
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR PERMAKULTUR I SKÅNE 2018 
 

Årets förtroendevalda 
Styrelse 
2018-01-01 - 2018-03-03 2018-03-03 - 2018-12-31 

My Kjellberg My Kjellberg  

Kicki Bobacka Kicki Bobacka 

Hans Ryding Hans Ryding 

Karolina Wingård Karolina Wingård 

Emiilia Olausson 

 

Revisorer 

Susanne Velander Vretare med Christer Nylander som ersättare 

 

Valberedare 

Kim Moberger med stöd av styrelsens sammankallande 

 

Uppdrag gentemot föreningen Holma folkhögskola 

Representanter för Permakultur Sverige 

My Kjellberg styrelseledamot, tillika ordförande fram till årsmötet 2018-04-21, Emiilia 
Olausson personlig ersättare. Från 2018-04-21 Emiilia Olausson styrelseledamot, Karin 
Hertting personlig ersättare. 

Kicki Bobacka, valberedningens sammankallande i Holma folkhögskola 

Hans Ryding, medlemsrevisor Holma folkhögskola 

Rebecca Schröder och Mimmi Lowejko, ombud för Permakultur Sverige på Holma 
folkhögskolas stämma 

 

Styrelsemöten hölls den 29/1, 21/4 och 29/11 

 

Föreningen hade 125 medlemmar 2018-12-31 

 

  



Aktiviteter 2018 
9-11/1 Nordiska mötet 
Permakultur i Skåne medarrangerade denna möteshelg på Stiftelsen Holma. Mötet hade 
närmare 40 deltagare från Danmark, Norge, Sverige och Finland. Mötet hölls på Stiftelsen 
Holma. 

 
3/3 Permakultur i Skånes årsmöte 
Årsmötet hölls på Stiftelsen Holma utanför Höör. Fyra föreningar hade gemensamt program 
under stora delar av dagen. 
 
7/4  Ympa ädelträd kl 11-16 
Ympning av ädelkastanjer, mandlar, persikor, aprikoser, bigaråer och äpplen med Florentino 
från den spanska trädvärlden.  
 
29/4  Skördepromenad i stadsmiljö, två timmar  
Vi promenerade genom en vanlig förortsmiljö, från Rusthållsgatan, genom Ättekulla ner till 
Råå. Vildväxande goda ätliga växter skördades och recept byttes. 
 
30/6 - 1/7 Introduktionskurs i permakultur på Ankhult 
Under två sommardagar hölls vår introduktion till permakultur. Vi presenterade etikerna och 
använde Sambrukets egen gård Ankhult för att visa och upptäcka principer, zooner och 
sektorer.  
 
11-12/8 Tankesmedja Gylleboverket 
Plats: Gylleboverket Folkets Bio, Östra Vemmerlöv, Österlen, Skåne 
Festivalen var en deltagargenererad Rädda-världen-festival med lösningsinriktade workshops, 
föreläsningar, filmvisningar, konstinstallationer. 
 
18-26/8 PTM Permakulturlärarkurs i Ankhult 
Kursen med 13 deltagare hölls på Sambrukets gård Ankhult vid Bosarpssjön, mitt i Skåne. 
Permaculture Teaching Matters (PTM) är en internationell kurs, språk engelska. Lärare var 
Alfred Decker och Candela Vargas.  
 
22-23/9 Skördefest i Lund 
Permakultur i Skåne/Hans Ryding deltog med informationsbord, böcker och plantor på den 
årliga Skördefesten i Lund. 
 



7-9/12 Kurs: Lär dig mura din egen raket-massugn. 
Kursen innehöll både teoretiska och praktiska delar för inblick i hur både mindre och större 
raketugnar byggs. En raketugn är; oavsett olika utföranden, en mycket effektiv eldstad som 
kan byggas i olika storlekar. Den kommer upp i höga temperaturer och det går åt minimalt 
med ved att elda den. 
 
Under den praktiska delen av kursen byggde vi en raketugn som muras upp i tegel och 
lerputs. Vi byggde även en värmebänk kopplad till ugnen som leder in värme i en 
bostadsvagn. Under kursen gicks de olika kritiska momenten vid ett raketugnsbygge igenom: 
proportioner och dimensioner för att det hela ska bli optimalt och fördelar och nackdelar med 
olika sätt att bygga.  
 
Plats för kursen: Lilla Skräddaröd är en permakulturgård som drivs i nära anslutning till 
Gylleboverket och dess verksamhet.  
Lärare: Morten Meiling & Petter Warfvinge 


