
HÅLLBARA JÄRLE, allmänt möte om ”Livsmedel och Odling” på Järlegården 16 april kl 18-21 

Minnesanteckningar 

Deltog gjorde 15 pers, se deltagarlista sist. 

Lasse C hälsade välkomna och presenterade kort om föregående möte den 16 April och att vi då ville 

fokusera mera på livsmedel och odling på nästa möte. 

Efter en kort presentation fick Richard Ekbom från RIMA och Ekboms Delikatesser berätta vad som 

kan erbjudas från bl a VicTualias producenter samt hur en sambeställning genom Järle Byalag skulle 

kunna gå till. 

RIMA säljer till restauranger och Ekbom Deli mer till konsumenter. VicTualia är en förening där både 

producenter i länet som restauranger ingår. Genom dessa har RE byggt upp ett bra nätverk för mat. 

Tycker det kul att träffa en grupp som funderar på nya sätt att leverera ekologiskt och 

lokalproducerat. Med sina kontakter kan han sy ihop ett attraktivt förslag på bra mat till ett 

konkurrenskraftigt pris. Det finns flera bra producenter nära men det kan gärna bli fler. Anser att det 

är ett uppbyggnadsskede för lokala produkter.  Sneglar på ”Bondens skafferi” i Skåne. 

Utmaningen är att få det att fungera logistiskt. Han åker tis vid 14-tiden och fre vid 11-tiden norrut 

och kan passera Järle då. Leverans kan ske till Järlegården där vi får skaffa nödvändig kyl-och 

frysresurs. Tror att beställning görs samlat i ett mail, eller via hemsidan senare och levereras i 

personliga paket med faktura.  

Vi tycker det låter som ett bra förslag och avvaktar RE förslag på ett för Järle kundanpassat utbud. Då 

får vi gå ut med info till byn och bygden om intresset. Därefter diskutera omfattning på 

leveranstillfällen och annat praktiskt. 

 

Den gröna odlardrömmen! 

Ankie berättar om andra lokal producenter som Ulf Wictorsson i Rörbraket som Omställning Nora 

har tagit kontakt med. Han vill gärna ha ungefärliga förhandsbeställningar på sina ekologiska 

grönsaker. Vi håller kontakt med OS Nora och ser vad som där kommer fram och kan i så fall hänga 

på dem. 

Nils-Gunnar på Kanans Handelsträdgård odlar en hel del grönsaker som säljs hemma eller i Nora 

affären. 

http://www.victualia.se/index.php/logistik-distribution


På nätet finns en sida som heter ”Gårdnära” där många lokala producenter finns med. VI kommer att 

gå igenom denna och ev. komplettera med saknade och lägga upp på byalags hemsidan. 

Ett annat projekt är ”Min Farm” där tanken är att skapa sina leverantörer vis nätet. Är startat nyligen 

i Jämtland och funkar kanske inte här, men idén och konceptet väl värt att kolla och kopiera (kanske). 

Jens Råberg från Lindesberg berättar om ett samodlingsprojekt i bostadsområdet Hagaberg som han 

drivit sen 2011. Fick stöd av bostadsbolaget för att köpa plantor etc. Han patade med folk och så har 

det spridits i området och blivit mycket populärt. Många kommer också med växter och fröer för 

plantering och sådd. Man har många olika växter  och flr kommer. Det mesta sker spontant och det 

har faktiskt gått väldigt bra utan någon särskild struktur eller organisation. Men det hänger mycket 

på att Jens koordinerar arbetet, inte minst skötselarbetet. 

 

Som avslutning inbjöds till ett nytt möte den 27/5 kl 18.30 på Kanans handelsträdgård. Tema blir att 

diskutera odling, se och höra hur arbetet bedrivs och byta plantor med varann. Varmt välkomna då. 

Vill någon engagera sig i arbetet så går det alldeles utmärkt. Vi försöker att träffas regelbundet och 

annonserar detta på hemsida och FB ”det händer i Järle. Ta kontakt med Lasse eller Ankie också. 

Lasse C noterade. 

Deltagare på Järle OS möte 130520 
Aimo Herwig herwig123@gmail.com 
Annelie Kåregren annelie@elite.nu 
Birgitta Carlsson ebba.ro@hotmail.com 
Kristina Andersson kristina.a.andersson@orebro.se 
Björn Karlsson bak56se@gmail.com 
Marit Gjertsen gjertsen.marit@gmail.com 
Sigrid Rejås sigrid@rejas.se 
Steven Linton  
Lotta Linton ann-charlotte.linton@lindesberg.se 
Mäla Ekström info@hultsateri.se 
Richard Ekbom richard@rimaseafood.se 
Jens Råberg  
Nils-Gunnar Olsson kanans@spray.se  
Ankie Rauséus ankie.rauseus@telia.com 
Lasse Carlsson lc.jerle@telia.com 
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