
 
I Skarpnäcks koloniområde värnar vi om miljön 

 

Om det gick trögt säsongen 2011 så gick det desto bättre denna säsong, 2012. 
Inventeringen blev klar och även om inte alla har en trädgårdskompost så var det i alla fall så pass bra 
att vi kände att det skulle kunna vara tillräckligt för att ansöka om att bli miljödiplomerade. 

 

Av de tillfrågade har 6 % inte trädgårdskompost medan 88 % har en kompost av något slag. 6 % har 
inte kunnat tillfrågas av olika anledningar och om vi utgår från att åtminstone hälften av dessa har 
kompost så är siffran över 90 % vilket är ett mycket bra resultat.  

Vi hade under säsongen flera möten med miljöombuden som med stort intresse och engagemang ägnat 
sig åt miljöarbetet i sina områden. Förutom inventeringen av komposter har de informerat om 
ekologiskt odlande och delat ut material. De har gett rekommendationer vid inköp av gräsklippare. Ett 
av områdena påbörjade anläggning av blomsteräng, vilket är mycket bra för den biologiska 
mångfalden. Vi kommer att jobba mer med blomsterängar nästa säsong och se över vilka möjliga 
platser som finns att anlägga blomsterängar. 

Sorteringen av avfall har fungerat mycket bra även om det fortfarande finns kolonister som tror att 
sågblad, tältpinnar och fönsterrutor är förpackningar. 

Vi lämnade alltså in vår ansökan om miljödiplomering på grundnivån och i början av oktober kom 
Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet på besök och ägnade två förmiddagar åt att gå runt i 
området. Hon uttryckte sitt gillande över vad hon såg och var imponerad över att vi lyckats så bra, det 
är ett stort område. Vi är inte det första koloniområde som blir miljödiplomerade men vi är det största. 

I december 2012 blev det officiellt; vi får vårt miljödiplom! Det gäller under tiden 2013-2015. Efter 
tre år görs en ny prövning så det gäller att upprätthålla den uppnådda nivån.  

Utdelningen av diplomet kommer att ske vid en högtidlig ceremoni i början av säsongen 2013. Det 
kan vi alla se fram emot! Inbjudan kommer. 

Miljögruppen 2012 
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