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Föreläsning om "Odla ätbart på liten yta"

Tidpunkt tidsperiod 30 april 2021
för arrangemanget
Plats för
arrangemanget
Beskriv
arrangemanget som
bidraget söks för

23 maj 2021

Ahlstorp
Vi har bjudit in Eva Robild, författare och
trädgårdsjournalist. Eva har varit redaktör för
SVT:s program Trädgårdstider i 10 år. Eva har
skrivit
böcker som bl.a. "Odla ätbart på liten yta" och
"Maxad skörd i din pallkrage".
Eva kommer att föreläsa för alla, även dig som har
liten trädgård eller balkong. Man behöver inte ha
en stor tomt för att kunna odla ätbart. Eva
delar med sig av handfasta odlingstips, inspiration
och idéer med ekologiska förtecken

Vi har bjudit in Helena Åhlund som har 20 års
erfarenhet som trädgårdsdesigner,
trädgårdsanläggare och trädgårdsmästare. Helena
har
vunnit flera priser för sina trädgårdar, har skrivit
böcker i ämnet och har en egen trädgård med
grönsaks-, frukt- och bärodlingar m.m.
Helena kommer att bjuda på många intressanta,
praktiska och smarta lösningar för att göra
trädgården lite mer spännande, lättskött och
vacker. Ibland behövs det inte stora insatser utan
det räcker med små projekt för att förändra
känslan i trädgården. Helena ger oss en
mängd tips på hur man kan skapa trädgårdsrum,
förändra befintliga uteplatser och piffa till tråkiga
rabatter som aldrig blivit som man tänkt.

Beskriv vilket syfte Att i anslutning till
arrangemanget har valborgsmässofirandet visa
och hur ni planerar upp Ahlstorp.
att uppnå syftet

Det är fortfarande högaktuellt att odla sin egen
mat, intresset för det bara växer. Genom att anlita
en kunnig och inspirerande föreläsare, vill
vi ge både lust och kunskap, för att flera ska våga
prova på att odla ätbart.

Målgruppen är
Beskriv vilken
kommuninvånare vi
målgrupp
annonserar i
arrangemanget
riktar sig till och hur evenemangskalendern, Mitt i
Tyresö, Facebok, anslag.
ni planerar att
attrahera den
målgruppen

I Tyresö med omnejd finns det många höghus
förutom villabebyggelse. Vi vill verkligen nå ut till
tyresöbor som har balkong, liten innergård
eller möjlighet att sköta en pallkrage i närområdet.
Sen är självklart villaägare med tomter också
välkomna. Vi kommer att annonsera föredraget i
vårt eget vårprogram till medlemmar och vår
webbsida. Förutom det annonserar vi i olika
evenemangskalendrar, t.ex. Tyresö kommuns
evenemangskalender, Mitt i Tyresö/På gång, i olika
trädgårdsforum på internet och Facebook
samt inslag i Tyresöradion. Vi kommer även sätta
upp affischer i olika delar av Tyresö med omnejd.

Vi tänker oss att trädgårdsägare i Tyresö med
omnejd blir inspirerade att ta tag i bortglömda hörn
och hopplösa ytor i trädgården.
Föreläsningen passar både den som har en äldre
befintlig trädgård och även den som har en nyare
tomt och inte hunnit så långt.
Vi kommer att annonsera föredraget i vårt eget
vårprogram till medlemmarna och vår webbsida.
Förutom det annonserar vi i olika
evenemangskalendrar, t.ex. Tyresö kommuns
evenemangskalender, i lokaltidningen Mitt i Tyresö,
i olika trädgårdsforum på internet och
Facebook, samt inslag i Tyresöradion. Vi kommer
även att sätta upp affischer i olika delar av Tyresö
med
omnejd.
Vi riktar
oss till alla tyresöbor som har trädgård,

Ingen
Uppge eventuella
medarrangörer eller
samarbetspartners
samt hur de
planerar att bidra
till arrangemanget

Vi avser att samarbeta med Studieförbundet
Vuxenskolan, som hittills har gett oss ett litet
bidrag efter genomförda evenemang. Nu har
Studieförbundet aviserat att det blir förändringar i
deras rutiner när det gäller verksamhetsstöd. Detta
innebär att vi i dagsläget inte känner
till vad det kommer att innebära för vår del.

Övriga upplysningar

Valborgsmässofirande vid
Ahlstorp Tyresös
Båtsmanstorp. Vid
valborgsmässofirandet är det
många besökare som aldrig
varit och sett torpet.
Besökarna har då möjlighet
att se torpet inomhus, många
har gått förbi men inte sett
det inomhus.

Bollmoradalens kyrka

kolonilott eller är allmänt intresserade av trädgård.
Våra föreläsningar är kända för att vara
trevliga, inspirerande och framförallt ge nyttiga
kunskaper och lust att ta hand om sin närmaste
omgivning för både sin egen och för sina
grannars skull.

Programrummet vid
biblioteket i Tyresö Centrum
En traditionell vårkonsert Tyresö konsthall kommer att
där kören ska framföra
visa en utställning av Saadia
August Södermans
Hussain 13 februari - 28 mars
Andeliga sånger och
2021. Som konstnär är Saadia
Vivaldis Gloria.
väldigt engagerad i sociala
projekt och är lika duktig som
föreläsare som konstnär.
Föreläsningen kommer att ha
med utställningen att göra.

Tyresö Jazz & Blues Tyresö Jazz & Blues
Club
Club

Kvarnhjulet
Nyforssalen
Musik som är
inspirerad av "vårt
eget Blue Hawaii"

Tyresö Jazz & Blues Tyresö Jazz &
Club
Blues Club

Hantverksgårdens
vänner

Konsert med
Mandys Blue Seven

Jazzkonsert med
Erik Palmborgs
kvartett

Jazzkonsert med
Bill Öhrströms
Bluesband

Föreläsning

april 2021

mars 2021

februari 2021

april- maj 2021

Kvarnhjulet Nyforssalen Restaurang Toscanini Restaurang Toscanini Kvarnhjulet, Nyfors
Bandets medlemmar
Ungdomlig jazzmusik
har passion för jazz
som spelades speciellt i
20-talets Chicago
men har även Louis
Armstrong och King
Oliver på repertoaren

Konsert med modern
blues

Jazzintresserad publik
får njuta av god
jazzmusik av hög
kvalitet

Uppleva levande
Sprida kunskap om
jazzmusik och njuta
olika sätt att väva
av god mat i fin miljö med olika material
men framför allt ull.
Föreläsaren som vi
har tänkt har mycket
stor kunnande om ull,
han har också varit i
Japan och lärt olika
japanska väv

Underhålla och visa upp
att kören fungerar efter
en lång Coronapandemi.

Syftet med arrangemanget är Att fp bjuda
att sprida kunskap om konst jazzintresserad publik
och social engagemang.
även på en liten
svängom

Intreserade Tyresöbor i
alla åldrar.

Alla är välkomna på
Jazzintresserad publik Jazzintresserad publik
föredraget som riktar sig till
i alla åldrar
alla konstintresserade. Det
kan också vara av särskilt
intresse för en yngre publik,
för kvinnor och för personer
av utländsk ursprung, och vi
kommer att försöka nå en
bredare målgrupp genom
andra föreningar i kommunen.

Jazzintresserad publik Jazzintresserad publik Alla som är
intresserade om
textiler och vävning,
Vi annonsera i vår
hemsida, via våra
medlemmar och via
Facebook,
Föreläsaren vi tänkt
på är känt i Facebook
grupper för
vävintresserade bl.a
Vävspoolen

Vi kommer att planera och
genomföra föredraget i
samarbete med Tyresö
konsthall, som bidrar med
teknisk utrustning och hjälp,
samt marknadsföring.

-

Vi avser att samarbeta med Studieförbundet
Inga
Vuxenskolan även i fortsättningen. Vi har hittills fått
ett litet bidrag efter genomförda
evenemang, men nu har Studieförbundet aviserat
förändrade rutiner, när det gäller verksamhetsstöd
från och med 2021. Detta innebär att vi
i dagsläget inte känner till vad det kommer att
innebära för vår del.

-

-

Upplevelse med
jazzmusik av god
kvalitet och njuta av
god mat i fin miljö

Föreläsning om olika
textila tekniker och
material, framför allt
ull

-

Vi hoppas få också
med länskonsulenten
och sprida information
via henne

På grund av
ovissheten om Corona
spridningen har vi
inte fått någon
bekräftelse från
honom vi tänkt
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0
Biljetter avgifter
0
Eventuell
medfinansiering
från andra än kulturoch fritidsnämnden

5250
0

5 550
0

9000
0

Föredrag av Saadia
Terrassorkestern
Hussain i samband med
hennes utställning i Tyresö
konsthall i februari-mars
2021.
0
4000
0
0

Övriga intäkter

3000

0

0

0

0

Löner eller arvoden
inklusive sociala
avgifter
Resor transporter
Lokalhyra
Utrustning material

0

9500

9 500

18000

6250

0
0
500

1500
1100
0

1200
1100
0

0
3000
0

Marknadsföring
Övriga kostnader
ska specificeras i
fältet nedan
Specificera övriga
kostnader

300
7100

150
850

150
950

kör 5000, Polistillstånd 700,
inköp korv, ingredienser till
hembakat bröd, kaffe 1400
3000
7900

Fikakostnad 750:- samt avtackning av föreläsare
100:-

4900

Summa intäkter
Summa kostnader
Egen finansiering
anges här
Ansökt belopp

Tyresö Jazz & Blues Tyresö Jazz & Blues
Club
Club

Tyresö Jazz & Blues Tyresö Jazz &
Club
Blues Club

Hantverksgårdens
vänner

Konsert med
Mandys Blue Seven

Jazzkonsert med
Erik Palmborgs
kvartett

Jazzkonsert med
Bill Öhrströms
Bluesband

Föreläsning

3000
0

4000
0

4500
0

0
100 kr från ABF

0

0

0

0

7000

6000

10500

15000

ca 500 från säljning
fika
6000

0
0
0

0
1000
0

0
1000
0

0
0
0

0
0
0

500
750
0

2000
Blommor m m

50
300

2000
1000

2000
1000

2000
500

2000
500

0
0

Fikakostnad 850:- samt avtackning av föreläsare
100:-

10000

Blommor för föreläsaren

5550
12900
3500

9000
23000
0

0
6600
0

Förtäring till
Avgifter till STIM
medverkande, avgift till
STIM
3000
4000
10000
13000
3000
7000

Medlemsavgifter till
STIM

5250
13100
3850

förtäring till
medverkande, avgift
till STIM
4000
11000
3000

4500
17500
9000

100
7250

4000

4000

14000

6600

4000

4000

4000

7150

2000

