
Tillsammansodlingen 2022 
 
Det här är andra året för tillsammansodlingen på Stora Lundby gård, 4 km nordväst om 
Stallarholmen längs vägen mot Överselö. Förra året bjöd både på goda erfarenheter och 
utmaningar som vi har reflekterat över och lärt oss av.  
 
Några nyheter för i år: 

§ Tillsammansodlingen får en ny plats uppe vid maskinhallen, nära parkeringen.  
§ Förutom den klassiska potatisodlingen blir det lotter för att odla valfri gröda.  
§ För att öka skörden satsar vi mer på gödsling, och på att samla upp regnvatten så man 

kan fylla vattenkannan.  
§ Vi försöker använda maskiner till att sätta och slutskörda potatis. 
§ Du sköter bara dina egna rader och lotter. 
§ Utöver kommunikationen via Facebook kan man få viktig information via mail. 

 
 

  
Potatisraderna är raka och de ”fria” odlingslotterna kilformade.  Sättmaskinen är från 1970. 

 
Lotter för valfri gröda 
Odlingslotterna ligger som en solfjäder runt en liten åkerholme. De är cirka 8 meter långa och 
kilformade, en halv meter på smalaste stället och en meter i den breda änden. Se skissen ovan. 
En lott kostar 200 kr. Här kan du odla vad du vill, och sätta igång så fort jorden är plöjd. Vi 
vet att några funderar på lök, bondbönor och blommor – vad vackert det ska bli. 
 
Potatisodling 
Varje andel ger dig en cirka 20 meter lång rad och 6 kg sättpotatis. En andel kostar 350 kr. 
Radavståndet är 70 cm. I år satsar vi på ekologiskt utsäde, från Larsviken. Vi planerar att sätta 
två sorter, lika mycket av varje: 
 

  



 
Odlingsåret för potatis 
§ Potatisen kan sättas när jorden är tillräckligt varm. Normalt har våren kommit tillräckligt 

långt de första dagarna i maj.  
§ Under juni och juli behöver man sedan kupa sina rader ett par gånger och antagligen hålla 

efter ogräset vid ytterligare ett tillfälle.  
§ Som vi märkte i 2021 års odling kan torka göra att skörden blir liten. Lite vattning kan då 

göra stor skillnad, till exempel i samband med första kupningen och igen då knölarna 
bildas. 

§ Ungefär tre månader efter sättning kan man börja skörda. Det är ingen stress utan man 
gräver bara upp det man vill äta just då. 

§ Slutskörden blir en dag i månadsskiftet oktober/november. Då tar vi upp all potatis som är 
kvar i landet, förhoppningsvis med hjälp av maskin.  

§ Under vinterförvaringen vill potatisen ha det mörkt och svalt, men frostfritt.  
 
 

Gemenskapen 
Tillsammansodlingen handlar inte bara om glädjen med själva odlingen och skörden, utan vi 
ser även fram emot att odla vår gemenskap. Tanken är också att den som är ovan kan få 
guidning av de mer erfarna. 
 
Den som vill ha sällskap på fältet eller samåka kan göra en efterlysning i Facebookgruppen. 
Vi påminner varandra när det är dags att kupa raderna eller när man kan börja skörda. Vackra 
odlingsbilder och skördeskryt är alltid mycket välkommet, liksom barn i gummistövlar och 
favoritrecept. Och efter förra årets succé med skördefesten ser vi redan fram emot de 
festligheter vi kommer att hitta på i år.  
 
Nu håller vi bara tummarna för att vädret ska bli gynnsamt. 
 
Anmälan 
Här kan du anmäla dig för Tillsammansodlingen 2022: 
www.shorturl.at/ajuST  
 
Frågor på det?  
Maila Klimatverket Stallarholmen <klimatstallarholmen@gmail.com> 
Marian 072-943 2334 
 


