
VERKSAMHETSPLAN FÖR
PERMAKULTUR I SKÅNE 2022

PROGRAM

26/3 kl 12-16 Frö och plantbytardag på Gylleboverket
Plats: Gylleboverket
Kontakt: Gylleboverket
Länk till facebook-event: https://fb.me/e/1rbHZEXtF

Har du fått över fröer efter sådd, har plantor av någon sort och vill byta mot något annat,
eller är sugen på att utbyta erfarenheter och tankar om hållbar odling - kom på vår
gemensamma frö & plantbytardag.

28/3 Årsmöte Permakultur i Sverige online
Den 28 Mars 2022, kl. 18.00-20.00 är det Årsmöte för Permakultur i Sverige.
Mötet sker både på plats och digitalt.
Möteslänk för digitalt möte:
https://lu-se.zoom.us/j/68863144731
Värdar är: Jens Älvenstrand och Margaretha Odberger Stuguland
På plats i Stockholm i vår lokal hos “Dynamo/Demokratipiloterna”, stora salen.
Adress: Södermannagatan 38, 11640, Stockholm.
– Det kommer finnas vegansk mat och fika till den som anmält senast en vecka innan
årsmötet, att de vill närvara på plats. Skicka in mobilnummer & namn via mail till:
styrelsen@permakultur.se
Mer info finns på
https://permakultur.se/events/arsmote-2022-28-mars-kl-18-20-dynamo-stockholm-digitalt-via
-zoom/

10/4  kl 10-16 Årsmöte för Permakultur i Skåne
Plats: Holma skogsträdgård
Vi kommer ha en gemensam årsmötesdag för PIS, FOBO och Skogsträdgårdens vänner för
att utbyta erfarenheter och hitta beröringspunkter. Vi kommer att tillaga en lunch tillammans
med det som finns redo att skördas i Skogsträdgården.

Årsmötet med Permakultur i Skåne börjar kl 14 (se schema nedan).
Om du vill lyfta något ärende till årsmötet så maila styrelsen@permakulturiskane.se senast
1/4.

https://fb.me/e/1rbHZEXtF
https://lu-se.zoom.us/j/68863144731


Anmälan: Via denna länk
https://docs.google.com/forms/d/1q11awXECuRnVRghnx5SC1vF-a0U4VmXJMrwzOEZ-kps/
edit?usp=drivesdk senast 7/4
eller till My Kjellberg 0768-635434 om du inte vill/kan anmäla via länken.
Mer info: maila till styrelsen@permakulturiskane.se
Tag med: kläder efter väder (vi kommer vara inomhus vid regn) och gärna något att äta på
och med

PROGRAM för hela dagen
10-10.15 Incheckning
10.15-12.30 Vårens smaker i skogsträdgården. Vi skördar och lagar buffé med
skogsträdgårdsväxter under handledning av My Kjellberg från Skogsträdgårdens vänner
12.30-14.00 Luchbuffé med samtal om gemensamma beröringspunkter och hur vi kan gynna
varandra som föreningar
14.00 Årsmöte PIS (med fikarast)
16.00 Utcheckning och avslut

Dagordning för PIS årsmöte:
1. mötesformalia
2. styrelsens årsberättelse
3. revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsens
5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och revisorssuppleant samt
valberedare
7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte

9/4  kl 10-15 Fånga näringen - Rotzon och Näringskretslopp, kortkurs på
Holma Folkhögskola
Plats: Holma Folkhögskola

Välkommen till en kursdag om att sluta kretslopp på sin plats och i sina odlingar. Vi
kommer att ta upp hur vi kan ta hand om och återföra näring till odlingar från oss
människor genom rotzonsanläggning, urinseparerande torrdass och latrinkompostering
samt hur kommungodkända system kan se ut. Vi kommer också prata om hur själva
odlingarna kan hushålla med och tillföra näring i sig själva - t.ex. med växter som är
kvävefixerare eller djuprotade näringssamlare.

Vi kommer att titta på och lära känna många olika exempel på näring i kretslopp på
Holma folkhögskola. Kursdagen kommer att vara både teoretisk och praktisk.

https://docs.google.com/forms/d/1q11awXECuRnVRghnx5SC1vF-a0U4VmXJMrwzOEZ-kps/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1q11awXECuRnVRghnx5SC1vF-a0U4VmXJMrwzOEZ-kps/edit?usp=drivesdk


Kursen sker i samarbete med Holma Folkhögskola, Permakultur i Skåne och
Skogsträdgårdens vänner.

Anmäl dig på den här länken

24/4 Skördepromenad i Stadsmiljö
Plats: Södra Helsingborg
Lär dig om och smaka på de vanligaste vilda ätbara växterna i Sverige där de finns i
naturen, också mitt i stan. Våra städer är fulla med ätbara växter som ingen skördar, som
kan bli till stor mängder god mat. Vi träffas kl. 10 vid McDonalds på Rusthållsgatan och
promenerar mot sydväst genom Ättekulla ner till Råå och lussebäcken vid lunchtid, och
identifierar och plockar vilda ätbara växter på vägen. Ta med skördeverktyg (sax t.ex.) och
skördekärl (t.ex. vanliga Ica-kassar).
Föranmälan till hans@permakultur.se

7/5 14-20 Öppet Hus på Holma Folkhögskola

Under en eftermiddag finns det chans att ta del av alla kurser på Holma Folkhögskola,
med workshops, aktiviteter och guidningar. Träffa lärare och deltagare, fika och köp
plantor! Och på kvällen blir det mat och musik. Upplev hur omställningen ser ut på
Holma! Ingen anmälan krävs, men planera gärna att åka kollektivt till skolan då antalet
parkeringsplatser är begränsat.

3-5/6 Malmö Garden Show
Malmö gardenshow är äntligen tillbaka efter 3 års uppehåll. Hans står och berättar om
permakultur och permakulturföreningen och säljer permakulturböcker och växter från Hans
plantskola.
Plats: Kungsparken, Malmö
Hör av dig till hans@permakultur.se om du vill vara med!
3 juni kl. 18:00 - 21:00

3/6  kl. 18:00 - 21:00 Temakväll – Permakultur
Om odling hemma och om plantbaserad kost för bättre hälsa
Under denna kväll får du tips på hur du på olika sätt enkelt utifrån permakulturens grunder
kan producera åtminstone en del av din mat själv och också varför en plantbaserad kost är
bättre både för dig och vår planet. Hur bygger jag en frisk jord i...
Föreläsare: Åke Wikström, Solgläntan Hållbar hälsa
När: Fredag 3 juni, kl. 18.30 – ca. 21
Plats: Ecotopia på Österlen
Inträde: 100:-

https://forms.gle/GQRHXmRX3sDzJ6dR7
mailto:hans@permakultur.se
https://www.ecotopia.se/sv/evenemang/temakvall-permakultur-sjalvhushallning-i-klimatkrisens-tid/


Ingen föranmälan krävs. Föranmälan endast för grupper.
Ekofik: Öppet under pausen
Mer info: Skriv till oss eller ring 0703 330 814.

4/6 kl. 15:00 - 6/6 kl. 15:30 Grundkurs i permakultur
En designvetenskap för ett hållbart samhälle
Vi är på väg att spränga många av våra planetära gränser. Med permakultur kan vi skapa
hållbara system, som respekterar naturens gränser fullt ut. Metoderna och verktygen i
permakultur hjälper oss att på ett holistiskt sätt skapa optimala system, som genererar ett
överflöd i stället för att...
Kursledare: Åke Wikström, Solgläntan Hållbar Hälsa
Datum:  Lördag 4 juni – måndag 6 juni (Sveriges nationaldag) 2022
Tider: Lör 15-20, sön 9.00-18 och mån 9.00-15.30
Plats: Ecotopia Österlen
Inga förkunskaper krävs.
Kursintyg erhålles

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. veganska måltider och fika:
A. Utan boende 2850:-
B. Med boende i eget tält på Ecotopia 2900:-
C. Med boende i ekostuga 2/4 med servicehus två nätter 3150:-
D. Med delat boende inkl. kök, wc o dusch två nätter 3300:-
Rabatt för studenter och pensionärer: 250 sek (1 person)
För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330814. Vill du veta mer om kursen får du
gärna maila till Åke på jawikstrom@yahoo.se. Mer info om Solgläntan Hållbar Hälsa hittar du
här.

11/6 Kortkurs Vattenliv och Livgivande vatten
Lär känna den myllrande mångfalden i och kring Skogsträdgårdens dammar, såväl djur som
vattenväxter. Håvar och luppar finns att att låna.

Under kursen får du också ta del av olika sätt att planera odlingar i relation till vatten, välja
och placera växter och sätt att spara, samla och fördela vatten. My Kjellberg från
Permakultur i Skåne håller i kursen och kursen anordnas av Holma Folkhögskola.

Plats: Skogsträdgården, Holma Folkhögskola
Tid: 10 - 15, 11 juni.
Antal deltagare: 15-20, vid för få anmälningar ställs kursen in!
Anmälan på den här länken
Ta med egen lunch!

https://www.ecotopia.se/sv/kontakt/
https://www.ecotopia.se/sv/evenemang/grundkurs-ipermakultur-2022/
https://www.ecotopia.se/sv/kontakt/
http://www.hallbarhalsa.nu/
http://www.hallbarhalsa.nu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGFrZc0WGj9p7Z1uTPCd-Qc2haqV_w_wEdV2zEg_vSqE9wCw/viewform?usp=sf_link


Anmälan är bindande. Om du blir sjuk, hör av dig omgående då det kan finnas andra som är
intresserade av att gå kursen!

Har du frågor, kontakta Kim Moberger på mail kim.moberger@holmafolkhogskola.se

4-7/8 Nordisk Permakulturfestival, Finland
Kom till Nordisk permakulturfestival, inspiration och hur man anmäler sig hittar du här
https://nordicpermaculturefestival.org/. Det vore kul att samåka från skåne - vill du vara med
och ordna samåkning så hör av dig till hans@permakultur.se.

Augusti Plantskoleresa i Europa
Vi besöker olika små intressanta plantskolor i Sverige, Danmark och Tyskland
och handlar växter tillsammans. Avresa går från södra Småland, och resan går via Höör
genom Skåne ner till Hans Rydings plantskola i Helsingborg, via Naturplanteskolen utanför
Köpenhamn vidare ner till Westergaards på Fyn i Danmark, med övernattning i tält och
sedan vidare Söderut i Tyskland, ända ner till Hortensis i Waake i mellersta Tyskland och
sedan tillbaka norrut igen, via Tyskland, Danmark och Skåne till Småland.
Intresseanmälan till hans@permakultur.se. Mer information kommer framöver.

11/9 kl 10-13 Naturkontakt och Permakultur + Extraöppet i plantskolan
Skogsträdgårdens växter
Plats: Rönnsåkers permakulturkollektiv, 55.952667°, 13.542465°, infart från vägen mot
Skånes djurpark
I hjärtat av permakultur finns samspelet med, lärdomar från och fördjupad relation till naturen
inom oss och runt omkring oss. Under kursen kommer du få möjlighet att vidareutveckla din
kontakt med naturen, söka lärdomar i kontakt med den, öva på närvaro, observation och
kreativitet.  Bidra med frågeställningar om hur du kan utvecklas inom permakultur genom att
leva närmre dina egna omgivningar så söker vi svaren ihop.
Anmäl dig till My Kjellberg på 0768-635434 senast den 23/9 om du vill delta

https://nordicpermaculturefestival.org/
mailto:hans@permakultur.se
mailto:hans@permakultur.se

