Pressinformation Matfestivalen
Leader Gästrikebygden utsåg i våras Järbo till en av pilotbyarna i sitt projekt Omställning i
Praktiken.
Omställning Järbo hade som ett nätverk av personer lämnat in en ansökan med många delprojekt som hade till syfte att visa på att omställningsarbete innebär många saker.
En av de många aktiviteterna som startades var att ha några linderödssvin. Här fanns en idé
om att skulle gå och böka på flera olika ställen så att många människor skulle se dem på
nära håll. Linderödssvin är utmärkta på att bearbeta jorden och förbereda för odling.
Många vuxna och barn har träffat våra grisar när de varit på besök i Järbo centrum.
Ett naturligt avslut på detta delprojekt var att arrangera en stor fest och idén utvecklades till
att bli den Matfestival som nu går av stapeln.
Till Matfestivalen kommer flera lokala producenter av olika slag.
Många företag och odlare har bidragit med råvaror till den mat som serveras.
Kocken Peter Ågren som driver Gävligt Gott har kreativt skapat de fem olika rätter av griskött
som erbjuds tillsammans med vegetariska rätter.
Fokus har lagts på god mat, kvalitet och närproducerat.
Vi har bjudit in Järboborna att delta i denna fest och fler än vi vågade hoppas har köpt biljett i
förköp. Nu är biljetterna slutsålda och Järbo Folkets Hus är fullsatt.
Omställning Järbo vill vid det här tillfället sprida budskapet på ett lättillgängligt sätt. Vi har en
tipspromenad med anknytning till omställningsfrågor. Många företag har skänkt massor av
olika vinster till tipspromenaden.
Vi har också bjudit in företrädare för de politiska partierna i Sandviken. Inte alla av dem har
vaknat upp och förstått vad klimat- och miljöproblemen innebär. Kan vi påverka dem?
Dukningen av borden går i återbrukets tecken, som ju också är en viktig del av omställningen, nämligen att minska resursslöseriet.
Festivalkommittén har jobbat intensivt under drygt två månader för att arrangera festen.
Det känns redan som om den här festivalen borde upprepas och kanske bli en tradition – i
någon form. Vi samlar krafter och inspiration till nästa år!
Föreningen Omställning Järbo har bildats för att främja medlemmarnas gemensamma intresse att verka för omställningsrörelsens mål. Vidare vill vi sprida kunskap om de utmaningar som kan vänta i en nära framtid orsakade av klimatförändringar, minskande tillgång till
fossil energi, miljöproblem m.m. Vi vill bidra med en positiv syn på våra möjligheter att påverka och minska de negativa konsekvenserna.
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