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Projekt: Barnens trädgård och snickeri 

(Diarienr: ÅLR 2018/4194) 

Rapport för tiden: 1.7.2018-27.3.2019 

  
Vi fick vänta till slutet av oktober att Ålands landskapsregeringen hade godkänt vårt projekt 
och vi vågade inte satsa allt för mycket på projektet under den tiden, därför kom vi igång med 
projektet lite försenat mot vad planen va från början. Vi anser att vi ändå har gjort en hel del 
med projektet och har en bra plan hur vi ska fortsätta med att iordningställa både trädgården 
och snickeriet för framtiden och är nu en bra bit på väg redan med årets sysslor. 

 

Trädgården 
 
Den blivande trädgården är placerad i en gammal hästhage bakom 4H:s klubbhus och en viss 
del röjningsarbete samt sten plockning har gjorts före projektansökan skickades till Leader 
Åland. Detta gjordes för att vi kunde se om det skulle gå att bygga upp en trädgård på det 
område som vi hade tänkt pga. markens struktur och tidigare användning. När allt såg bra ut 
enligt oss, var det bara att sätta gång planeringen och börja jobba med trädgården så mycket 
vi hann under sommaren. 

 
Vi har fått grunden till grillplatsen grävd samt plats för 
köksträdgården (potager). Arbetet med grillplatsen 
fortsätter när vi kan vara ute och jobba i trädgården. Vi 
har redan bokat en del material för själva grillen, 
betongringar kommer att transporteras till oss under 
våren. Växthuset är beställt och levereras i slutet av 
mars eller början av april 2019. Vi behöver göra 
grundarbete för växthuset först och räknar att vi kan 
sätta ihop växthuset i slutet av april eller i början av maj, 
beroende på hur våren ser ut och tillåter oss att jobba 
med grundarbetet. 

 
Under sommaren 2018 odlade vi potatis, morötter och 
spenat i trädgården. I slutet av september köpte vi 4 
äppelträd, 1 st familjepäronträd och ett aprikosträd 
samt två vinbärsbuskar, en svart och en röd, som 
planterades i trädgården. Alla träden och buskarna 
verkar ha överlevt vinter och väntar på att bli beskärda 
under våren.  
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Förberedelser för vårens sådd och nästa odlingssäsong är 
på gång. Vi har varit och skaffat lite utrustning för 
förkultivering och odling på friland, så som belysning, 
underlag för krukor med tanke på bevattning, 
bevattningsduk, kålnät och frön. Vi ska börja med sådden 
av sorter som behöver förkultiveras i sista veckan i mars, 
då borde vi kunna härda plantorna innan dem ska 
planteras i växthuset eller på friland. Vi har redan 
planerade kurser och aktiviteter i trädgården, vi kommer 
att hålla en trädgårdskonstkurs i april, odlingskurs i maj 
samt öppet hus i trädgården på kvällstid under maj och 
juni.  

 
Vi har också fått förfrågningar från andra organisationer 
och föreningar om de får komma och använda 
trädgården för undervisning och praktiska övningar, det 
gillar vi, samarbete ger mersmak för alla parter. 

 
Under sommaren och hösten 2018 har Ålands Omsorgsförbundets dagliga verksamhet på 
Jomala gård varit och använt trädgården för aktiviteter så som plockat bort mindre stenar från 
odlingsmark samt tagit upp potatis. 

 

Snickeriet 
 
Arbetet att få ordning i snickeriet har också 
påbörjats. I slutet av februari 2019 har vi tömt 
och städat snickeriet, så att vi kan börja 
planera arbetsbänkar, skruva fast väggställ 
och panel för verktyg och hur vi ska placera 
alla maskiner, så att allt finns lätt tillgängligt.  

Vi har också bestämt att isolera taket i 
snickeriet, som föreningen gör på egen 
bekostnad, så att vi även kan använda 
snickeriet under den kallare årstiden, nu 
finns det ingen isolering alls och utrymmet 
är väldigt kall vintertid.  
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Arbetet med att iordningställa snickeriet fortsätter efter isolering av taket och vi kommer att 
jobba med resten av snickeriet under projekttiden i den takten vi hinner, men vi drömmer 
om att kunna använda snickeriet för kursverksamhet redan på hösten. 

 

Snickeriet har också redan haft allmännytta för en annan förening, vi har lånat ut utrymmet till 
Ålands Skogsvårdsförening när de höll motorsågskurs för stormfälld skog på Åland i slutet av 
februari och i början av mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


