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Planterar träd för en hållbar framtid   

 
Att plantera träd och buskar är det bästa du kan göra för att höja den 
biologiska mångfalden i koloniträdgården. Våra träd gör många andra 
bra saker också, som att skapa syret vi andas och att binda koldioxid. För 
att lyfta fram träd och buskars stora värde driver Koloniträdgårds-
förbundet kampanjen ”Koloni älskar träd” som en del av förbundets 
jubileumsfirande. 

Målet är 2 021 planterade träd och buskar innan jubileumsåret slut 2021 

Kampanjens "smygstart" gick i mål med över 1 060 registrerade planteringar år 2020. 
Eftersom förbundet firar 100 års-jubileum höjs nu målet till den passande siffran 2 021 träd. 
Är alla medlemsföreningar och deras kolonister med så kan vi tillsammans nå detta mål. 
Tillsammans bidrar då också alla till ett hållbart samhälle som bättre står emot artdöden och 
klimatförändringarna. Koloniområden är inte bara positivt för kolonisterna utan för samhället, 
landet och i förlängningen hela världen.  

Med hjälp av kampanjen visas att koloniområden främjar biologisk mångfald som också är ett 
av de globala miljömålen. Budskapet sprids med hjälp av kunskap om hur fantastiskt bra ett 
träd bidrar till den biologiska mångfalden, bland mycket annat. Många av förbundets 
föreningar firar 100-årsjubileumet genom att ordna en kul och inspirerande aktivitet som 
kopplar till kampanjen med att plantera träd och buskar.  

 

https://kolonitradgardsforbundet.se/globala-malen/
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Mer information om jubiléet som pdf   

Länk till bilder och logotype för 100-års-jubileum 

Fakta 
2021 fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år. 
Kolonirörelsen kom till Sverige strax före sekelskiftet och 
förbundet bildades den 20 augusti 1921. Sen dess har 
man jobbat för kolonirörelsens utveckling i hela Sverige. 
Förbundet firar i år 2021 detta 100-årsjubileum 
tillsammans med alla sina föreningar och kolonister. 

Taggar  
#planteraförframtiden #koloniträdgård 
#biologiskmångfald #100åravgrönska #koloniälskarträd 
#älskaträd #planteraträd 

 

”Kolonister gör tillsammans staden och stadsnära miljöer grönare, 

vilket gynnar oss alla som bor i dessa områden”.  

Presskontakt 
Namn Efternamn 
namn.efternamn@gmail.com 
0707-123 456 
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