
NYHETER
Folkbladet • Lördag 28 augusti 2021

11

Forsgren som tagit fram plan-
teringsförslag med växter som 
är attraktiva för insekter och få-
gelliv och som samtidigt är an-
passade för förhållandena i Dal-
karlsliden.

Träden och buskarna har valts 
utifrån att de ska vara intres-
santa att uppleva och upptäcka 
under en vandring genom om-
rådet, med vackra blad, stam-
mar, växtsätt, färger och kon-
traster.

Den 28 augusti, på Koloniträd-
gårdens dag, firar föreningen 

tillsammans med många andra 
koloniföreningar i hela Sverige, 
att Koloniträdgårdsförbundet 
fyller 100 år. 

Dalkarlsliden öppnar för be-
sökare klockan 10.00 och da-
gens höjdpunkt infaller tre tim-
mar senare då föreningens ar-
boretum invigs av ordföran-
de Lena Hallberg tillsammans 
med inbjudna gäster och fören-
ingens medlemmar. Självklart 
välkomnar man alla som är ny-
fikna och intresserade att delta 
i invigningen och övriga aktivi-
teter under dagen.

Eftersom en del av Koloni-
trädgårdsförbundets 100-års-
firande består av kampanjen 
”Koloni älskar träd” med målet 
att plantera 2021 träd och bus-
kar, har Dalkarlslidens projekt 
både välkomnats och stöttats av 
förbundet. 

Att plantera träd och buskar är 
det bästa man kan göra i träd-
gården för att öka den biologis-
ka mångfalden.

– Det här är ett fantastiskt 
projekt, säger Ulrica Otterling, 
generalsekreterare för Koloni-

trädgårdsförbundet, och tilläg-
ger:

– Dalkarlsliden är ett ypper-
ligt exempel på hur bra koloni-
områden är för den biologiska 
mångfalden. Inte bara nu, utan 
under de 100 år som träden står 
kvar.

SKELLEFTEÅ. Under lördagen är 
det Koloniträdgårdens dag. Det 
firar Dalkarlslidens Koloniträd-
gårdsförening i Skellefteå med  att 
inviga sitt nya arboretum.
– Vi vill skapa en miljö för ökad 
biologisk mångfald där insekter, 
fåglar och även människor kom-
mer att trivas, säger Lena Holm-
ström, en av initiativtagarna.

I sommar har det grävts en hel 
del i Dalkarlslidens Koloniträd-
gårdsförening i Skellefteå. Kolo-
nisterna i föreningen har plan-
terat ett 70-tal träd och buskar 
av 30 olika sorter och skapat 
ett arboretum – en vacker träd-
lund – på föreningens mark. Det 
är en av föreningens tre ängar 
som har förvandlats till det nya 
arboretet. 

Ytan har tidigare klippts till 
gräsmatta och föreningen har 
länge velat göra något roligare 
på denna plats.

– Idén föddes när vi ville ut-
veckla vår mark och samtidigt 
startade Koloniträdgårdsför-
bundet sin trädkampanj, berät-
tar Lena Holmström, och fort-
sätter:

– Att skapa ett arboretum, ge-
nom att plantera träd och bus-
kar, som också ökar den biolo-
giska mångfalden, var den bästa 
av idéer.

Föreningen har fått hjälp 
av trädgårdsdesignern Hillevi 

Firar sitt nya arboretum 
på  Koloniträdgårdens dag

Medlemmarna i Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening i Skellefteå har med gemensamma ansträngningar grävt och planterat ett nytt arboretum.  
 FOTO: KarL-BErTiL HOLmSTröm

Den vackra trädlunden består av ett 70-tal träd och buskar av 30 
olika sorter på föreningens mark.  FOTO: BOB FaLKman

XXEtt arboretum är en plantering 
av träd och buskar, ofta skapad 
med syftet att studera de plante-
rade sorterna.
XXAndra syften med plantering-

en kan vara att samla, bevara 
och presentera olika trädslag. 
XXOfta är syftena kombinera-

de, växterna kan studeras i olika 

avseenden samtidigt som olika 
sorter bevaras och visas upp för 
en upplevelse av mångfald.
XXDet finns några stora och väl-

kända arboreta i Sverige, till ex-
empel Alnarpsparken, Ceder-
grenska parken, Ekolsunds slott, 
Göteborgs botaniska trädgård 
och Linnés arboretum. 

Det här är ett arboretum
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Idén föddes när vi ville utveckla 
vår mark och samtidigt startade 

Koloniträdgårdsförbundet sin trädkampanj.
Lena Holmström’’
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