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Öppen trädgård i Hjortsberga
Kom till Hjortsbergatorpet och se hur vi odlar till självhushåll i vår lilla trädgård! 
Vi har flera växthus, skogsträdgård, varmbänkar och vi täckodlar på våra bäddar. 
I uteköket har vi vedspis och vi samlar regnvatten från våra tak. Välkommen att 
prata mat med oss!

Vägbeskrivning: Hjortsberga ligger sydost om Kumla utanför Hällabrottet, skyl-
tat från s-kroken på länsväg 636 i Hjortsberga mot Vesta skola. Liten lada utmed 
vägen med honungsskylt.

Måndag 26 september
Drop-in mellan kl 17.00 och 19.00

Hjortsberga 306, Kumla

Bokbord på Askersunds bibliotek 
Boktips och informationsmaterial om hem- och krisberedskap finns utställt på 
biblioteket under hela veckan. 

Tisdag-söndag vecka 39

Öppen trädgård i Härodlingen Åtorp
Vi odlar grönsaker och örter till självhushåll och försäljning i mindre skala. 
Välkomna att se hur vi odlar i växthus och i bäddar på friland. Skörd och tillvara-
tagande av grödor för vinter- och vårbehov kommer att vara i full gång.

Tisdag 27 september 
Drop-in mellan kl 09.00 och 15.00

Härodlingen Åtorp 191, 693 94 Åtorp

Studiecirkel i hemberedskap, Lekeberg
Vad gör du om strömmen går, eller om du inte får något vatten ur kranen? Den 
här studiecirkeln är till för dig som vill lära dig mer om hemberedskap tillsam-
mans med andra. Vi delar med oss av bra tips till varandra och diskuterar hur 
man på bästa sätt kan klara både större och mindre kriser.
Studiecirkeln är kostnadsfri men föranmälan krävs.

Anmäl dig på www.abf.se/orebrolan eller ring 010-203 17 00

Start tisdag 27 september
18.30-21.00

4 träffar
ABF Lekeberg, Sveagatan 2 Fjugesta

Beredskapscafé i Kopparberg
Välkommen förbi hos ABF i Kopparberg på eftermiddagen onsdag 28 september. 
Vi bjuder på fika och pratar om hur vi stärker vår beredskap, vår lokala matpro-
duktion, våra sociala nätverk och allt annat som vi tycker behövs för att göra 
Ljusnarsberg till en hållbar kommun som är väl förberedd för framtiden!

Onsdag 28 september
Drop-in mellan kl 14.00 och 16.00

ABF Kopparberg
Bergmästaregatan 10



Torsdag 29 september 
12.00-14.00

Finska föreningen i Hällefors, 
Sikforsvägen 16

Torsdagslunch hos Finska föreningen i Hällefors
Denna vecka lagar Finska föreningen mat på temat ”billig krismat”. Du kan köpa 

lunch mellan kl 12 och 14. 

Torsdag 29 september 
18.00-18.45

ABF Hallsberg
Västra Storgatan 11

Aquaponiska odlingssystem
Aquaponisk odling är en metod för kombinerad odling av växter i vatten samt 
fiskodling i ett slutet, miljövänligt odlingssystem. I dessa system kan en stor 

variation av fiskar och växter produceras samtidigt. Aquaponisk odling är ett av 
de resurssnålaste produktionssätt som finns.  

ABF Örebro län tillsammans med mångkulturella föreningen i Hallsberg har 
precis startat ett samarbete där föreningen, i studiecirkelform, skapar en egen 
aquaponisk odling i våra lokaler i Hallsberg. Kom och lyssna på ett föredrag om 

odlingen och passa på att ställa dina frågor! Passet hålls delvis på engelska. 

Fredag 30 september
11.00-17.00

Lidetorpsvägen 1, 693 70 Åtorp

Grönsaksförsäljning och skördesamtal i Åtorp
Under fredagen har vi öppet i vår lokal inne i Åtorp. Där säljer vi grönsaker 

från gården och pratar gärna om olika sätt ta tillvara på säsongens skörd från 
trädgården.

Söndag 2 oktober
Ullergården, Ullersätter

REKO relationer – kan det ge trygg matförsörjning nu och framåt? 
Välkommen till Ullersätter utanför Lindesberg söndag 2 oktober. Där får du 
träffa och samtala med lokala matproducenter som säljer sina produkter i 

REKO-ringar, och andra som är intresserade av bra och trygg mat. Välkomna till 
intressanta samtal om matförsörjning!

Mer information om tid och plats kommer snart. Kolla in Facebookgrupperna 
REKO-ring Ullersätter och REKO-ring Bergslagen om någon vecka. Där lägger vi 

evenemanget när planeringen är klar.




