
 

Skördefest 
för hela familjen 

7 september 2013, 12.00 - 17.00 
Program 

24 MARKNADSBORD med kolonister från 19 föreningar säljer sina ekologiska 
produkter som sylt, saft marmelader, honung, grönsaker, blommor, salvor och mycket, 
mycket annat 

BARNAKTIVITETER: 

DRAKBYGGE - lär dig bygga en drake i Årstafältets drakverkstad. 

EKO-TÄPPAN – Konsumentföreningen Stockholm där barnen får plantera krasse, vika 
fröpåsar och se paprikaplantor i alla stadier från frö till färdig planta. Provsmakning 
och kryddtävling där man kan vinna biobiljetter. 

FÅNGA MUSEN turnering leds av Stig Siggelin, Södra Årstalunden -  rafflande och rolig 
lek på blodigt allvar 

MÅLARSKOLA med konstnärerna  Lena Linnros och Andreas Soma, Södra Årstalunden. 

TRÄDKKLÄTTRING – Arborist vid Järva Trädvårdcenter låter baren prova på 
trädklättring.  20 kr. 

 

BESKÄRNING – Bosse Asp, Södertörn, ger dig tips och råd hur du ska ta hand om dina träd och buskar 

BIODLING - Christina Bjurlöf, Drevviken och Sveriges Biodlares Riksförening visar hur bin bor. 

BIOKOL – Christer Petersson, Vinterviken, visar hur man med en kolmila gör det svarta guldet som får 
fart på trötta jordar. 

BOKASHI – Katja Jassey, Pungpinan, lagar en syrad kompost. Lämplig för både lägenhet och trädgård. 

CHILI – chiliodlaren Stig Häggkvist visar plantor, frukter, redskap och rök 

DRAGSPELARE underhåller med gamla välkända låtar slagdängor. 



FSSK – Här kan du få en kolonilott i Stockholm 

HUMLOR – kl 13.00 – 15.30 förklarar Bo Söderström vem humlan är och vad den gör humlan för 
nytta. 

JAPANSKA SMAKER – fröer, grönsaker och mat 

KAFÈ – i Rackarbackens kafé kan du köpa kaffe saft och hembakat bröd 

KOLONIKOCKARNA - Kockarna lagar nya rätter varje halvtimme från kl. 12.00. Smakbiljett 10 kr säljs 
vid Informationsbordet och vid kockarnas bord. Liksom Recepthäftet med kolonikockarnas alla 
recept, 10 kr 

KOLONISTUGOR I MINIATYR - Carina Petersson, Eriksdal, visar sina pyttesmå kolonistugor 

KOMPOSTUTSTÄLLNING – i Kompostcenters utställning hittar du komposten som passar dig 

LOPPIS – på Zinkensdamms dagcenters kolonilott invid kaféet kan du göra loppisfynd 

MILJÖTIPSRUNDA med fina priser – hämta tävlingsblankett vid Studiefrämjandets info-bord 

ODLAR- och FRÖVERKSTAD – Lena Israelsson, Tanto Norra, visar bland annat hur man tar tomatfröer 

POMOLOG – Lennart Svahn hjälper dig att sortbestämma dina äpplen 

SESAM – Börje och Annika Borgström presenterar föreningen för fröodling och delar med sig av 
odlarknep för optimal odling, groning och skörd 

STADSODLING – träffa Lilli Nord från Högalidsparken, Estelle från På Spåret, Ulrika Furås Flodin, 
författare till Gatsmart odling och Nils Tiberg från Fisksätra. 

STUDIEFRÄMJANDET – Kjell Eklind, Tanto Norra, hjälper dig hitta rätt bland höstens kurser och 
Annika Stigmark, Hammarbyhöjden, delar ut tävlingsblanketter till Miljötipsrundan 

SYLT-TÄVLING – gissa syltens innehåll och vinn syltburkar. Vinnaren dras kl 16.00 

TOMATUTSTÄLLNING – Yvonne Ingridsdotier, Orhem visar sorter och ger information om 
tomatodling 

ÄPPELMUSTNING – köp nypressad must eller pressa egna äpplen till must, max 30 kg äpplen – ta 
med flaskor eller dunk för förvaring. Kort hållbarhet.  Björn Westerlund, Listudden, håller i 
mustpressens spakar. 

 

VISNINGAR/VANDRINGAR – GRATIS 

För samtliga visningar/vandringar - Anmälan och samling vid Informationsbordet 

12.00 Öppen trädgård hos Fuchsia Kenneth Nilsson, Södra Årstalunden 

13.00 Kulturvandring koloniområdet med Topsy Bondeson, Södra Årstalunden 



14.00 Öppen trädgård hos Fuchsia-Kenneth Nilsson 

15.00 Kulturvandring i koloniområdet med Topsy  Bondeson 

16.00 Öppen trädgård hos Fuchsia Kenneth Nilsson 

PÅ SCENEN vid kaféet 

14.00 Koloniförbundet delar ut miljödiplom 

          Östra distriktet delar ut pris för ”Bästa trädgård” 

16.00 Vinnaren i sylttävlingen dras 

           Vinnare av Miljötipsrundan presenteras 

           Vinnare i Eko-täppans frågetävling – vinsterna, biobiljetterna skickas hem 

 

Kolonikockar 

Marian Boström, Odlaren  Konfrencier bjuder på drycker med mynta 

Yvonne Ingridsdotier, Orhem  Inlagd gurka 

Tao Somjit Karlsson, Drevviken Thaidolmar med syrad löktrav 

Jung-Ja Kim, Södra Årstalunden Koreansk gurksallad 

Leon Ah-King, Södra Årstalunden Melonbollar 

Eeva Kaplas, Vaxmyra  Glaserad smålök 

Tamiko Bjerner, Södra Årstalunden Okonomiyaki – Japanska pannkakor 

Kimet Konuk, Eriksdalslunden Cigarr Börek/ zucchinirullar 

Stefan Dehlén, Orhem  Djävulens vagga/het salsa 

Yuan Yuan Liu  

 

www.pepparochpumpa.se 
Facebook - Peppar&Pumpa kolonistnätverk  

 

          
 

http://www.pepparochpumpa.se/

