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HÅLLBARA JÄRLE 2013 

- Dokumentation från projekt Byodling i Järle 

 

Omställarfika! 

Vid mötet hos Kanan 130527 och kunde glatt meddelas att Leader Bergslagen beviljat byalaget stöd 

för Byodling i Järle med 10000:- kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta var ett positivt besked som genast föranledde en diskussion hur det skall genomföras. 

Bestämdes att Ankie och Lasse fixar erforderliga inköp redan till nästa söndag den 2/6. 

Så välkommen att träffas för att att vara med och odla, dela trädgårdstips, frön och plantor, fika och 

umgås på Söndagarna kl 15.00 vid Järle station i sommar.  

I ansökan så står det att i Järle har en omställningskommitté bildats under våren och man har 

i april bjudit in till en informationskväll om lokal omställning. Hos flera av deltagarna fanns 

redan ett stort intresse för odling, och det fanns en önskan om att lära sig mer om lämpliga 

växter, odlingsmetoder och tillvaratagandet av det som odlas. Därför vill vi starta upp ett 

byodlingsprojekt mitt i byn, med ett antal träffar under sommarhalvåret.  

Syftet är att genom samodling som metod skapa nya former av mötesplatser och 

samtalsforum, öka kunskapen för hur man odlar hos de säsongsanställda ungdomarna i 

caféet, deltagande personer/familjer samt besökare på caféet.  

Genom praktiska handlingar och samtal runt hoppas vi öka engagemanget och motivationen 

hos folket i byn och näraliggande bygd för lokalt omställningsarbete, och även stärka 

sammanhållningen i byn över generationsgränserna.  

Målet är att byodlingen ska bidra till att Omställning Järle etableras och att fler börjar odla, 

ensam eller med andra i byn. Förhoppningsvis ska projektet bidra till att fler engagerar sig i 

omställningsarbetet och bidrar till fler lösningar för ett mer hållbart samhälle.  

Detta är bara början i en lång process för att göra Järle till ”den hållbara byn”. 
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2013-06-02 BYODLINGEN STARTAR VID JÄRLE STATION 
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16 juni: Stationens gamla bykgryta har nu blivit en örtagård i miniatyr! I dag planterade vi oregano, 

gräslök, salvia mm. som vi tagit med från våra egna trädgårdar. I botten fixade vi dränering med 

gamla tegelpannor som vi hittade. I asklådan vaxer nu en glad pepparmynta. Vi hann även fika och 

hämta slanor till nästa veckas "bönrundel". 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1386962151517227&set=gm.474531292632985&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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30 juni: Tack till alla barnodlare på Järle marknad! Hoppas ni kommer tillbaks och kollar när era 

vaxter har kommit upp! 

 

15 juli: Nästan semester i byaodlingen, men Kristina och jag skördade alla rädisor och planterade nya. 

Det spirar och gror och örtgrytan kokar över, om nån behöver lite örter till middag så får man gärna 

skörda, så länge man lämnar lite till nästa. Och så hälsade vi välkommen nya bybor som planterade 

sina frön i barnodlingen. 

 

          

27 juli: Grillkvällen denna soliga sommar i 

stationsträdgården och alla fick provsmaka 

från odlingarna. Ankie och Marit skördar 

godsakerna och tillreder enligt recepten 

nedan  som varmt rekommenderas. Och att 

den gamla bykgrytan kunde bli så här 

vacker är verkligen omställning. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395014797378629&set=gm.480772732008841&type=1&relevant_count=3&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395014797378629&set=gm.480772732008841&type=1&relevant_count=3&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395014797378629&set=gm.480772732008841&type=1&relevant_count=3&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395014727378636&set=gm.480772732008841&type=1&relevant_count=2&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395014714045304&set=gm.480772732008841&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400976713449104&set=gm.487803141305800&type=1&relevant_count=3&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400976636782445&set=gm.487803141305800&type=1&relevant_count=2&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400976596782449&set=gm.487803141305800&type=1&relevant_count=1&ref=nf


HÅLLBARA JÄRLE - OMSTÄLLNINGSBYN  
 

 

2013-08-04 ODLINGSTRÄFF I SKÄRMARBODA 

Nu på söndag är alla odlingsintresserade välkommen till Ankie i Skärmarboda kl 15. Jag visar runt i 

mina odlingar och bjuder på lite fika. Om du har så tag gärna med dig recept på goda gröna 

rätter/bakverk så sammanställer vi detta:). Den som vill får också gärna ta med sig "överskott" från 

den egna odlingen.  

Vi planerar att träffas vid några tillfällen i höst och lära oss mer om tillvaratagande av egna/lokala 

råvaror. Vad vill DU lära dig mer om...? Eller kanske vill du lära oss något du är duktig på att tillreda? - 

Vi är alla viktiga resurser i det hållbara samhället  

 

2013-08-11 ODLINGSTRÄFF I BÄCKETORP 

Järle byaodlingsgrupp inviterar alla omställnings intresserade till vår "hemma hos" runda. Nu på 

söndag är ni välkomna hem till Marit i bäcketorp. Vi tittar på trädgården, fikar och planerar mat- och 

trädgårdskurs framåt hösten. 

 

 Havtornsträdet väckte intresse och efter rundvandring och ha tagit del av Marits odlarkunnande så 

fick vi smaka på diverse läckerheter. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407916396088469&set=pcb.499220123497435&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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2013-08-13 GRÖNSAKS-SAFARI TILL VIKTORSSON I RÖRBRAKET 

Nu på tisdag finns möjlighet att besöka den ekologiske grönsaksodlaren Ulf Wiktorsson och gården 
Rörbraket. Vi ses där kl 18 och får en rundvandring. Totalt 3 ha mark odlas, med bl a potatis, lök, 
morötter, tomater samt diverse olika kålsorter. Möjlighet finns att handla efteråt. Tag gärna med lite 
eget fika så avslutar vi med en pratstund i trädgården (ladugården vid regn). Välkomna! 

 

 

29 sept: Sista söndagen med odlargänget, vi plockar frön och har anlagt en kompost inför nästa års 

odlingar. Det känns gott! Barnens egen odling är så fin att den får stå kvar ett tag till! Tack för i år!!! 

 

 

TACK ALLA I ODLARGRUPPEN. NI HAR FÖRGYLLT SOMMAREN PÅ JÄRLE STATION MED FINA 

ODLINGAR. VI SES NÄSTA ÅR IGEN. 

TACK OCKSÅ LEADER BERGSLAGEN. RAPPORT OCH REKVISITION ÄR PÅ GÅNG. 

//Lasse C 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407916396088469&set=pcb.499220123497435&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407916396088469&set=pcb.499220123497435&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407916396088469&set=pcb.499220123497435&type=1&relevant_count=1&ref=nf

