
STORA SCENEN 

LÖRDAG 8 SEPTEMBER 
11:00 - Göran Greider, debattör och för-
fattare samt Ulrica Otterling, Koloniträd-
gårdsförbundet - inviger Stockholm Urban 
Garden Show 
11:30 - Monica Schmalensee - ordförande i 
regeringens råd för hållbara städer 
12:00 - Bosse Rappne, Ulriksdals Slottsträd-
gårdar, pratar om jord och kretslopp. 
12:30 - Börje Remstam - Odla utan att gräva 
och rensa ogräs. Lär dig täckodla! 
13:00 - Lena Israelsson - trädgårdsprofil, jour-
nalist och författare, som berättar om asylod-
larna i Sköndal. 
13:30 - Peter Streijffert - Om mjölksyrning 
och andra tips om vad du kan göra med skör-
den + lite musik. 
14:00 - Paus 
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 - Miljövetare, odlare 
och författare. Skogsträdgården - framtidens 
ätbara trädgård? 
16:15 - Anita Österlund/Pelargonsällskapet - 
Pelargonernas historia 
16:45 - Sakurakören - Japansk körsång 
Extra programpunkt lördag -  
OBS scenen Idétorget: 
16.00 -  Krukväxtpodden feat. Agnes Stuber - 
Pod livesändning 

SÖNDAG 9 SEPTEMBER 
10:30 - Co-Grow - Om att dela trädgård 
11:00 - Ulrica Otterling - Koloniträdgårdsför-
bundet - koloniträdgårdsrörelsen idag 
11:30 - Stefan Sundström- Artist och odlare - 
Om matkvalité och varför odling är politik. 
12:00 - Niklas Wennberg - Stadsjord i Göte-
borg - Aquaponi kan göra städer självförsör-
jande på grönsaker och fisk. 
12:30 - Agnes Fischer/Boodla och Ingrid Rog-
blad/Studiefrämjandet - Demokratiodling 
13:00 - Johannes Wätterbeck /Farbror Grön, 
Om att odla staden. Vilka förutsättningar 
krävs för att man ska lyckas? 
13:30 - Niklas Vestin, Rölunda; Jord - hur 
man kan jobba med jorden i stadsmiljö. 
14:00 - Niklas Hjelm - Hur du kan komma 
igång med hydroponisk odling 
14:30 - Are Norrhava - präst och lärare i 
djupmediation -  klosterträdgården - en plats 
för djupare möten, inre- och yttre frid 
15:00 - Anette Sievers - författare till boken   
"Börja med höns i trädgården" 
Extra programpunkt söndag -  
OBS scenen Idétorget: 
11.30 - Fråga experterna -  Ulf Nilsson, Kolo-
niträdgårdsförbundet/FOR och Maria Anders-
son, Zetas trädgård, svarar på odlingsfrågor. 
 

IDÉTORGET 
På Idétorget diskuterar vi tre ämnen per dag 
med inbjudna gäster. Publiken har möjlighet 
att ställa frågor under debatten.  
    Mer detaljerad information om varje ämne 
finns på www.stockholmurbangarden.se.  
 
LÖRDAG 8 SEPTEMBER 
12:30 -  ”Planeringen av staden”  
13:30 -  ”En biologiskt hållbar stad”  
14:30 -  ”Koloniträdgårdarnas framtid”  

SÖNDAG 9 SEPTEMBER 
12:30 – ”De gröna takens roll i staden”  
13:30 – ”Matförsörjning vid kris ”  
14:30 – ”Det sociala värdet av odling”  
 

HÖSTMARKNADEN 
AKTIVITETER 

• Sortbestämning av äpplen och päron 
samt äppelutställning - Mats Brokvist, 
pomolog 

• Om pollinerare - lö: Christina Winter 

• Fågelholkstillverkning i Naturskyddsför-
eningens tält. 

• Frukt- och grönsakskonst och mikrolivs-
näring - Tao Karlsson, kolonist, visar hur 
man gör 

• Kransbindning - Barbara Grabowska visar 
hur man binder kransar. 

• Musteri - ta med minst 20 kg egna äpp-
len, samt egna buteljer, 20 kr/liter.Färdig 
30 kr/liter.(Björn Westerlund) 

• Tomat- och chiliprat -  Kenneth Nilsson, 
expert och kolonist, svarar på frågor 

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

• Medelhavsväxter och sådd av exotiska 
frukter - Söndag: Eva Rönnblom svarar på 
frågor och delar även ut sticklingar till 
frilansfuchsia så långt det räcker. 

• Lär dig vika fin fröpåse i Skarpagons tält. 

• Fika med en kolonist - en rad olika äm-
ning med koppling till odling diskuteras 
under dagen. Program i kaféet. Av Årsta-
fältets koloniområde. 

 
BARNAKTIVITETER 

• Akvarellskola för barn - med Södra 
Årstalunden, lördag 11 - 16, söndag 11 - 
15. Bakom Koloniträdgårdsförbundets 
tält, nära matvagnarna. 

• Barnlekar/tävlingar - Var med på tre akti-
viteter och få ett pris. Vid kaféet på områ-
det, till höger om mitten-entrén. 

• Visningsträdgårdar med fokus på barn -
 Gräv, så frön, fixa kompost i Trädgårds-
björnarnas och Riksförbundet Svensk 
Trädgårds visningsträdgårdar samt titta 
runt i Sagojords trädgård. 

 

MAT OCH FIKA 
På utställningsområdet: 
Taste Brazil - matvagn, lö och sö 
Vegocykeln - lö och sö 
Kaffevagn - specialkaffe mm, lö och sö 
Kafé: Fika med en kolonist - lö och sö, arran-
gör Årstafältets koloniträdgårdsförening 
Lilla kompis - tacos mm - matvagn lö 
Rescue - juicer - vagn/tält lö 
Between Buns - matvagn sö 
Polopop - pizza, matvagn sö 
 
I närheten av utställningsområdet (karta finns 
i Koloniträdgårdsförbundets tält): 

• Fika med klassiska smaker - kafé i koloni-
trädgårdsföreningen Mindre Tanto. Följ 
pilar mot öppna trädgårdar längs Zinkens 
väg fram till parkeringen på höger sida. 
Där finns skyltar som leder till kaféet. 

• Fika med nya smaker - kafé hos Odla 
ihop, en matpark/stadsodling i parken, 
närmare Zinken. 

 

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR (utanför området) 

Karta finns  i Koloniträdgårdsförbundets tält.  

• Öppna kolonilotter—Under festivalen 
finns flera öppna kolonilotter i koloniom-
rådena nära utställningsområdet. Följ 
pilar och skyltar.  

• Besök Odla ihop, en urban matpark nära 
utställningsområdet i riktning mot Zinken. 
Rundvandringar, kafé m m.  

I samarbete med: Sponsorer: 


