Koloniträdgårdsförbundet

Cirkulär
Fritidsodling och den nationella
livsmedelsstrategin
När den nationella livsmedelsstrategin presenterades den
30 juni visade det sig att varken koloniträdgårdar eller
fritidsodling ingår i strategin.
‒ Den föreslagna strategin fokuserar helt på den kommersiella odlingen. Fritidsodlingen kompletterar strategin eftersom
vi representerar ett annat perspektiv, med odlare och konsumenter i en och samma person. Därför borde fritidsodlingen
ingå, säger Ulrica Otterling, generalsekreterare för Koloniträdgårdsförbundet.
Fritidsodling och koloniträdgårdar är viktiga inom många
av de områden som lyfts i strategin, som kunskapsspridning
om odling, beredskap inom livsmedelsförsörjning, medvetna konsumenter, ekologisk odling och värdet av närodlat,
matsvinnet och framtida arbetskraft inom gröna näringar för
att nämna några exempel. Därför har förbundet tillsammans
med Fritidsodlarna (FOR) arbetat för att fritidsodlingen ska
komma med i strategin. Vi har fått med ett sådant förslag i en
av de följdmotioner som lades på propositionen om livsmedelsstrategin och vi har träffat Christina Nordin, chef för
Näringsliv och villkor på Näringsdepartementet och en av
huvudpersonerna i arbetet bakom strategin.
Att fritidsodlingen inkluderas i dessa sammanhang är inte
bara viktigt rent principiellt, utan även när det gäller framtida
möjligheter att få ekonomiska medel till olika projekt.
De statliga anslag Koloniträdgårdsförbundet får via Jordbruksverket och FOR minskade 2015-2016 och arbete pågår
för att få anslagen att öka igen. Det här är anslag som förbun-
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det får för information- och kunskapsspridning inom odling.
Pengarna går bland annat till bidragen till utbildande aktiviteter inom odling och till produktionen av Koloniträdgården.

Kurspaket för miljö- och odlarskola
En odlarskola som utbildat odlingsrådgivare har sedan ett
antal år genomförts i FSSK (Stockholm), region Östra samt
ett par gånger i FGK (Göteborg). Kursen är utvecklad i samarbete med Studiefrämjandet. För att alla regioner, oavsett
storlek, ska ha möjlighet att utbilda odlingsrådgivare inom
sina medlemsföreningar, håller förbundet nu på att ta fram ett
kurspaket som ska göra detta möjligt. Eftersom miljödiplomeringen också är något som förbundet vill främja och som
många föreningar efterfrågar, ingår kunskap om miljödiplomeringen i kursen som fått namnet miljö- och odlarskolan.
Kursen är en gedigen utbildning med 9 kursmoment som
genomförs under en säsong och ger deltagarna kunskap
som de sedan kan dela med sig av till odlingsintresserade
kolonister inom sin förening. Paketet kommer att innehålla
ett upplägg med information om genomförande för varje
kursmoment, tips på föreläsare och förslag på hur kursen bäst
genomförs (i samarbete med Studiefrämjandet). Mer information kommer inom kort.

Kod för Klostrarabatten
Koden som ska anges för att erhålla rabatten som Klostra
erbjuder alla kolonister i förbundets medlemsföreningar har
fallit bort i tidningen. Koden är koloni2017.

Intresset ökar för miljödiplomering
Nu när våren äntligen närmar sig, börjar allt fler föreningar höra av sig till kansliet och många ringer för att
få veta mer om miljödiplomeringen.
– Det är klart fler som har hört av sig
i år än vid samma tid förra året. Det
är roligt att se att intresset ökar, säger Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare
på förbundet.

Den som vill veta mer om miljödiplomeringen kan höra av sig
till kansliet på 08-556 930 80,
kansli@koloni.org eller ulf.nilsson@
koloni.org. Det finns en mängd

skriftlig information samt att Ulf
förstås gärna berättar mer. Ett tips
är att besöka förbundets monter
på Nordiska trädgårdar där miljödiplomeringen lyfts fram.
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Nolia T rädgård 21-23 april
Förbundet kommer att vara representerat på Nolia
Trädgård i Umeå 21-23 april med hjälp av region Västerbotten som kommer att ha en monter där. Nolia Trädgård är norra Sveriges största trädgårdsmässa och
Ann-Marie Lindgren, ordförande för region Västerbotten,
önskar alla som har vägarna förbi välkomna till mässan.

Nordiska Trädgårdar 6-9 april
”Den gåtfulla jorden” är temat på Koloniträdgårdsförbundets monter på Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan.
Besökare kommer att kunna lära sig mer om vad jord består
av, hur den fungerar, känna på olika typer av jordar och hur
jorden kan förbättras. Den som tar med ett jordprov från den
egna lotten kan få det analyserat på plats.
För att berätta om miljödiplomeringen och ge tips på hur
man kommer igång med miljöarbetet kommer representanter
från Eklundsfältet i Södertälje att vara på plats och berätta
om sitt arbete med miljödiplomeringen.
Det kommer också att finnas ett ”minikansli” där föreningar kan få svar på frågor och ta del av diverse användbar
information.
Som vanligt organiserar Fritidsodlarna (FOR) mängder av
öppna föredrag under mässan. ”En underjordisk resa” hålls
av Ulf Nilsson och Ulrica Otterling från Koloniträdgårdsförbundets kansli.

Seminarium för yrkesolk på mässan
I anslutning till Nordiska trädgårdar anordnar FOR som
vanligt ett antal seminarier för yrkesfolk under mässans två
första dagar. I år har förbundet organiserat ett av dessa seminarier för att lyfta betydelsen av odlade ytor i städerna med
anledning av att städer förtätas allt mer och konkurrenser om
de gröna ytorna ökar. Seminariet heter Odlingar i staden - lyx
för ett fåtal eller värdefulla för alla? Seminariet riktar sig till

stadsplanerare, arkitekter, stadsträdgårdsmästare och andra
aktiva inom de gröna näringarna. Det äger rum fredag 7
april kl 13-16.30 och kostar 1295 per person. Anmälan görs
via www.for.se. Sprid gärna den här informationen.
Utöver dessa halvdagsseminarier ordnar FOR alla öppna föredrag på scenerna på själva mässan, dessa är som vanligt gratis.

Kongressen 12-13 augusti –
delta med ombud
Den 12-13 augusti 2017 har Koloniträdgårdsförbundet kongress i Uppsala. Kallelse har gått ut i Koloniträdgården och
skickats ut till alla föreningar. Under nästa vecka kommer
alla föreningar att få ett utskick med information och anmälningsblanketter.
Till kongressen kan alla medlemsföreningar skicka ett
ombud per påbörjat 100-tal medlemmar. På den här kongressen kan det vara extra viktigt att delta eftersom förbundsstyrelsen kommer att lägga fram ett förslag om att kongressen
ska avskaffas. Istället ska det årliga förbundsrådet bli högsta
beslutande organ inom förbundet. Det ger bland annat en snabbare beslutsgång och möjlighet att motionera varje år istället
för vart fjärde år. Förändringen innebär också att föreningarna
mister sin direkta representationsrätt och istället representeras
av ledamöter inom regionen. Allt detta finns noga beskrivet i
det utskick som gick ut till alla föreningar i februari.

förbundsråd 8-9 april
Årets förbundsråd äger rum 8 april kl 12-17 och 9 april
9.30-12.30 i anslutning till Nordiska trädgårdar. På förbundsrådet deltar förbundsstyrelsen, utsedda ledamöter
från förbundets regioner, revisorer samt delar av valberedningen. Det här är första gången som förbundsrådet
äger rum över två dagar och avsikten med upplägget
är att det utöver själva mötet ska finnas tid att diskutera
aktuella och viktiga frågor.

Följ Koloniträdgårdsförbundet
på Facebook!

Ses på Nordiska
Trädgårdar
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