
26 JAN KL:18:00

Älskade tomater
Tomater och tomatodling är givande på så 
många olika sätt. Det behövs inget växthus för 
att lyckas. Kvällens föredragshållare odlar alla 
sina tomater på friland med stor framgång, 
trots blåsigt och öppet läge. Spännande knep 
och tips utlovas!
Föredragshållare: Kenneth Nilsson, kolonist 
och erfaren tomatentusiast.

16 FEB KL:18:00

Bästa sätten att göra egen näring
 – satsa på lokalt kretslopp
Under 202021 upptäcktes växtgifter i organisk 
gödsel och flytande näringar och många odlare 
vill därför undvika dessa produkter. Här får du 
veta hur du på olika sätt kan utnyttja resurserna 
på den egna lotten för att göra egen gödsel 

och växtnäring och slippa ta till konstgödsel. 
Du får också tips på hur du använder näringen
 i dina odlingar och hur du kan tillföra näring i 
din lövkompost och få en mer näringsrik 
egenproducerad jord. 
Föreläsare: Ingela Jagne, hortonom och
trädgårdslärare.

16 MAR KL:18:00

När själen får grönska
Allt hänger ihop: människorna, träden, forsk
ningen och naturfolkens uråldriga kunskap. 
Att vi mår bra av att vistas i naturen är ingen 
slump, utan en kombination av kemi och 
kroppens ursprungliga och naturliga känsla för 
trygghet. Våga närma dig naturen, på riktigt.
Föreläsare: Eva Robild, journalist och författare 
inom trädgård och hälsa.

19 APR KL:18:00

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 växt
slag som vi kan odla i Sverige, från söder till norr.
Föreläsare: Kimmo Rumpunen, hortonom, 
växtförädlare och forskare vid institutionen för 
växtförädling på SLU.

22 MAJ KL:18:00

Extra: Här finns den biologiska
mångfalden
För att fira den biologiska mångfaldens dag 
bjuder vi in till en upptäcktsfärd i trädgården. 
Var frodas den biologiska mångfalden på lotten 
och i föreningen, var trivs den inte och varför? 
Svaren får du den 22 maj.

Ny serie med webbinarier
under 2022
Webbinarieserien under Koloniträdgårdsför-
bundet jubileumsår 2021 blev så uppskattad att 
vi tagit fram ett program även för 2022. 
Under våren får vi veta mer om hur enkelt det är 
att odla tomater på friland och hur man som od
lare kan göra och jobba med näring och gödsel 
nu när det finns risk att produkterna vi köper kan 
innehålla rester av växtgifter. Hälsa och välbefin

nande är det tema som Koloniträdgårdsförbun
det kommer att jobba med under 202122 och om 
kopplingen mellan odling, grönska och välbefin
nande handlar webbinariet ”Låt själen grönska”. 
Nyttiga bär och frukter avslutar vårens program 
tillsammans med en upptäcktsfärd bland den 
biologiska mångfalden på lotten.

Länkar till webbinarierna kommer att finnas på 

Koloniträdgårdsförbundets facebooksida, både 
som inlägg och evenemang, samt på hemsidan. 
Alla webbinarier spelas in och kan ses i efterhand 
under en begränsad tid.

Vårens program:

Följ
förbundet på

Facebook så blir 
du automatiskt 

påmind om 
programmet!

Tomater på 
Kenneth Nilssons 
kolonilott. 
Lyssna till hans 
tomatwebbinar 
den 26 januari.

Succén fortsätter!
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