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Webbinarium kl. 18 på onsdag!
Hur kommer det sig att vi mår vi så bra av att se frö gro, kompostera och skörda våra
äpplen? Lyssna till en föreläsning som fokuserar på odlingens återhämtande, läkande och
inspirerande egenskaper. Dessutom får du tips på några välgörande växter som du kan
plantera på din egna gröna sköna lott.
Föreläsare: Eva Robild, journalist och författare inom trädgård och hälsa.
Föreläsningen spelas in och finns på koloni.org en tid efter.
Onsdag 16/3 kl. 18.00
1. Klicka på event-länken: https://bit.ly/3Lv1H4H
2. Välj ”Watch on the web” (om du inte har Teams)
Vi är också nyfikna på vilka ämnen du vill att vi ska ta upp framöver? Kanske är det någon
föreläsare du är extra sugen på att höra? Mejla dina förslag till: ulrica.otterling@koloni.org
Alla webbinarier hittar du här

Upprop för att stoppa gifterna från lantbruket
För två år sedan började oförklarliga skador på plantor av tomat, chili och paprika dyka upp.
En av de drabbade var journalisten och kolonisten Lena Israelsson som uppmärksammade
problemet på Facebook. Fritidsodlingens Riksorganisation FOR har sedan dess genomfört
flera tester som visar att skadorna beror på pyralider. Pyralider är de aktiva ämnena i ett
flertal kemiska bekämpningsmedel som lantbrukare sprutar mot ogräs. Via stallgödsel och
halm m.m. hamnar pyraliderna i våra trädgårdar och i våra plantor. Fortfarande säljs
förgiftad näring och gödsel, utan varningstext, både komposterad, pelleterad och färsk.
Nu har Koloniträdgårdsförbundet fått nog och startar en namninsamling för att mobilisera
hela odlingssverige till en gemensam protest. Namninsamlingen pyralidstopp.nu lanseras på
mässan Nordiska Trädgårdar den 31 mars. Målet är att få ansvariga ministrar, miljö- och
klimatminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, att agera.
Namninsamlingen ska överlämnas till dem den 5 juni på Världsmiljödagen.
‒ Vi vet att många kolonister finns bland alla fritidsodlare som har drabbats. Det här är
odlare som vill odla ekologiskt och väljer KRAV-märkt gödsel, och ändå har deras odlingar
blivit förgiftade. Det är inte rätt, säger Ulrica Otterling.
HÅLL UTKIK EFTER KAMPANJEN

På plats på kunskapsscenen
Om du inte redan har köpt biljett till mässan så är det dags nu. Rabattkod hittar du i nr. 1
av tidningen Koloniträdgården.
Som kolonist i en förening som är medlem i Koloniträdgårdsförbundet har du 60 kronors
rabatt på inträdet till Nordiska Trädgårdar 31 mars–3 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.
KÖP BILJETT >>
Vi finns på plats med inspiration i vår monter och med flera föreläsningar på
kunskapsscenen:
Giftfri gödsel och näring – så här gör du
De senaste åren har rester av växtgifter i gödsel och näringsprodukter förstört odlingar för
tusentals fritidsodlare. Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och

näringsprodukterna i handeln? Finns det några produkter som är garanterat giftfria? Lär dig
mer om näring som du kan göra själv och vilka produkter du vågar använda.
Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare inom odling.
Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare
Prisutdelning Årets koloniträdgårdfrämjare 2022. Priset utdelas årligen till personer som
medverkat till att främja, uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet
av odling och biologisk mångfald, vilket årets pristagare har gjort med råge.
Älskade tomater – tips och trix!
Tomater och tomatodling är givande på så många olika sätt. Med lite nytänk går det att odla
alla sina tomater på friland, utan växthus. Kenneth Nilsson maxar tomatodlingen genom att
odla flera tomatplantor på höjden runt en påle. Ta del av hans idéer och fiffiga tips!
Föreläsare: Kenneth Nilsson, kolonist och erfaren tomatentusiast
Kom till vår monter på mässan och träffa andra kolonister! Alla kolonister som har med
kupongen ur tidningen får dessutom en mässpresent när de hälsar på i montern.

Kom ihåg att anmäla era nya kolonister och
styrelsemedlemmar

•
•

Styrelseblanketten ska skickas in efter ert årsmöte oavsett om ni byter ut någon i
styrelsen eller inte. Ifyllbar pdf >>
Adressändring och anmälan om nya kolonister. Ifyllbar pdf >>

Fyll i och mejla till: kansli@koloni.org
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