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Plantera ett träd för framtiden
För att synliggöra  koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den 
biologiska mångfalden har förbundet startat en trädkampanj. 
Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 
2020 till augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet  
av förbundets 100-årsjubileum nästa år då vi vill fortsätta sprida 
kunskap om hur odlingsytor bidrar till livskraftiga stadsmiljöer. 

 Registrera din plantering på webben
Att delta är enkelt! Plantera ett träd eller buske och utmana 
dina grannar och andra kolonister i föreningen att göra det-
samma. Ju fler träd desto bättre. För att hålla koll på om vi når 
målet 1000 träd är det viktigt att alla nyplanterade träd och bus-
kar registreras. Så när trädet eller busken är i jorden, ta ett kort, 
gå in på gå in på www.koloni.org/alskartrad och registrera 
din plantering. Mer information och trädinspiration kommer 
att läggas ut på webbplatsen under året. Fina priser kommer att 
lottas ut till medverkande.
Bifogat finns en affisch (pdf) som du kan skriva ut och sätta upp på 
anslagstavlor i din förening. Bifogat finns också en bild (jpg) som ni 
kan lägga ut på webben och på föreningens Facebooksida.

Uppdaterat om miljödiplomeringen
Denna märkliga vår 2020 har vi märkt av ett ökande engage-
mang kring odling. Vi ser också ett ökande intresse för miljö-
diplomeringen. Därför är det med glädje vi nu kan berätta att 
ett nytt miljödiplomeringsmaterial lanseras under maj månad 
med uppdaterade kriterier men med samma huvudteman 
som tidigare. Redan miljödiplomerade föreningar har kvar sin 
status och kommer att känna igen sig i materialet. 

Materialet finns att ladda ned på  
www.koloni.org/miljodiplomering  eller att beställa:
• Informationsfolder i A5 som enkelt förklarar vad  
miljödiplomeringen är
• Ett handledningshäfte med kriterier och ett uppdaterat  
poängsättningssystem
• Formulär för redovisning av miljödiplomeringsnivåerna: 
Områdesbeskrivning och Checklista

Dessutom bygger vi på hemsidan upp en faktabank med re-
kommenderade fördjupningsmaterial för respektive kriteri-
eområde.

Tillsammans med Studiefrämjandet gör vi även en studie-
plan som underlättar genomförandet av miljödiplomeringen 
och bidrar till att det blir en värdefull kunskapsresa för alla 
medlemmar i föreningen. Studiefrämjandet över hela landet 
kommer på så vis att kunna erbjuda bättre möjligheter att 
stötta koloniföreningarna med folkbildningsinsatser.
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Kansliet har sedan corona-utbrottet började fått en rad frågor om årsmöten, gemensamma utrymmen på koloniområden mm. 
Vi har därför samlat ett antal råd och tips kring dessa ämnen på www.koloni.org/aktuellt. 

TIPS OCH RÅD KRING ÅRSMÖTEN MM I CORONATIDER



Koloniträdgårdens dag –  
den 29 augusti 2020
Kolonirörelsen är värd att firas och att lyftas fram. Därför har  
Koloniträdgårdsförbundet lanserat Koloniträdgårdens dag. 
Från och med i år infaller den alltid sista lördagen i augusti, 
vilket i år är den 29 augusti. Förbundet hoppas att koloni- 
föreningar över hela Sverige vill vara med och göra denna 
dag till något extra i alla koloniområden.

Tanken är att dagen både ska kunna vara en dag för  
gemenskap i föreningen och en dag då koloniområden kan 
 visa upp sig från sin bästa sida för grannskapet, men även  
för stadsplanerare, lokalpolitiker och andra. 

Varje förening väljer själva hur de vill fira dagen. Det kan 
vara en skördefest, en gemensam picknick, öppna trädgårdar, 
ljusfest eller varför inte plantering av ett nytt träd och/eller en 
buske på föreningens mark. 
Hör gärna av er till redaktionen och berätta om  
era planer för Koloniträdgårdens dag;  
ulrika.flodin.furas@uhskribent.se. 

Förbundsrådet 2020 blir digitalt
Efter att förbundets årsstämma Förbundsrådet först skjutits upp 
från 18 april till 13 juni, har förbundsstyrelsen nu beslutat att 
mötet ska genomföras digitalt den 13 juni (istället för i Stock-
holm). Alla ledamöter och övriga som ska vara med kommer att 
få noggrann information om hur detta ska gå till och testmöten 
kommer att genomföras. Allt för att säkerställa en fungerande 
demokrati.

Skörda regnvatten
I vår har det rapporterats 
om grundvattennivåer 
som är mycket under det 
normala för årstiden i 
stora delar av Götaland 
och Svealand. 
Anledningen är en kombi-
nation av torka, utebliven 
snösmältning och tidig 
grönska som medfört att 
nivåerna sjunkit från redan 
låga nivåer. 

Det är därför väldigt vik-
tigt att hushålla med vattnet 
i våra koloniträdgårdar. Koloniträdgårdsförbundet har i  
samarbete med Studiefrämjandet tagit fram studieplanen  
Skörda Regnvatten. Den kan användas till studiecirklar för att 
inspirera och vägleda dig till att tänka på vad just du kan göra 
för att skapa en hållbar koloniträdgård, med inte alltför stora 
medel. 

Studieplanen kan laddas ner via: 
https://kolonitradgardsforbundet.se/skorda-regnvatten-3/
Läs mer om grundvattennivåer och markfuktighet: 
www.sgu.se/grundvatten/
www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/ 
markfuktighet-beta
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Besök www.koloni.org

Vi hoppas att kolonilivet ger dig extra  
glädje i denna tid av ovisshet. Njut av att se dina  
favoritblommor blomma och låt humlorna surra.  

Ogräset kommer inte ta paus i alla fall,  
det kan vi vara säkra på...


