
Förutom att det är roligt att fira hund-
raåringar, kan vi allihop tillsammans 
använda jubileet till att visa för besluts-
fattare och allmänhet allt positivt med 
koloniområden, inte bara för kolonister, 
utan även för samhället i stort. 

Under jubileumsåret kommer förbun-
det ordna bland annat en webinarieserie 
med digitala föredrag om en rad noga 

utvalda ämnen. Läs mer om detta här 
nedan. 

Trädkampanjen ”Koloni älskar träd” med 
målet att plantera 1000 nya träd och bus-
kar fortsätter under hela 2021. Kommer 
vi lyckas dubblera målet och nå 2000 nya 
träd och buskar? Med hjälp av trädkam-
panjen 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 förbun-
dets 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.

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.

Var med 
och fira  

med oss! 

Jubileumsambassadörer
Det är alla medlemsföreningar som 
är Koloniträdgårdsförbundet och 
vi vill visa upp hur Koloni sverige ser 
ut idag. För att kunna göra det har 
vi tagit hjälp av jubileumsambassa-
dörer 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 hjäl-
per oss också att peppa den egna 
föreningen/regionen att haka på 
jubileumsfirandet. Vill du veta mer, 
kontakta ulrica@koloni.org.

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

koloni.org               Besök oss på Facebook!


