
 

 

Programpunkter för Årstafältets koloniområde 

 

Lördagen den 8 september 

Kl 11.00 – 11.30 ”Ätliga perenner”  

Vill du odla sådant som är vackert att titta på, går att äta och kommer 

snällt år efter år? Då är det Therese Ellingsen du ska ställa dina frågor 

till! 

 

Kl 12.00 – 12.30 ”Kulturarvsväxter – bra att odla”   

Gamla grönsaker har fördelar, som alla kolonister gillar: de är goda och 

tåliga. På vår koloni vill vi dessutom gärna odla sådant som ger stor 

skörd! Få tips om vad du kan odla av Linda Fredriksson. 

 

Kl 13.00 – 13.30 ”Libbsticka – en gammal goding”       

Kerstin Ahl och Kerstin Jonsson bjuder på buljong, där den gamla 

kryddväxten libbsticka är huvudingrediens.  Få tips om allt man kan 

använda den lättodlade växten till! 

  

Kl 14.00 – 14.30 ”Små fruktträd för lott och balkong”  

Har du begränsat med utrymme, men ändå vill kunna ha ett fruktträd? 

På en balkong eller på en kolonilott gäller samma sak – ingen idé att 

odla snabbväxande stora träd! Fråga Anita Wagner Berglund vad som 

finns! 

 

Kl 15.00 – 15.30 ”Ovanliga frukter och bär man kan odla själv” 

Vill du pröva på något utöver det vanliga? Hör med Karin Arver!   Hon 

kan ge dig tips och dessutom anvisningar hur plantan ska skötas! 

   

Söndagen den 9 september 

 

Kl 11.00 - 11.30 ”Fyll matlådan på lotten”   



Said Abdu ger dig tips om vad du ska odla om du vill kunna fylla din 

matlåda med färska grönsaker! 

 

Kl 12.00 – 12.30  ”Kolonist och vegan”  

Vad finns det för fördelar med att ha kolonilott om man är vegan? Ställ 

den och andra frågor till Sigge Kamp. 

 

Kl 13.00 – 13.30 ”Koloni med barnverksamhet” 

Vi vill låta barn odla och skörda på vår koloni! Har du tips eller idéer om 

hur det kan gå till? Ta upp dem med Rose-Marie Strand.  

   

Kl 14.00 – 14.30 ”Miljöarbete i en koloniförening” 

Koloniträdgårdsförbundet har tagit fram planer för hur koloniträdgårdar 

kan arbeta för att bli miljödiplomerade. Lisa Borgh förklarar gärna! Vi 

deltar i den omställning som är nödvändig! 

 

 

 


