Dysterjordet andelslandbruk

Notat fra møte i Vitenparken mandag 3. april
7 personer kom på første del av møtet, og ca. 40 personer på andre del – takk for oppmøte!
Kl. 17-18 for nye andelshavere og interesserte
Daglig leder Kjersti Helgeland gikk gjennom rutiner og årets gang, presentasjon ligger på
hjemmesiden vår.
- Hvor mange andeler trenger jeg og hvor mye får jeg på en andel, se hjemmesiden vår
her http://dysterjordet.no/?page_id=124.
Dugnader
- Du velger selv når i sesongen du vil gjøre dine 6 dugnadstimer.
- Når de første dugnadene er satt opp vil dere få e-post med informasjon og lenke til
påmelding i vår Aktivitetskalender (du finner lenke til den på toppen av
hjemmesiden):
http://www.supersaas.com/schedule/Dysterjordet/Aktivitetskalender_Dysterjordet
- Du må bruke et passord som for å logge deg inn første gangen og opprette bruker –
dette er dugnadsglede2017. Opprettet du bruker i fjor eller forfjor bruker du
passordet fra da (dugnadsglede2015/16 om du ikke endret det). Alle andelshavere
skal bruke kalenderen for å melde seg på dugnader (men du kan melde på 2
personer, så begge i en husstand trenger ikke å melde seg på hver for seg). Barn
trenger ikke meldes på.
- Det er begrenset antall plasser på en dugnad for at det skal være nok å gjøre, og så
dugnadsansvarlig skal kunne føle opp - er det fullt må du melde deg på en annen dag!
- Det er helt opp til deg når du gjør dine 6 obligatoriske timer, men vi vet det er
vanskelig å få tak i folk i fellesferien, så innsats da er ekstra velkomment.
- Det er mulig å gjøre dugnadsinnsatsen på andre måter enn på jordet etter avtale
med daglig leder eller gartner. F.eks. kan man hjelpe til med administrative oppgaver
som vår internettside, regnskap etc, eller innsats i anleggsgruppa med snekring,
maling etc.
Innhøsting
- Når innhøstingssesongen begynner, dvs. at det er nok modent så alle andelshavere
kan høste, sender daglig leder ut ukentlig høstemelding, fortrinnsvis på fredager. Der
står det hva du kan høste, hvor og hvor mye. Høstemeldingene legges ut her
http://dysterjordet.no/?page_id=582.
- Før første høsting må du lese høstereglene våre. Det vil også bli satt opp felles
innhøsting/høsteopplæring. Spør også gjerne andre andelshavere!
- Både dugnader og innhøsting er basert på tillit. Er du på jordet så hils på andre
andelshavere. Jo bedre vi kjenner hverandre, hjelper hverandre og følger med, jo
mindre sjanse er det for at noen utenfra kan utnytte systemet og forsyne seg av
avlingen.

Kl. 18-20 vårmøte med planlegging
- Gartner Håkon Mella presenterte årets vekstsesong, presentasjonen ligger på
hjemmesiden vår.
- Innspill:
Det ble spørsmål og innspill om lagring og konservering. Vi planlegger i
utgangspunktet for bruk av ferske grønnsaker i sesong, men om vi får overskudd kan
man høste til lagring eller konservering (står da i høstemelding). Vi har gjort forsøk
med å prøve å finne felles lagringsplass sentralt i Ås, men ikke lykkes med dette.
Felles lagring vil også innbefatte mer organisering.
o Gi tidligere informasjon om lagring, hvordan etc.
o Kan vi ha bredere fokus på konservering, flere metoder?
o Sylteagurk; ikke så lett å konservere når man kan ta 4 stk., mulig å gjøre noe
med dette?
- Arbeidsgruppene ble presentert, og de som ville kunne skrive seg på liste.
- Idedugnad; forslag, helst med personer som ønsker å følge opp.
Barnegruppa
- Videreføre ”barnejordet” bak redskapsbua.
- Sette av egne jordflekker for barna som er interessert i dette. De setter selv opp skilt,
planter, luker og høster (men kanskje hjelpe hverandre med vanning?).
- Arrangere ”Barnas dag på Dysterjordet”; egen sosial dag for barna!
o Høste og grille mais
o Lage egne navneskilt (til egen grønnsaksflekk på barnejordet)
o Enkel suppe som de er med å lage
- Skaffe brukbare redskaper i barnestørrelse, trillebår
- Lage barnesittegruppe, benk og bord i barnestørrelse, kjøkkenbenk, kar og kopper
- Lage hinderløype som barna kan leke i. Ide fra i fjor: Spørre speiderne på Ås om å lage
lekeapparater tilknyttet (?) jordet – godt tidsfordriv for ungene
- Egne barnedugnader
- Barna kan invitere venner på besøk, så de kan fortelle om jordet og vise hvordan ting
fungerer.
Gartnergruppa
- Involvere studenter fra NMBU!
o Fra jord- og plantefag til diagnostisering og analyse
- Muligheter for frukttrær? Også som vindstopper langs randssonene. Må avklares
med bonden.
- Plante flerårige vekster for rom og struktur på jordet; frukt, bær, pil. Frukttrær og pil
må avklares med bonden. Pil kan være svært vanskelig å bli kvitt igjen! (Ola
Hanserud)
- Felles innkjøp med andre andelslandbruk av f.eks. settepotet.
Urtegruppa
- Fortsette på urtespiralen
- Medisinurter?
- Trekantbed; horisontalt element
- Heller (skifer) til gangene?

Sosiale arrangementer og kurs
- Felleshøstinger, feks. Lørdager, via Facebook
- Sommertoget 17. august, gjøre noe spennende og involvere andre på Ås
- Sesongsuppe
o Månedens suppe
o ”koke suppe på en spiker”
- Videreføre høsttakkefest!
- Dele oppskrifter
- Lære om lagring
- Kurs i konservering
o Metoder
o Alternativer til lagring
Vannkildegruppa
Ting som må kartlegges:
- Hvor langt må vi bore, prisanslag? Vi har noen tilbud, men vanskelig å si hvor langt vi
må bore.
- Hvor mye vann trenger vi? Vi har noen anslag
- Vannreservoar?
- Pumpehus og anlegg
- Kartbase.no på nett
- Søknadsmuligheter for fornybar energi (sol og vind) hos Enova og Innovasjon Norge?
Martin sjekker.
- Vil sol eller vind gi nok energi?
- Vi har elektrikermedlem som kan bistå med å legge opp strøm.
- Hvor kan vi bore? Må avklares med bonden.
Anleggsgruppa
Først ut er å forsterke sideveggene på tunnelen og sette inn vinduer, tegninger ble laget.
Annet på planen i år:
- Flere sitteplasser
- Vaskestasjon
- Plantebord i tunellen
- Få på plass utegrillen (er forhåpentligvis laget)
- Fikse døra på utedassen
- Kompostplasser i system flere steder på jordet
- Lage tralle til Håkon som akkurat går over grønnsakssengene!

