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Projekt: Barnens trädgård och snickeri 

(Diarienr: ÅLR 2018/4194) 

Rapport för tiden: 28.3.2019-27.9.2019 

  
Det som har hänt med vårt projekt under tiden 1.7.2018-27.3.2019 kan man läsa i mellanrapport 
som vi lämnade in den 27 mars 2019. Det kan man kalla för det första halvåret för projektet, då 
det var nästan mot slutet av oktober 2018 när vi kunde börja arbeta med projektet, efter att 
föreningen hade fått beslutet att kunna få finansiering för projektet från Ålands 
Landskapsregering. 

 

Trädgården 
 
Efter mars 2019 har det börjat hända mycket mera saker både i trädgården och snickeriet. 
Arbetet i trädgården fortsatte efter vintern när snön var borta och då började vi planera plats 
för växthuset, frilandsodling samt hur allt annat skulle placeras i trädgården. Det har det varit 
mycket att plocka stenar och rensa ogräs, harva och använda jordfräs att få odlingsmarken 
någorlunda jämt före odlingssäsongen började. Vi hade en elev från Ålands Yrkesgymnasium 
som deltog på trädgårdsarbete som praktik från skolan och hjälpte oss att förbereda 
grönsakslandet för odlingen.  
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Föreningen ordnade odlingskurs för medlemmar i början av maj och då fixade vi sådden av 
grönsaker samt satte potatis med kursdeltagare. Efter odlingskursen fortsatte vi 
odlingsaktiviteter med odlingsklubben på onsdagskvällar i slutet av maj till slutet av juni. De 
här kvällarna hade våra medlemmar möjlighet att delta i aktiviteter i trädgården och 
tillsammans planterade vi förkultiverade växter såsom tomater och smultron i större krukor 
samt byggde odlingslådor tillsammans.  
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Deltagare på tre sommarläger fick också ta del i aktiviteter i trädgården och plockade bort 
stenar, rensade ogräs samt vattnade odlingarna. Under personalens sommarsemestrar tog 
föreningen sommarjobbare hand om trädgården och "det vanliga arbetet" i trädgården 
fortsatte efter par veckor sommaruppehåll med odlingsklubben som vi började den 7 augusti. 
Konceptet var samma, medlemmarna hade möjlighet att komma till trädgården och syssla 
trädgårdsarbete tillsammans med 4H-ledare. Schemat för odlingsklubben har varit lite 
annorlunda på hösten, då har vi planterat om tomater till större krukor, skördat morötter, 
rödbetor, potatis, persilja, ärter, blomfrö från ringblommor, tomater, dill och spenat.  
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En del av de här grödorna som har redan skördats, har lagrats på 4H-gården, för de kommer vi 
att ta vara på och använda senare på hösten på våra matlagningskurser. Planer är, att när vi 
har skördat alla grödorna, så ska grönsakslandet rensas och räfsas på nytt för att minska 
mängden av ogräs. För nästa odlingsperiod ska landet göras om med bättre planering för hur 
vi placerar växter på frilandet och vi ska även försöka förbättra jorden i den under vinterhalvåret 
med att laga odlingsbäddar med kompost och annat material som ger näring till marken. 

 

Vi gjorde färdigt platsen för växthuset den 21 maj med hjälp av en entreprenör och 
grävmaskinsförare samt en frivillig talkoarbetare, som kom och hjälpte oss att lasta och köra 
grus med traktor, frontlastare och släpvagn. Arbetet med platsen blev färdigt på en kväll, men 
vi hann inte börja med att sätta upp växthuset då. Det dröjde ett tag före vi kunde fortsätta 
med växthuset, men till sist den 8 september hade vi möjlighet att få ett gäng att komma med 
på talka och hjälpa oss att börja sätta upp växthuset. Vi hoppas att få växthuset färdigställt före 
vinter, så att vi kan börja använda den så fort som möjligt. I det färdiga växthuset kommer vi 
att ha vinterodling under det här året samt nästa år kan vi driva upp plantor och ha mest 
känsligare och värmekrävande växter att växa där.  
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Snickeriet 
 
Arbetet i snickeriet fortsatte i augusti 2019. Då började vi bygga väggställningar för verktyg, 
införskaffade inredningsmaterial för arbetsbänkar samt förvaringsmöbler och en del av 
verktyg, som vi behöver ha för blivande kurser. Den första kursen i det nya snickeriet planeras 
att hållas i slutet av september och kursen är fullsatt. Då bygger vi hopphinder för kaniner med 
våra medlemmar. Efter kursen ska vi fokusera mera på arbetet i snickeriet, att få själva 
inredningen färdigt där. 
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Iordningställande fortsätter på båda ställen, vi ska ännu göra grillplatsen färdigt samt börja 
jobba med marknadsföringsmaterial under det andra år med projektet.  Trädgården är öppen 
för allmänheten och besökare på 4H-gården har möjlighet att bekanta sig med den när de är 
på 4H-gården. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


