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I Skarpnäcks koloniområde värnar vi om miljön

På årsmötet 2003 antogs en programplan för miljön. Där står bl.a. att
det är en målsättning att kolonisterna källsorterar sina hushållssopor
för återvinning, att kolonisterna ska kompostera sitt trädgårdsavfall,
att man inte ska använda handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel m m.
Det har gått sex år sedan dess och fram till i våras hade inte någonting
hänt. Vi tror inte att det som inte gjorts på sex år ska kunna göras på
en sommar. Men vi har i alla fall börjat.
Att inledningen blev lite hastig har att göra med att det krävdes en ny
sophantering som skulle fungera från början av den här säsongen. Och
på grund av den hastiga början hanns inte informationen med på ett
mer ordentligt sätt. Alla känner sig inte riktigt informerade och det har
uppstått en del missförstånd. Årets miljösatsning gäller sophanteringen med sortering enligt en modell som är den normala i de
flesta bostadsområden.
Miljögruppen jobbar vidare. I miljöprogrammet som antogs 2003 står
att vi under en tioårsperiod ska sätta upp mål och delmål och verka för
att miljöprogrammet tillämpas. Vi kan väl alla vara överens om att om
det är någon som ska värna om miljön så är det kolonisten. Att ha fått
förmånen att äga en kolonistuga med tillhörande jordlott innebär ett
ansvar att förvalta och föra vidare grundtanken med kolonirörelsen ekologiskt odlande i samklang med naturen. Det tjänar alla på.
Koloniträdgårdsförbundet och FSSK har tagit fram ett material om
Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar. Miljögruppen
kommer nu att jobba på att få föreningen miljödiplomerad.

Vad innebär då detta?
Första nivån är grundnivån, obligatorisk nivå. Kraven för grundnivån
är dessa:
1. Källsortering av sopor.
2. Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten. Grova
grenar och stammar transporteras lämpligen bort.
3. Föreningen följer KRAV:s regler med godkända produkter för
gödsling och jordförbättring liksom för skadedjursbekämpning.
Detta är de krav som är de viktigaste och i stort sett det som står i
programplanen som togs 2003. Källsorteringen är redan på gång och
områdena har börjat bygga trädgårdskomposter på sina allmänningar
för det trädgårdsavfall som blir vid områdesstädningarna. Inget annat
får läggas där. Några av områdena har redan tidigare kompost på sin
allmänning. Styrelsen har beslutat att bidra med 1 300 kr till kompostbygget. Man kan få hjälp med bygget också, om man vill.
Hur vi går vidare för att få alla med på tåget vet vi inte riktigt. Kanske
att vi måste besöka varje stuga och informera om sopsorteringen så att
alla sorterar enligt riktlinjerna. Samtidigt får vi göra en inventering av
trädgårdskomposterna. Är det några som saknar trädgårdskompost på
den egna tomten? Behöver man få hjälp att anlägga en kompost? Alla
måste ges möjlighet att lära sig kompostera. Hålla kurser på alla
områden på städdagar, t ex.
Förhoppningsvis har vi uppnått grundnivån inom ett par år. Många
andra koloniområden har kommit långt med detta. Vi ligger en bra bit
efter.
När grundnivån är avklarad och vi har fått vårt diplom så måste vi
hålla det vid liv, vi blir kollade vartannat år och om man då inte längre
uppfyller kraven så tas diplomet tillbaka.
Efter grundnivån finns det fler nivåer att sträva efter: brons, silver och
guld. Men vi ska lära oss att krypa innan vi kan gå.
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