Välkommen till vår
TRÄDGÅRDSFEST
i Tensta 24/8 kl 12-16
!

Allt ljus på ortens kolonilotter den 24 augusti.
På odlarglädjen, kunskapen, maten, hantverket,
gemenskapen… Du är varmt välkommen in till
kolonilotterna och till vår fest i Nydalsparken i Tensta.

Besök tre koloniområden!
1. Tensta fritidsträdgårdar
Starta med Tensta konsthalls egen kolonilott, där det
bjuds på te och samtal med Sandi Hilal, konstnär som
arbetar med gästfrihet. Möt sedan kolonister som
välkomnar dig in på sin lott. Passa på att lära känna
grönsaker som shambelilli och tareh. Det är bara några
minuters promenad till området från Nydalsparken.
Enklast att gå dit.

HITTA FESTEN:
Ta T-banan till Tensta,
uppgång Tensta
Centrum. Därifrån visar
någon av våra
volontärer dig tlll
Nydalsparken.

2. Ärvinge fritidsträdgårdar
Fika med Ärvingekolonisterna på deras gemensamma veranda. Sedan är
det dags att träffa några storodlare och vandra runt bland alla odlingar.
Missa inte Lena Israelssons specialguidning i Ärvinge kl
15.00. Det kommer att bli både underhållande och lärorikt.
Till Ärvinge kan du ta en av våra shuttlebussar eller cykla.

BUSSAVGÅNGAR

3. Lilla Rinkeby
Här ligger de faluröda dagstugorna tätt och det odlas på
varje kvadratcentimeter. Många av odlarna kom hit på 90talet som flyktingar från Bosnien. De tog med sig
odlingskunskap och mathantverk. Dagen till ära blir det
helgrillat lamm hos familjen Lemes. De visar också sina
makalösa odlingar. Följ dofterna!
Vår buss eller cykel tar dig dit.

Från Tensta Allé
nedanför Nydalsparken
varje halvtimme, start
12.30. Bussarna åker till
Ärvinge och Lilla
Rinkeby. Sista turen
15.30.

Allt som händer i
Nydalsparken
Fräscha grönsaker från lotterna!
Järvas odlare säljer pinfärska grönsaker, torshi, kimchi och andra
inläggningar, hemkokt saft, vackra blommor, plantor mm. Räkna
med bladgrönt i stora lass.

Festens tickande hjärta – Orten Odlars tält
Slå dig ner och prata med oss om hur vi tillsammans
kan utveckla koloniodlingarna i Stockholm. Viktigast: Hur
får vi fler odlingslotter? Och hur fredar vi koloni-områdena
från klåfingriga politiker?
Vi bjuder på te, bryggt i vår praktfulla turkiska tekokare.
Stockholmskolonisterna (FSK) finns på plats och har
koll på var det finns odlingslotter i hela Stockholm
Nya blad för gamla svenskar. Blad ger maximal skörd
på liten yta. Vi förklarar varför och bjuder på en utställning
med blad från hela världen, alla odlade på Järvafältets
lotter. Det blir odlings- och mattips.
Rosta kaffe på en kolonilott! Zaid visar hur hon rostar
kaffebönor på sin lott i Igelbäckens förening.

FRIDLYS
KOLONILOTTERNA!
Det tycker vi i Orten
Odlare är ett rimligt
krav. Vad tycker du?
Kom till vårt tält och
diskutera.

På Trädscenen
12.30 Invigning av festen med Lena Israelsson från Nätverket Peppar & Pumpa och
Fahyma Alnablsi från Tensta Konsthall.

13.00. Odling är politik. Stefan Sundström, sångare och författare, förklarar
varför. Han ger också svar på frågan om vad förorten och
landsorten har gemensamt.
13.30 Narges prioriterar ogräs. Narges Jormohammadian
NYA TANKAR OCH
brukade skörda vilda grönsaker (ogräs) på Atlasbergens
TIPS
sluttningar i Iran tillsammans med sin mamma. Nu berättar
Här får du tips och
hon också om hur hon använder ogräsen på lotten.
idéer du aldrig hört
14.00. Odla jord. Niklas Vestin från Rölunda jobbar med
förut av superduktiga
och älskar jord. Det kommer ni att märka när han här
odlare och odlarberättar hur vi skapar en superjord.
14.00 Börjes drömjord: Börje Remstam, ordförande i Fobo,
berättar hur han skapade en drömjord som ger maximalt.

personligheter.

Masterclass i kolonilottsmatlagning
INGEN GÅR

Tiominuterswok: 10 min från skörd till supergod wok. Tao
HUNGRIG FRÅN
Somjit använder ett grundrecept som du kan bygga ut
FESTEN
efter egen smak. Grönsaker från hennes lott i Skarpnäck.
Under festen säljs
Självklart får du provsmaka.
samosas, piroger, grillat
lamm, kaffe och
Taos wok: 13.00, 14.00 och 15.00
smarriga bakverk.
Marios pebresås (chilisås). Den som provsmakar Mario
Tenaglias argentiska sås har kvar den rika smaken i
munnen en vecka. Det fina är att du kan odla och variera
ingredienserna efter egen smak och tillgång.
Marios pebresås: 13.30.
Ogräs blir gourmetmat. Narges Jormohammadian kommer med knippen av
sina favoritogräs, bl a från kolonilotten i Hässelby. Hon ger tips på hur du
använder dem och lagar iransk sabziomelett av bl a nässlor och ängssyra. Den
rätten äter hon varje vecka nästan året om.
Narges sabziomelett: 14.30, 15.30.

Vår egen jordkula
Vid kurdiska föreningens faluröda hus sitter några
jordälskare och mycket speciella odlare. De ger massor av
användbara tips.

TESTA DIN JORD!
Ta med två kaffekoppar
jord från olika delar av
din odling.
Du får veta pH-värde, ,
näringstillstånd och får
goda odlingsråd.

Niklas analyserar din jord. Låt Niklas Vestin från
Rölunda göra en jordanalys av din jord utan kostnad.
Stefan Sundström, musiker och författare, har grottat ner
sig i bakterier, bokashi och biokol i sin senste bok. Kom till
hans bord så berättar han. Han finns där från 13.30
Börjes mirakeljord Börje Remstam, ordförande i FOBO,
finns på plats för att prata om marktäckning och svara på jordfrågor. Han kommer
att ha med sig en miniutställning om jord.
Löven gjorde underverk. Changchai Sawangphaew, som odlar i Husby gård,
berättar hur han skapat en fruktbar jord och produktiv trädgård
med löv, som han använder på flera sätt.

Ett tält fullt av fröer, sticklingar och knölar
Bli din egen fröproducent! Sesammedlemmar berättar hur du odlar egna frön
och visar hur frön rensas och tröskas och förvaras.
Här är chansen att träffa dem som vet allt om fröodling. Extra bra kunskap för
den som har med sig fröer från annat land och vill kunna föröka dem i Sverige.
Att ta sticklingar är ett bra sätt att dela med sig av sina egna favoritbärbuskar
Karin Arvér, också från Sesam, visar hur du gör.
Dahliatider. Hans Sköld kommer lastad med dahliabuketter av unika och
färgsprakande sorter. Han är fritidsodlare i Åkersberga och medlem i
Dahliasällskapet. Dahlia råkar vara Järvakolonisternas favoritblomma.

Hantverkstältet
Konstveranda i parken. Vår samarbetspartner Tensta
konsthalls kvinnocafé flyttar ut sin verksamhet till parken.
KOKA EGEN
Slå dig ner en stund med handarbetarna.
SALVA
Växtoljor och växtfärger. På Pungpinans lotter odlas
Biljetter finns i
blommor till både hudvård och färg. Här bjuds på
Orten Odlars tält.
inspiration, tips och fröer för den som vill starta en egen
Tider: 13.00,
färgträdgård.
13.30, 14.30,
Prova på hapa zome med salvia och indigo - vi gör
15.30.
växttryck med hjälp av en hammare. Demonstration och
prova-på klockan 14.00 och 15.00.
Masterclass salvekok. Du får med dig en burk
ringblomssalva hem till självkostnadspris (se fakta intill).
Verkstad på lotten. Det har Samaar Chrouni i Fittja odlarförening. Här bygger
han det klassiska turkiska stränginstrumentet saz. Om du ber honom spelar han
gärna. Jodå, Samaar odlar också. Hela lotten är full av grönsaker.

Överraskande och kul för alla barn
En av våra sponsorer, Svenska Bostäder, har något kul på gång för alla barn.
Missa därför inte Svenska Bostäders tält.

www.ortenodlar.se
Instagram @ortenodlar
hej@ortenodlar.se

