OUTSIDESCENEN TORSDAG 5 MARS
11.30-12.00

Intro och presentation av dagens talare
Moderator: Jessica Lyon

12.00-12.30

Så tar du hand om skräckogräset parkslide
OdlingsTV med Jessica Lyon

12.30-13.00

Skånes potatisdrottning berättar lustfyllt om olika potatisar och ger bästa odlingsknepen
Lina Laurin

13.00-13.30

Odla grönsaker i stadsmiljö och hur du komposterar med Bokashi
Peter Streijffert

14.00-14.30

Lär dig enkla knep hur du lyckas med framtidens mat - groddar!
Annika Christensen och Sproutly

14.30-15.00

Pelargoner - Allt du behöver veta
Patrik Andersson

15.00-15.30

Tomatkungen berättar allt om tomater och hur du lyckas med ekoodling
Åke Truedsson

15.30-16.00

Hur hur man kommer igång med skogsträdgårdar
OdlingsTV med Jessica Lyon

16.00-16.30

Lär dig göra din egna Kombuchadryck
Ekombucha

16.30-17.00

Så odlar du chilipeppar
Hugo Nömm

HOMESCENEN TORSDAG 5 MARS
12.00-12.30

Så höjer du värdet på din bostad och home styling-tips från stylisten
Mäklarhuset

12.30-13.00

KonMari-metoden - skapa ordning och reda hemma eller på kontoret
Rofylld vardag

13.00 - 13.30

Vårens inredningstrender och praktiska stylingtips - Karin visar vägen!
Interior Ideas Sweden

13.30-14.00

”Min Husguide” visar vägen vid renoveringar
Energi- och klimatrådgivarna

14.00-14.30

Hur du skräddarsyr smarta lösningar för ditt hem inom ljud och bild
Hifiklubben

14.30-15.00

Elkostnad – Hur väljer man ett bra elavtal?
Energi- och klimatrådgivarna

15.00-15.30

Fördelen med att använda solceller
Cell Solar

OUTSIDESCENEN FREDAG 6 MARS
10.30-11.00

Intro och så här kommer du igång med din skogsträdgård, få tips och råd
Moderator: Jessica Lyon

11.00-11.30

Skånes potatisdrottning berättar lustfyllt om olika potatisar
och ger bästa odlingsknepen
Lina Laurin

11.30 -12.00

Lär dig göra din egna Kombuchadryck
Ekombucha

12.30-13.00

Tomatkungen berättar allt om tomater och hur du lyckas med eko-odling
Åke Truedsson

13.00-13.30

Så odlar du chilipeppar
Hugo Nömm

14.00-14.30

Odla grönsaker i stadsmiljö och hur du komposterar med Bokashi
Peter Streijffert

14.30-15.00

Odla exotiska frukter, bär och nötter i Sverige
Johan Widing

15.00-15.30

Lär dig enkla knep hur du lyckas med framtidens mat - groddar!
Annika Christensen

15.30-16.30

Klimatsmart mat och hälsa
Tareq Taylor

16.30-17.00

Boksignering av den nya boken FAVORITER
Tareq Taylor

HOMESCENEN FREDAG 6 MARS
12.00-12.30

Ditt husprojekt ur ett kund och arkitektperspektiv - vill du vara med och påverka?
Reformhus

12.30-13.00

Hållbart och klimatsmart byggande – följ Björn Christiernssons väg
till det murade drömhuset
Finja Betong

13.00-13.30

Prylexperten som vet allt om det smarta hemmet
Åsa Wallenrud

13.30-14.00

Vårens inredningstrender och praktiska stylingtips - Karin visar vägen!
Interior Ideas Sweden

14.00-14.30

Fördelen med att använda solceller
Cell solar

14.30-15.00

Värmepump – pumpen som ligger oss varmt om hjärtat!
Energi-och klimatrådgivarna

15.00 -15.30

Så höjer du värdet på din bostad och home styling-tips från stylisten
Mäklarhuset

16.00-17.30

Hur du skräddarsyr smarta lösningar för ditt hem inom ljud och bild
Hifiklubben

OUTSIDESCENEN LÖRDAG 7 MARS
10.30-11.00

Intro och tre anledningar till att sluta gräva i trädgården - No Dig Garden
Moderator: Jessica Lyon

11.00-11.30

Skånes potatisdrottning berättar lustfyllt om olika potatisar och ger bästa odlingsknepen
Lina Laruin

11.30-12.00

Lär dig göra din egna Kombuchadryck
Ekombucha

12.30-13.00

Lär dig enkla knep hur du lyckas med framtidens mat - groddar!
Annika Christensen

13.00-13.30

Bakom kulisserna - Karl Fredrik berättar allt om inspelningen om sin nya trädgårdsserie på TV4
Karl Fredrik på Eklaholm

14.00-14.30

Så odlar du chilIpeppar
Hugo Nömm

14.30-15.00

Odling med barn
Andreas Andersson

15.00-15.30

Odla grönsaker i stadsmiljö och hur du komposterar med Bokashi
Peter Streijffert

15.30-16.00

Tomatkungen berättar allt om tomater och hur du lyckas med ekoodling
Åke Truedsson

16.00-17.00

Sticklings-skola, lär dig allt om hur du tar egna sticklingar
Patrik Andersson

16.30-17.00

Odla exotiska frukter, bär och nötter i Sverige
Johan Widing

HOMESCENEN LÖRDAG 7 MARS
11.30-12.00

Introduktion i solceller: Går mot strömmen & producera din egen el!
Energi- och klimatrådgivarna

12.00-12.30

Köpa bostad - en av livets viktigaste affärer
Sparbanken Skåne/Anders Hansson

12.30-13.00

Vårens inredningstrender och praktiska stylingtips - Karin visar vägen!
Interior Ideas Sweden

13.00-13.30

Prylexperten som vet allt om det smarta hemmet
Åsa Wallenrud

13.30-14.00

Så höjer du värdet på din bostad och home styling-tips från stylisten
Mäklarhuset

14.00-14.30

Ditt husprojekt ur ett kund och arkitektperspektiv - vill du vara med och påverka ?
Reformhus

14.30-15.00

Hur du skräddarsyr smarta lösningar för ditt hem inom ljud och bild
Hifiklubben

15.00-15.30

Hållbart och klimatsmart byggande – följ Björn Christiernssons väg till det murade drömhuset
Finja Betong

15.30-16.00

Fördelen med att använda solceller
Cell solar

16.00-16.30

Bostadsmarknaden nu och i framtiden, trender och tendenser, utmaningar och möjligheter
SBAB och Claudia Wörmann

OUTSIDESCENEN SÖNDAG 8 MARS
10.30-11.00

Intro och så här kommer du igång med din skogsträdgård, få tips och råd
Moderator: Jessica Lyon

11.00-11.30

Skånes potatisdrottning berättar lustfyllt om olika potatisar och ger bästa odlingsknepen
Lina Laruin

11.30-12.00

Lär dig göra din egna Kombuchadryck
Ekombucha

12.30-13.00

Så odlar du chilipeppar
Hugo Nömm

13.00-13.30

Odla grönsaker i stadsmiljö och hur du komposterar med Bokashi
Peter Streijffert

13.30-14.00

Trädgården i fickan - din digitala trädgårdsdagbok
Jenny Rybrink och Gradenize

14.00-14.30

Odling med barn
Andreas Andersson

14.30 -15.00

Lär dig enkla knep hur du lyckas med framtidens mat - groddar!
Annika Christensen

HOMESCENEN SÖNDAG 8 MARS
11.30-12.00

Fördelen med att använda solceller
Cell solar

12.00-12.30

Köpa bostad – en av livets viktigaste affärer
Sparbanken Skåne och UtbildningsForum/Jan Reiderstad

12.30-13.00

Prylexperten som vet allt om det smarta hemmet
Åsa Wallenrud

13.00-14.00

Livet och den eviga kärleken till inredning och antikviteter
Karin Laserow

14.00-14.30

Så höjer du värdet på din bostad och home styling-tips från stylisten
Mäklarhuset

14.30-15.00

Gratis, kommunal & oberoende: Energi- och Klimatrådgivarna i Skåne
Energi och klimatrådgivarna

15.00-15.30

Hur du skräddarsyr smarta lösningar för ditt hem inom ljud och bild
Hifiklubben

15.30-16.00

Bostadsmarknaden nu och i framtiden, trender och tendenser
utmaningar och möjligheter
SBAB och Claudia Wörmann

