sprider kunskap om odling
av prydnadsväxter.

▪

Tidskriften Natur&Trädgård säljer prenumerationer, äldre nummer och böcker.

▪

Urbio Landskapsarkitekter om ”Mer äng i staden” – fina posters, idékatalog och
fröer gratis.

▪

Wexthuset säljer produkter för odling, skörd och övervintring av växter, samt visar
upp ett av sina växthus i förbundets visningsträdgård.

▪

Zetas Trädgård säljer växter, lökar, fröer m m, och informerar om bi-, humle- och
fjärilsfrämjande växter.

PR I VATF Ö R S Ä LJ N I N G

från hyrbord

▪

Afrikagrupperna säljer fröer, böcker m m samt informerar om frörättigheter.

▪

Blommor och ätbart Pirjo Lindholm säljer blommor och kanske något ätbart.

▪

Böcker och fröer (söndag) Stefan Sundström – ”Hellre en egenodlad tomat i handen än tio frusna hybrider på Lidl!”

▪

Böcker, grönsaker och sång Peter Streijffert säljer böcker, sjunger odlingslåtar
och spelar ukulele.

▪

Chilisalt och chilifrukter säljs av Magnus Lännholm.

▪

Diverse odlat säljs av Södra Årstalunden.

▪

Ekologiska snittblommor säljs av Maria Svennbeck.

▪

Fruktträd och bärbuskar – samt perenna grönsaker säljer Malin Wedrén.

▪

Gardenize – en gratis trädgårdsapp för odlare Josefin Wulff informerar .

▪

Grönsaker och blommor från Annica Vahlgrens koloniträdgård.

▪

Honung från Maria Sundins bin på kolonilotten i Tanto.

▪

Latinamerikagrupperna delar ut informationsmaterial om matsuveränitet ur ett
globalt perspektiv.

▪

Marmelader och blommor säljs av Droppen Bruket.

▪

Perenner och lökar säljs av Pia Myrberg.

▪

Pumpor, vitlök, honung och annat som Åsa Abrahamsson har skördat.

▪

Sylt och chutney – äpplen och överflöd från Eva Israelssons kolonilott.

▪

Växter, sylt och saft säljer Västerorts Trädgårdssällskap.

… med flera

