Var med
och fira
med oss!

KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET
100 ÅR 1921-2021
2021 fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år. Kolonirörelsen
kom till Sverige strax före sekelskiftet och förbundet bildades
1921. Sen dess har vi jobbat för kolonirörelsens utveckling i hela
Sverige. Förbundet vill fira detta tillsammans med er – våra
medlemmar.
Förutom att det är roligt att fira hundraåringar, kan vi allihop tillsammans
använda jubileet till att visa för beslutsfattare och allmänhet allt positivt med
koloniområden, inte bara för kolonister,
utan även för samhället i stort.
Under jubileumsåret kommer förbundet ordna bland annat en webinarieserie
med digitala föredrag om en rad noga

Jubileumsambassadörer
Det är alla medlemsföreningar som
är Koloniträdgårdsförbundet och
vi vill visa upp hur Kolonisverige ser
ut idag. För att kunna göra det har
vi tagit hjälp av jubileumsambassadörer från regioner och föreningar.
Ambassadörerna hjälper oss på
kansliet att sprida information om
jubileet. De berättar också vad som
händer ute i föreningar så att vi
kan berätta om det i tidningen, på
facebook och på hemsidan. De hjälper oss också att peppa den egna
föreningen/regionen att haka på
jubileumsfirandet. Vill du veta mer,
kontakta ulrica@koloni.org.

koloni.org

Besök oss på Facebook!

utvalda ämnen. Läs mer om detta här
nedan.
Trädkampanjen ”Koloni älskar träd” med
målet att plantera 1000 nya träd och buskar fortsätter under hela 2021. Kommer
vi lyckas dubblera målet och nå 2000 nya
träd och buskar? Med hjälp av trädkampanjen kan vi visa att koloniområden

främjar biologisk mångfald som är ett
globalt miljömål som alla kommuner
arbetar med. Så ett sätt att fira förbundets
100-årsjubileum är att ordna en aktivitet
kopplat till trädkampanjen i er förening.
Tio andra tips på jubileumsaktiviteter
finns i rutan nedan.
Vi välkomnar alla föreningar att ordna
en aktivitet och vara med och fira förbundets 100-årsjubilem! Och samtidigt visa
upp er själva. Det blir jubileumsfinal på
Koloniträdgårdens dag den 28 augusti.
Mer information om detta kommer i
nästa nummer av Koloniträdgården.

11 jubileumstips
Fira med oss den 28 augusti och visa hur bra koloniområden är
på biologisk mångfald.
 Träd- och buskplantering i föreningen, med politiker eller
kändis. Glöm inte att registrera planteringen på koloni.org/
alskartrad.
 Vandringar, med allmänhet
 Politikervandringar och lyfta den biologisk mångfalden
 Tipspromenader
 Upptäcktsfärd i området; leta efter träd, fåglar, insekter eller
växter.
 Inventera antalet buskar och träd
 Plantera en jubileumsrabatt
 Skördemarknad med avstånd och handsprit
 Geocaching – placera en cache på området och info om
platsen på geocaching.com.
 Workshop utomhus; t ex bygga insektshotell, bygga kompost,
ta sticklingar. Gärna kopplade till miljödiplomeringen.
 Öppen trädgård

Jättebalsamin.
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Jubileumsföredrag
via internet
Som en del av förbundets 100-årsjubileum arrangeras under 2021 en rad med digitala föredrag, webinarier. Ämnena inkluderar allt från kolonihistoria, trädgårdsdesign, tomatodling
och invasiva främmande växter till jord, beskärning, påverkansarbete och biologisk mångfald.
Webinarierna organiseras via webben så att du som publik kan titta via dator, surfplatta eller
mobil och alla avslutas med en frågestund. De kommer också att spelas in så att de går att se
i efterhand. Anmäl dig via koloni.org.
Anmälan för de olika webinarierna kommer att öppnas upp cirka en månad innan de äger
rum. Följ förbundet på facebook så blir du automatiskt påmind! Webinarierna arrangeras i
samarbete med Studiefrämjandet.
ons 13 jan kl 18.00
Låt städerna och människorna
blomstra!
Om kvinnorna i koloniträdgårdarnas tidiga historia och
hur man med gemensamma
krafter skapade en livskraftig
rörelse och ett sammanhållande förbund.
Föredragshållare: Ulrika Flodin
Furås, chefredaktör Koloniträdgården, författare och
medodlare på kolonilott.
tors 28 jan kl 18.00
Lyckas med din tomatodling
Om allt från sådd till skörd och
sortval. Lite chilitips blir det
också.
Föredragshållare: Lena
Israelsson, kolonist, journalist
och författare.
tors 25 feb kl 18.00
Sätt din koloniförening på
kartan
Om påverkansarbete och
hur man kan visa upp kolonioch odlingslottsområdenas
fördelar för beslutsfattare och
människorna i staden.

koloni.org

Föredragshållare: Ulrica Otterling, generalsekreterare och
Johanna Uhr, kommunikatör
på Koloniträdgårdsförbundet.
ons 10 feb kl 18.00
Invasiva främmande växter
Här besvaras frågor som: Vilka
är de invasiva främmande
växterna och varför är de ett
problem? Vad gäller för dem
och hur bör de bekämpas? Den
nationella listan kommer också
att diskuteras.
Föredragshållare: Ulf Nilsson,
trädgårdsrådgivare Koloniträdgårdsförbundet och Bibbi
Bonorden, projektledare
Invasiva främmande
växter, Fritidsodlingens
Riksorganisation.
tors 11 mars kl 18.00
Planera lotten
Följ med på resan när en odlingslott planeras och utvecklas under flera år. På vägen
får du råd och tips på hur du
kan planera din lott efter dina
behov och hur du ska tänka för
att få rum med det du önskar.

Besök oss på Facebook!

Föredragshållare: Maria
Andersson, kolonist och trädgårdsdesigner.
tors 18 mars kl 18.00
Plantera ett träd så har
du inte levt förgäves
Träd och buskar skapar liv på
lotten. Om biologisk mångfald
och hur allt hänger ihop. Tips
på sorter som passar bra på
liten yta, från norr till söder.
Föredragshållare: Ulf Nilsson,
trädgårdsrådgivar Koloniträdgårdförbundet och Gunnel
Holm, E-gruppen.
ons 21 april kl 18.00
Beskärning av träd och buskar
Om hur du ska tänka och göra
när du beskär träd och buskar.
Teknik och redskap, lämpliga
tider på året, beskärning för
att få mycket frukt eller inte,
föryngring av buskar samt tips
på hur du undviker de vanligaste misstagen.
Föredragshållare: Jessica
Karlsson, Hillbillies.

ons 5 maj kl 18.00
Skapa en levande och fruktbar
jord
Gödsling och jordförbättring
är nycklarna till fina skördar
och en prunkande trädgård.
Om jord och hur man genom
att tillföra olika sorters näring
och mikroorganismer kan göra
den bättre samt hur man bäst
gör det under året.
Föredragshållare: Lena
Israelsson, kolonist, journalist
och författare.

