Koloniträdgårdsförbundet

Cirkulär
Nya koder till medlemsrabatter – OBS
Tre av förbundets medlemsrabatter har fått nya koder:
Impecta: KOLONI47NG ger 10 procent rabatt på fröer i
deras webshop. Koden är ny sedan december 2017. Observera att koden ska anges i beställning på avsedd plats för att
rabatten ska erhållas (syns tydligt på första sidan i Kassan).
Klostra: koloni2018 ger 10 procent rabatt vid köp av fröer,
plantor, sättlök, potatis och dylikt i deras webshop.
Ojop Garden: koloni2018 ger 15% rabatt på deras kantjärn
och övriga sortiment. Anges i webshopen. Ojob Garden besöker gärna föreningar inom rimligt avstånd från Eskilstuna, för
att visa upp sina produkter och sälja sina produkter på plats.
För att bjuda in till besök, kontakta valentina.ferracane@
ojopsweden.se.
De koder som fanns med i Koloniträdgården nr 4 2017
som kom i december för Ojop Garden och Klostra fungerar
till slutet av mars parallellt med koderna ovan. Bäst är att
använda de nya koderna som presenteras här. Det går alltid
att kontakta förbundskansliet för att få de aktuella koderna.
Samtliga medlemsrabatter och deras koder finns med i
varje nummer av Koloniträdgården.

Stockholm Urban Garden Show 2018 –
en trädgårdsfest med ett budskap
Den 8-9 sept arrangerar Koloniträdgårdsförbundet
Stockholm Urban Garden Show i Drakenbergsparken
på Södermalm. Med Stockholm Urban Garden Show vill
förbundet skapa ett tillfälle för diskussion och debatt om
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framtidens odling och dess plats i staden. Konkurrensen
om utrymmet i städer är redan stor idag och kommer att bli
ännu större i framtiden. På utställningen vill vi lyfta fram allt
positivt som odling i olika former ger samhället och visa hur
viktigt det är att odling och gröna ytor får plats även i framtidens städer. Förbundet vill förstås särskilt lyfta fram allt det
som koloniverksamhet ger både kolonister och samhället i
stort. Vi vill ha fler koloniområden, inte färre.
På utställningen kommer det att finnas visningsträdgårdar
i storleken 4 till 40 kvm. Alla som har något att säga om
framtidens stadsodling och dess betydelse för stadsmiljön har
möjlighet att uttrycka det i form av en visningsträdgård och
delta. Kolonister är extra välkomna! Utöver visningsträdgårdar kommer det att finnas en höstmarknad med allt från
grönsaker och trädgårdsartiklar till information om odling.
Programmet för de två utställningsdagarna kommer att vara
fyllt med aktiviteter, på scen, runt om på utställningsområdet
och i närliggande koloniområden/stadsodlingar.
Vi vill hälsa alla kolonister välkomna både som deltagare och
besökare!

1 juli är det dags för Tusen Trädgårdar
Tusen Trädgårdar är en fantastisk trädgårdsdag
som engagerat tusentals trädgårdsägare sedan
starten 2010. Alla som vill är välkomna att delta
och visa upp sin trädgård. Det kostar ingenting att
vara med och det finns inga andra krav än att du ska
tycka att det är roligt att visa din trädgård. Ladda ner informationsfoldern och anmäl din trädgård på www.tradgards-

Nordiska Trädgårdar 22 – 25 mars 2018
Koloniträdgårdsförbundet medverkar tillsammans
med övriga sällskap inom FOR på Rådgivningsgatan i bortre änden av mässhallen. Årets tema för
Nordiska Trädgårdar är Mixat och maxat, och temat
för vår monter är Koloniträdgården 100 år. Förbundets tema är dubbeltydigt, dels fyller vår tidning 100
år, dels vill vi också visa kolonirörelsens utveckling
under 100 år. Cirkeln är sluten – från odling för män-

niskans överlevnad till odling för jordens överlevnad.
Vår mässgrupp jobbar nu för fullt med planering
av utformning och innehåll för montern. Det blir en
historisk vandring genom 100 år med nedslag i en
kolonists liv 1918, 1958, 1978 och 2018.
Ni hittar vår monter på samma placering som
föregående år, C26:40. Kod som ger rabatt på inträdet
finns i Koloniträdgården nr 1 2018. Välkomna!
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riket.se . Här hittar du andra koloniföreningar, trädgårdsföreningar, trädgårdsamatörer, stadsparker, kyrkogårdar,
tillsammansodlare, villaägare och andra trädgårdsentusiaster.
Du kan följa Tusen trädgårdar på sociala medier
@tusentradgardar och #tusenträdgårdar
Samarbetspartners är Riksförbundet Svensk Trädgård,
Studiefrämjandet och Gunnel Carlsons Trädgårdsriket.

Dags att förnya miljödiplomeringen?
För föreningar som redan är diplomerade kan det vara
dags att förnya er förenings miljödiplomering. Diplomeringen gäller i tre år och måste därefter förnyas. Man kan
välja att ligga kvar på samma nivå eller ännu hellre satsa
på att ta ytterligare ett steg mot guldnivån.
Vill ni påbörja arbetet mot miljödiplomering?
Föreningar som är intresserade av att komma igång med
arbetet att bli miljödiplomerade är mycket välkomna att
höra av sig! Kontakta förbundets trädgårdsrådgivare
Ulf Nilsson, ulf.nilsson@koloni.org eller
08-556 093 081 för frågor om miljödiplomering.

Nytt från FOR
FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation där Koloniträdgårdsförbundet är medlemmar, har uppvaktat miljöminister Karolina Skog för att diskutera regeringens
pågående arbetet för att ta fram nya regler för privat
användning av kemiska växtskyddsmedel.
I sak är vi eniga, användningen av kemiska växtskyddsmedel som har negativ inverkan på miljö och
hälsa ska förbjudas. Men det måste samtidigt finnas
alternativa metoder tillgängliga för fritidsodlarna som
kan användas istället och som verkligen fungerar. Där
är vi inte idag. FOR anser därför att det behövs forskningssatsningar för att utveckla ett hållbart växtskydd
för fritids- och den småskaliga odlingen.
Sammantaget var det ett konstruktivt möte där vi
även fick möjlighet att berätta om FORs och FORs
medlemmars verksamhet gällande kunskapsspridning
om hållbar odling och den samhällsnytta vi kan göra.
Vi hoppas på en fortsatt god dialog i frågan.

Värdet av trädgårdsbranschen och fritidsodlingen – ny rapport
Nu finns en ny rapport om den svenska trädgårdsbranschen, utgiven av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). FOR har varit
medförfattare till kapitlet om fritidsodlingen. Där går det att läsa om aktuella trender och det ekonomiska värdet av
fritidsodlingen där kolonirörelsen ingår. Hela rapporten finns att läsa på www.for.se

På gång:

17 feb – Förbundsstyrelsen tillika styrelsen i
Kolonirörelsens lånefond har möte

1-3 juni – Malmö Garden Show, där Södra
regionen deltar.

9 mars – Koloniträdgården nr 1 distribueras.

1 juli – Tusen trädgårdar

22-25 mar – Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Förbundet deltar tillsammans med FSSK och Östra regionen.

8-9 sep – Stockholm Urban
Garden Show som förbundet
arrangerar. Deltagare och besökare från hela landet är välkomna.

14 april – Förbundsråd för Koloniträdgårdsförbundet. Mötet äger rum i Stockholm.
20-22 april – Nolia Trädgård i Umeå, där region
Västerbotten är med.

27-30 sep – Bokmässan i Göteborg där FGK
(Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar) deltar.

Ses på Nordiska Trädgårdar
22-25 mars 2018
Monter C26:40

Följ gärna Koloni-

trädgårdsförbundet på
Facebook!

Besök www.koloni.org
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