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Gerillaodlare, kolonister, bakgårdsodlare, balkongodlare— den 6/9 samlar
vi alla stadsodlare till Skandinaviens första stadsodlarfestival. Det blir heta
chiliångor, doft av kodynga och inspiration till ännu mer odling.
Jordarna ligger ännu obrukade, men vi är i full
gång med förberedelserna inför årets stora odlarhändelse — stadsodlarfestivalen den 6/9 i
Fatbursparken på Södermalm.
Stadsodlingen består av en stor, brokig samling
odlingsprojekt och trädgårdar. Men också av imponerande kunskap. Den vill vi sprida. Vi vill också
skapa möten mellan odlare och blivande odlare.
Vid festivalen får alla hjälp att hitta passande odlingsprojekt eller odlingsland. Få tips på bästa balkongjorden, smartaste lägenhetskomposten, hetaste chilin …
Och vilka är vi? Jo, vi som tog initiativet är ett
nätverk av kolonister, Peppar & Pumpa. Vi har
tidigare arrangerat många stora skördefester.
Men i år satsar vi alltså på stadsodlarfestival, och
det gör vi tillsammans med stadsodlare i olika odlingsprojekt.
Vi jobbar alla ideellt och samarbetar med Stockholms stad, Studiefrämjandet, Hyresgästföreningen och Koloniträdgårdsförbundet.
Bokashi och aquaphonics... Bland stadsodlare
sker ett ständigt experimenterande med nya klimatsmarta odlingsmetoder. Vid festivalen berättar vi om alla som testas och praktiseras.
Vi gillar mångfald och kommer att slå bladrekord, minst hundra olika bladgrönsaker i en och
samma sallad. Det handlar också om fleråriga
grönsaker och ätliga ogräs. Samt chili på längden
och tvären.

Trädgårdar i parken! Redan nu har vi några
visningsträdgårdar spikade. Från Västerås kommer t ex ett gäng med en mobil köksträdgård.
Mer om de spännande visningsträdgårdarna i
nästa nyhetsbrev.
Vi hoppas väcka opinion för mer ätligt i stan? Naturskyddsföreningen och pomologer är på plats
och argumenterar för mer ekologisk fruktodling.
Varför inte fruktträd i parken? Vi hoppas också
att festivalen ska bidra till att mer odlingsmark
blir tillgängligt i stan.
Vill du vara med? Kontakta oss genast! Parken
är stor och det finns plats för alla som har något
att berätta om stadsodling. Eller vill du och dina
odlarvänner sälja av ert överflöd — ni har möjlighet att delta i vår stora marknad!
I kommande nyhetsbrev berättar vi om allt kul
som händer för barnen, om visningsträdgårdarna,
workshops, politikersnacket på scenen, musiken
… Följ oss på nätet!
.

www.pepparochpumpa.se
Även på facebook
Nu sparkar vi

Kontakta oss gärna:

Estelle Conraux estelle.conraux@gmail.com
070 -738 91 47
Lena Israelsson lenai@comhem.se, mobil
0707-90 59 55
Monika Langlet, monika.langlet@gmail.com,
0709-74 69 16.

