
Från: Enskede gårds koloniträdgårdar <enskedegardskoloni@gmail.com>
Skickat: den 17 september 2022 08:29
Till: Enskede gårds Koloniträdgårdar <enskedegardskoloni@gmail.com>
Ämne: Webinar om vegansk odling & permakultur, föreläsare Peter Albrecht, tisdag 20 sept kl. 18.30.20.30. 
 
Hej alla medlemmar!

Webinar om vegansk odling & permakultur, föreläsare Peter Albrecht, tisdag 20 sept kl. 
18.30.20.30.
Föredraget hålls i samband med SEE Hållbarhetsvecka 2022, pågår 19-25 sept.
Peter har erbjudit oss att delta. OBS! Glöm inte att anmäla dig för att få länk till föreläsningen!

• Välkommen till en föreläsning med Peter Albrecht, Villands Vånga Veganträdgård.
Peter kommer att prata om hur en kan odla ekologiskt utan animaliska produkter så som 
stallgödsel och benmjöl.
Peter är också permakulturdesigner och han integrerar permakultur för att skapa smarta 
system på sin plats.
Föreläsningen är digital och kostnadsfri. Länk skickas ut samma dag som föreläsningen.
Anmälan till www.sv.se/vasterbotten eller tel. 090-12 55 85

Hälsningar
Miljögruppen/Anette, Meg & Peter

https://invitepeople.com/public/seminars/45038

Vegansk odling och permakultur
En föreläsning om att odla utan djuprodukter 
och hur permakultur hjälper dig att få det 
bästa från din plats.

invitepeople.com

Ps. Bifogar länk till SEE hållbarhetsvecka samt till Peters hemsida & odlingspodd + odlingspodd nr 95 
veganodling/Ulla Troëng

https://invitepeople.com/events/3e55ae92029eee7c
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https://invitepeople.com/events/3e55ae92029eee7c
http://invitepeople.com/
https://invitepeople.com/public/seminars/45038
https://invitepeople.com/public/seminars/45038
https://invitepeople.com/public/seminars/45038


SEE Hållbarhetsvecka 2022
19-25 september 2022Vad är SEE 
hållbarhetsvecka?SEE hållbarhetsvecka 
vill låta dig känna, prata, smaka, 
utmana, utveckla och nätverka hållbart
under en hel vecka eller bara en kort 
stund. Veckan formas av en mångfald 
av deltagande aktörer som bidrar med
sina livskraftiga, kreativa och goda 
exempel på hållbar utveckling.SEE 
hållbarhetsvecka leds av en 
ledningsgrupp bestående av följande 
parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Region Västerbotten, Umeå universitet,
Umeå kommun, Skellefteå kommun 
samt Nolia AB. SEE är en förkortning 
för Social, Ekonomisk och Ekologisk 
hållbar utveckling. I grund och botten 
handlar veckan om 
att:Uppmärksamma och stärka aktörer 
som satsar på att bidra till en hållbar 
utvecklingGe möjligheter att nätverka 
och marknadsföras i ett större 
sammanhangSprida information och 
goda exempel så att fler aktörer 
påbörjar sitt hållbarhetsarbete.Skicka 
in din aktivitet här!För att komma med
i årets SEE-Magasin behöver du göra 
din registrering senast 26 a

invitepeople.com

https://www.vegantradgard.se/

Vegansk odling Peter Albrecht Villands Vånga 
Veganträdgård ekologisk odling föreläsare kurser 
workshops Biocyklisk vegansk odling regenerativt 
växtbaserad odling permakultur veganodling 
växtbaserat

Villands Vånga Veganträdgård arbetar med vegansk odling, 
kurser, föreläsningar och studiebesök. Vi odlar helt 
växtbaserat enligt Biocyklisk vegansk standard. Våra 
metoder är regenerativa, kretsloppsbaserade och 
ekoeffektiva. Vi matar jorden istället för tamdjuren.
www.vegantradgard.se

https://odlarna-podcast.blogspot.com/2019/06/avsnitt-83-peter-albrecht.html
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Odlarna: Avsnitt 83: Peter Albrecht
När han bestämde sig för att flytta till landet och 
börja veganodla för husbehov fick han höra att 
det aldrig skulle gå. Nu har han odlat mat utan 
vare sig djur- eller konstgödsel i nio år, och här 
berättar humanekologen och trädgårdsmästaren 
Peter Albrecht både om veganodling i allmänhet, 
och hur han och familjen själva odlar utifrån anti-
speciesism på sin gård i skånska ...

odlarna-podcast.blogspot.com

https://odlarna-podcast.blogspot.com/2021/03/avsnitt-95-ulla-troeng.html

Odlarna: Avsnitt 95: Ulla Troëng - Blogger
Tomater är en av flera grödor som Ulla är självförsörjande 
på. Hon har uppemot 200 tomatplantor och i programmet 
hör du hur hon lagrar tomaterna för att de ska hålla sig hela
året.

odlarna-podcast.blogspot.com

-- 
Styrelsen, Enskede gårds koloniträdgårdar
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