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Med rätt kunskap kan vi förbereda oss
På onsdag är det dags för årets sista webbinarium. Då pratar hortonom Linda-Marie Rännbäck på
temat odling i ett förändrat klimat. Hur kan vi hantera effekterna av extrema värmeböljor, torka
och skyfall i våra trädgårdar? Vad kan vi odla och hur ska vi förbereda oss? Senast i somras
drabbades vår medlemsförening Gävles Södra Koloni av skyfall som orsakade stora
översvämningar i området. PASSA PÅ ATT LÄRA DIG MER!
1. Onsdag 1/12 kl. 18.00
2. Klicka på event-länken: https://bit.ly/3ty5khs
3. Välj ”Watch on the web” (om du inte har Teams)

Se inspelade webbinarier året ut
Under våren och hösten har vi producerat �era webbinarier på spännande ämnen. Passa på att
bjuda över kolonikompisarna på glögg och titta tillsammans på inspirerande och kunniga föreläsare
som bl.a. berättar om pollinerarvänliga blommor, hur du skapar en minidamm eller förökar växter.
Våra inspelade webbinarier går att se året ut på webben. Tipsa alla odlingsintresserade i din
närhet!
Se alla inspelade webbinarier här >>

Se till att alla får tidningen uppdatera lägenhetsnummer!
Tidningen Koloniträdgården är en
medlemsförmån till alla kolonister vars
förening är medlemmar hos oss.
Vi har upptäckt att om lägenhetsnumret
saknas på kolonistens adress så är risken stor
att tidningen inte delas ut. Tänk på detta när
ni rapporterar in adresser. Ändringsblankett
för adressändring ligger här>>
Det går också bra att mejla till
kansli@koloni.org

Julklappstips
Vill du beställa en prenumeration av tidningen Koloniträdgården i julklapp till en
trädgårdsintresserad person som vill få en inblick i kolonirörelsen? Just nu får du 4 nr för 250 kr +
en �n odlingskalender. Beställ genom att mejla till kansli@koloni.org, betala in till Plusgiro 2771-4
Koloniträdgårdsförbundet

Det är smart att Miljödiplomeras!
I dagsläget är 47 av Koloniträdgårdsförbundets 228 medlemsföreningar miljödiplomerade. Flera är
igång med processen och nu möjliggör vi för �er diplomeringar under nästa år.
Det handlar om att höja kunskapsnivån om hur vi kolonister blir mer klimatsmarta. Vi vill bedriva
påverkansarbete och värna om kolonirörelsens framtid gentemot det omgivande samhället. Om vi
kan visa att landets koloniområden sköts utifrån gedigen kunskap och med hänsyn om miljön är det
ett viktigt argument mot de kommuner och stadsdelar som hyr ut mark till oss. Det är oftast även
ekonomiskt smart för medlemsföreningen att bli miljödiplomerad.

Engagerade Miljöambassadörer sökes
Just nu söker vi efter engagerade kolonister som vill sprida kunskap om Miljödiplomeringen bland
föreningar och medlemmar i regionen, samt stötta och peppa föreningar för att komma igång och
att slutföra stegen i Miljödiplomeringen. Hittills har 15 personer anmält sig till att bli ambassadörer
och att vara med, nästa utbildningstillfälle är den 6 december och sedan blir det några tillfällen i
januari/februari så att alla är fullfjädrade ambassadörer när säsongen drar igång.
För att täcka upp hela landet så söker vi �er. I synnerhet några från norra halvan av Sverige, samt
från Sydöstra och Östergötland. Inget krav på att vara förtroendevald, engagemanget är viktigast.
Sprid denna information till era medlemmar! Intresse mailas till Ingrid Rogblad; miljon@koloni.org

Förbered för årsmöten - leta
engagemang i vinter
Nu vilar naturen och vi ses inte lika ofta ute
på koloniområdet. Men snart, snart lockar
våren oss tillbaka och därför är det redan nu
hög tid att planera för föreningens årsmöte
då nya styrelsemedlemmar ska väljas. Passa
på att unyttja den mörka årstiden till att prata
ihop er med valberedning och era kolonister
om engagemanget. Tänk på att jobba nära er
valberedning och region. Om ni behöver stöd
med extern ordförande på årsmötet var ute i
god tid!

Sök externa pengar för projekt hos
Svenska Postkodstiftelsen

Grannskapsinitiativet
– För levande, öppna och tillgängliga grannskap
Svenska Postkodsstiftelsen övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.
Varje år delar de ut miljoner från lotteriets överskott till godkända projekt runt om i Sverige. Rikare
Trädgård för biologisk mångfald där Koloniträdgårdsförbundet medverkar ärett initiativ som
�nansieras av pengar från stiftelsen.

Koloniområdet i relation till kommunens invånare
Just nu letar stiftelsen efter projekt som stimulerar goda initiativ i närområdet och som drivs av
miljö-, kultur- och idrottsorganisationer. Ansökningar tas emot löpande per månad. På stiftelsens
webbplats kan du läsa mer>>

Ta chansen och sök för din förening
Ett koloniområde bjuder kommunens invånare på rekreation och kunskap om odling, växter och
biologisk mångfald. Vi vet att �er vill få möjlighet att bli kolonister men att köerna är långa. Varför
inte dela med oss av vår kunskap och glädje till resten av invånarna? Vad sägs t.ex. om att bjuda in
närområdets förskolor, långtidssjukskrivna, nyin�yttade eller vem som helst på vandringar eller
workshops ? Låt kreativiteten �öda och fundera på hur din förening kan bidra till ett bättre
samhälle. Ta chansen och sök! Vi kolonister kan vara med och göra skillnad i samhället.
Kontakta ulrica@koloni.org om du har en idé.

Trädkampanjen går i mål
Äpple, päron, plommon och körsbär. Fläder,
hallon och vinbär. Björnbär och blåbär. Kul att
så många hakat på KOLONI ÄLSKAR TRÄDkampanjen ute på lotter och i föreningar.
Du kan registrera din plantering, fram till och
med 31 december>>

Kansliets växel tar jullov och stänger mellan
den 22 december till den 3 januari. Det går
bra att mejla till alla på kansliet >> och i
förbundsstyrelsen>> så tar vi tag i frågorna
när vi är tillbaka!
Tack för gott samarbete under jubileumsåret
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