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Rapport från Förbundsrådet
Den 14 april hölls det första nya
Förbundsrådet sedan beslutet om
de nya förbundsstadgarna togs på
Koloniträdgårdsförbundets
kongress i augusti 2017.
Förbundsrådet är nu högsta beslutande
organ och det är möjligt att lägga motioner årligen istället för vart fjärde år.
Glädjande var att alla regioner var
fullt representerade på mötet tillsammans med förbundsstyrelsen där en person saknades. Ordföranden var Anders
Nordmark och Marianne Carlström som
såg till att mötet gick mycket smidigt.
På valberedningens förslag minskades
antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
från 11 till 9. De ledamöter som valde
att lämna styrelsen var Anders Söderberg och Tone Tingsgård, båda från

region Nordöstra. Anders och Tone
avtackades med present i form av vattenkanna och
stora applåder. Övriga medlemmar i
styrelsen omvaldes.
Tidigare ordföranden Catharina
Tarras-Wahlberg och tidigare styrelseledamoten Claes Borgström utsågs till
hedersledamöter i förbundet för sina
insatser. Britta Gussander, ordförande i
Gubbängens fritidsträdgårdar sedan
40 år tillbaka, tilldelades förbundets
guldmedalj av styrelsen för sitt långvariga engagemang i förbundet, i sin
förening och deras miljöarbete. Gubbängen har guld i miljödiplomeringen.
Medaljen kommer att utdelas vid ett
senare tillfälle.

Styrelsen som valdes på Förbundsrådet består
av ordförande Karl-Erik Finnman, Södra, vice
ordförande Berne Hultin, FGK, Merike Wulff,
Östra, Björn Qvarfort, Västmanland, Mari
Winter, Västerbotten, Peter Böös, Västra, Birgitta Elfström, Sydöstra och Örjan Sjödin, FSSK.

Välkomna till Stockholm
Urban Garden Show 8-9 september

Vi behöver din hjälp!
Vi på kansliet välkomnar
kolonister från hela landet som vill
vara med och göra det här till en
jättetrevlig trädgårdfest. Vi kommer
att behöva ett helt gäng funktionärer
för att lyckas. Det blir roligt tror vi, att
träffa andra kolonister, prata odling
med besökare och tillsammans sätta
kolonirörelsen på kartan med ett
lyckat arrangemang. Hör av dig
till kansli@koloni.org om du har
möjlighet att vara med.

Koloniträdgårdsförbundet | Telefon: 08 556 930 80 | Brännkyrkagatan 91 1 tr ög 118 23 Stockholm | kansli@koloni.org

g

Den 8 september kl 10 öppnar Stockholm Urban Garden Show i Drakenbergsparken på Södermalm. Under två dagar kan besökare upptäcka och inspireras
av spännande visningsträdgårdar, flera av dem interaktiva, på temat odlingens
plats i den framtida staden. Bland utställarna finns kolonister, stadsodlare,
landskapsarkitekter, ett demokratiprojekt och en häxa (!).
Bosse Rappne, Ulriksdals slottsträdgård, Lena Israelsson, känd odlingsförfattare och kolonist och Monica Schmalensee, rådet för Hållbara städer, är några
av föredragshållarna på scenen. Bland programpunkterna på scen finns allt från
höns, bokashi, hydroodling, kolonihistoria till ”Fråga experten”. På Idétorget blir
det debatt och diskussion om odlingens plats i städer som förtätas, den biologiska
mångfaldens betydelse för bina och maten och andra viktiga frågor.
På höstmarknaden erbjuds grönsaker, honung, växter, odlingskunskap, trädgårdsprylar och mycket mer. Här finns också workshops med kransbindning, målerikurs
för barn och annat skoj. Mat och fika med trädgårdssnack kommer också att finnas.
I närliggande koloniområden öppnar ett antal kolonister sina trädgårdar.
Vi vill önska alla kolonister varmt välkomna!

Vill du sälja något på marknaden på
Stockholm Urban Garden Show?
Kolonister och koloniföreningar är mycket välkomna att
anmäla sig till höstmarknaden för att sälja överskott från
årets skörd, växter eller något annat roligt. Välkomna att
anmäla er på www.stockholmurbangarden.se.

Var med och skapa en jättestor ätbar utställning!
Odla en kruka med ätbart – blommor
eller grönsaker, ta med den till utställningsplatsen i Drakenbergsparken under fredagen
eller tidigt lördag morgon. Tillsammans
skapar vi en fantastisk ätbar utställning.
Anmäl dig till kansli@koloni.org.

Snart dags för Tusen Trädgårdar!!
Alla som vill är välkomna att delta och visa upp sin trädgård under Tusen trädgårdar, men det är bråttom. Sista
anmälningsdag är 1 juni. Det kostar ingenting att vara med
och det finns inga andra krav än att du ska tycka att det är roligt att visa din trädgård. Ladda ner informationsfoldern och
anmäl din trädgård på www.tradgardsriket.se. Här hittar du
andra koloniföreningar, trädgårdsföreningar, trädgårdsamatörer, stadsparker, kyrkogårdar, tillsammansodlare, villaägare
och andra trädgårdsentusiaster.
Du kan följa Tusen trädgårdar på
sociala medier @tusentradgardar och
#tusenträdgårdar
Samarbetspartners är Riksförbundet
Svensk Trädgård, Studiefrämjandet och
Gunnel Carlsons Trädgårdsriket.

Koloniträdgården nr 2 kommer nu
I dagarna börjar Koloniträdgården nr 2 distribueras.
När nr 1 skulle delas ut uppstod det problem med Brings
utdelning i olika delar av landet. Skulle någon inte få
nr 2 innan maj månads utgång, hör av er till kansliet så att
vi kan fånga upp eventuella problem snabbt.

Vad vill du läsa om i
Koloniträdgården?
Tips om ämnen och
frågor, fina kolonilotter, föreningar som
lagar
tomatsås
arbetar med någon
viktig fråga eller har
kommit på smarta
lösningar eller
något annat intressant
– mejla ulrika@uhskribent.se
Alla tips välkomnas, från hela landet.
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Brons i miljödiplomering!
Vi gratulerar Koloniträdgårdsföreningen Eken,
Stockholm, för deras fina miljöarbete som tagit
dem till brons-nivå i miljödiplomeringen.

Kansliets öppettider i sommar
Kansliet är stängt från 16 juli till 27 juli och öppnar igen
måndagen den 30 juli. Under perioden 2 till 13 juli finns
Pierre Gräff på plats, övrig personal är på semester. Har
ni frågor som enbart rör Stockholm Urban Garden Show
under den period som kansliet har sommarstängt är ni
välkomna att kontakta ulrika@uhskribent.se
mobil 070-650 68 16.

Vi önskar er en trevlig
sommar och en härlig
säsong på kolonin!
Följ gärna Koloni-

trädgårdsförbundet på
Facebook!

Besök www.koloni.org
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