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Skriv under för att stoppa pyraliderna
Vår namninsamling för att stoppa pyralider är i full gång. Din underskrift är viktig!
Dela fakta och uppmana alla i föreningen att skriva under.
Länk till namninsamlingen>>
Vad är pyralider?
Pyralider är ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk, mot ogräs vid odling
av spannmål, raps och sockerbetor m.m. Problemet är att pyraliderna har hamnat i den ekologiska
organiska näringen och gödseln som vi fritidsodlare använder i våra trädgårdar. Flertalet kolonister
har drabbats och fått sina odlingar förstörda under de senaste tre åren. Lena Israelsson, journalist
och kolonist, har uppmärksammat problemet tillsammans med Fritidsodlingens Riksorganisation
(FOR). I de analyser som genomförts visar det sig att enbart några få miljondelar av detta ämne
räcker för att känsliga växter som tomat, bönor och potatis ska bli skadade.
Vårt upprop
Koloniträdgårdsförbundet manar nu alla fritidsodlare till protest mot gifterna. Målet är att få
ansvariga ministrar, miljö- och klimatminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter
Thorvaldsson, att agera. Enda lösningen är att förbjuda pyralider. Giftet finns i kretsloppet och
måste bort. Namninsamlingen ska överlämnas till dem på Världsmiljödagen den 5 juni.
Mer fakta och rapporter finns på kampanjsidan pyralidstopp.nu >>
Många föreningar har redan ställt sig bakom uppropet. Mejla hej@pyralidstopp.nu så syns din
koloniförening på kampanjsidan.
Sätt gärna upp affischer i föreningen och informera om kampanjen på årsmöten.
Affisch i pdf för utskrift >>

Bilder och fakta pdf för utskrift >>

Skriv under namninsamlingen

Odlingstips

Pyralidskandalen väcker många frågor ute i föreningarna. Hur ska vi odla nu då, vågar man köpa
jord, näring? Tipsa gärna alla kolonister om vår informationsserie Lätt om Odling. Där finns nu två
nya informationsblad om växtnäring och jord. Texterna är skrivna av erfarna trädgårdsrådgivare.
I Lätt om Odling kan du läsa om snigelbekämpning, olika kompostmetoder, om gröngödsling,
spaljéra äppelträd, odla potatis och mycket annat.
Samtliga 53 informationsblad finns att ladda ner som pdf här>>

Vårens sista webbinarium 19/4

Frukt och bär som är goda och gör gott
En upptäcktsresa bland välsmakande bär och frukter som dessutom har nyttiga egenskaper. Här
presenteras både klassiska och nyare växtslag som vi kan odla i Sverige, från söder till norr.
Föreläsare: Kimmo Rumpunen, hortonom, växtförädlare och forskare vid institutionen för
växtförädling på SLU.
Tisdag 19/4 kl: 18:00
1. Klicka på event-länken: https://bit.ly/3GAkrfj
2. Välj ”Watch on the web” (om du inte har Teams)

20% rabatt på Nolia Trädgård i Umeå 22-24 april

Efter påsk är det dags för trädgårdsmässa i norrland, Umeå. Vi finns på plats med monter och
mässan bjuder på många spännande föreläsningar. Alla kolonister vars förening är medlem i
Koloniträdgårdsförbundet får 20 % rabatt på inträdet (betalar 80 kr istället för 100 kr) mot
rabattkupong. Region Västerbottens fyra koloniföreningar är med och arrangerar.
OBS: Ladda ner och skriv ut rabattkupong inträde här>>
Läs mer om vad som händer på mässan>>

Nya representanter i Förbundsstyrelsen

Lördagen den 9 april träffades förtroendevalda från alla våra 15 regioner runt om i landet för ett
årligt Förbundsråd. Det var en trevlig dag med mycket diskussioner. Två nya medlemmar valdes in
i Förbundsstyrelsen: Håkan Hallengren tar över efter avgående Leif Hörlin, Göteborgs
Koloniträdgårdar och Anna Otmalm valdes in som representant för Stockholms
Koloniträdgårdar. Protokoll från mötet kommer läggas upp på koloni.org inom kort.

Tipsa alla kolonister: Följ @kolonitradgardsforbundet på Facebook
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