HÅLLBARA JÄRLE, allmänt möte hos Kanan med plantbyte 27 maj kl 18.30-21.00
Minnesanteckningar
Rapport från Omställning Järle aktivitet som förlades till Kanans handelsträdgård där Nils-Gunnar
och Britt tog emot ett 10-tal besökare. Tema blir att diskutera odling, se och höra hur arbetet bedrivs
och byta plantor med varann.

Lokalt transportmedel för lokala produkter !!
Många hade plantor med sig och efter intressant information om växtsätt, skötsel och användbarhet
gjordes en rundvandring på Kanan.

Plant- och kunskapsutbyte !!
Mötet avslutades med medhavd fikakorg. För de som hade missat det, så fanns både kaffe och bullar
att tillgå från NilsG/ Britt och Mäla. Tack för detta.

Omställarfika!
Vi diskuterade fortsatta aktiviteter och kunde glatt meddela att Leader Bergslagen beviljat byalaget
stöd för Byodling i Järle med 10000:- kronor.
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”.

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.
Kommittén vill gärna uppmana intresserade att följa hemsidan och FB-gruppen "Det händer i Järle"
för att bättre kunna följa det fortsatta arbetet som fortsätter i höst med nya aktiviteter.
//Lasse C
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