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Koloniträdgårdsförbundet 
firar 100 år 2021 
Fira med oss!
Förbundet vill fira detta jubileum till-
sammans med sina medlemmar. Det 
vore roligt om så många föreningar 
som möjligt vill vara med och ordna 

en jubileumsaktivitet på temat biologisk mångfald den 28 
augusti på Koloniträdgårdens dag. Idéer och inspiration finns 
både i Koloniträdgården nr 4 och härintill.  

Jubileumswebinarier
Under hela nästa år kommer förbundet att 
 arrangera ett antal digitala föreläsningar i 
 en mängd olika ämnen som tomatodling,  
invasiva främmande växter och planera lotten.

Hela vårens program finns i Koloniträdgården  
nr 4 sid 48, på hemsidan eller som nedladdningsbar pdf. 

Länkarna för att titta på de olika webinarierna kommer 
att läggas ut på hemsidan och facebook i god tid före varje 
webinarie.

1 051 planteringar registrerade 

Nu dubblar vi målet för 2021!
Glädjande kan vi se att vår träd- och buskampanj  
går i mål med över 1 000 registrerade planteringar  
redan 2020. Vi ser det som ett svar på ett stort  
engagemang ute hos våra medlemsföreningar. Eftersom vi 
fyller 100 år nästa år höjer vi ribban. Lyckas vi tillsammans 
sprida budskapet ytterligare och plantera dubbelt så många 
träd och buskar under 2021?

Kampanjen är en del av våra jubileumsaktiviteter och 
vårt fokus att satsa mer på att sprida kunskap om biologisk 
mångfald. Vi vill uppmuntra våra 230 medlemsföreningar 
att använda trädkampanjen för att lyfta fram hur bra ni är på 
biologisk mångfald för era kommunala politiker,  
stadsplanerare och allmänhet. Exem-
pelvis ordna aktiviteter som träd-
plantering med politiker, artinven-
teringspromenad för allmänhet mm. 

Kom gärna med förslag på hur vi 
kan engagera ännu fler kolonister  
och föreningar att delta!

Affisch att dela hittar ni på vår 
hemsida. 

Är du ny medlem? Har du flyttat? 
Får du tidningen?
Vi vill att alla kolonister i Koloniträdgårdsförbundets med-
lemsföreningar ska få tidningen Koloniträdgården. Därför 
behöver vi korrekta adresser i vårt medlemsregister. Glöm 
inte att anmäla ny adress till din förening, så att de kan skicka 
in rätt adress till förbundet. För dig som bor i lägenhet, kolla 
att lägenhetsnumret är med. Om det saknas, kan tidningen 
komma i retur till kansliet.

Rapport från regionforum och  
förbundsstyrelsens möte 
På ett digitalt regionforum den 21 november träffades repre-
sentanter för alla regioner i förbundet samt Örjan Sjödin, 

förbundsordförande och Ulrica Otterling, Pierre Gräff samt 
Ulrika Flodin Furås från kansliet. På mötet diskuterades effek-
terna av coronaåret bland medlemsföreningarna, betydelsen 
av god kommunikation och att antalet konflikter inom fören-
ingar i flera delar av landet har ökat de senaste två åren.

Det konstaterades också att det finns ett ökat behov av för-
eningskunskap som förbundet behöver hjälpa till att tillgo-
dose. Ingrid Rogblad från Studiefrämjandet som även arbetat 
med uppdateringen av miljödiplomeringen, höll föredrag 
om miljödiplomeringen och pratade om hur samarbetet med 
Studiefrämjandet kan utvecklas. 

Förbundsstyrelsen hade digitalt möte den 4-5 december 
och diskuterade då bland annat årets som gått och budget 
och verksamhetsplan inkl jubileumsplaner för 2021. 

Beslut togs att förbundsrådet 2021 kommer att genomföras 
digitalt. 
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Besök www.koloni.org

Vi på kansliet vill önska alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Friskt 2021!

Kansliets växel har julstängt mellan den 23 dec – 6 jan. 

Nordiska trädgårdar 2021 blir ett digitalt 
event = alla i hela Sverige kan gå!
På grund av den pågående pandemin har Nordiska trädgår-
dar i fysiskt form på Stockholmsmässan ställts in 2021. Istället 
kommer mässan tillsammans med Fritidsodlingens Riksor-
ganistion, FOR, arrangera ett digitalt event 25-28 mars. 

Där kommer Koloniträdgårdsförbundet delta. En fördel 
med ett digitalt event är att alla kolonister i hela Sverige kan 
vara med. Besök oss gärna där.  www.for.se

Miljödiplomerade föreningar höst 2020
Under hösten har Solna Koloniträdgårdsförening  
Kvarnvreten miljödiplomerats till silvernivå. Stort grattis  
till er för det fina miljöarbete ni utfört!            
  

Årets koloniträdgårdsfrämjar?
Årets koloniträdgårdsfrämjare kan vara en person, ett 
projekt eller en organisation, som gjort extra mycket för 
koloniträdgårdsrörelsen. Nominera din favorit genom att 
mejla namn och motivering till kansli@koloni.org senast 
15 januari. 

Nomineringar av förtroendevalda
Har du tips på en person eller flera som skulle vilja sitta i för-
bundsstyrelsen, vara förbundets revisor eller sitta i valbered-
ningen? Skicka dina förslag till valberedningens ordförande 
Solweig Hultman på solweig.hultman@hotmail.com 
senast 7 januari. 

https://www.for.se/
https://kolonitradgardsforbundet.se/

