
 

 

 

Vårt första år som miljödiplomerad koloniträdgårdsförening. 
Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet under en ceremoni
kolonister i Skarpnäcks koloniområde 
de ca 220 personer som anmält att de ville delta

Den dagen sken solen och de som kom 
de som anmält att de skulle komma

Kopia av diplomet sitter nu på alla anslagstavlor.

Vi gjorde en ny uppdaterad Miljöbok
upprätthålla den uppnådda nivån
fortfarande gör rätt för diplomet.

Miljögruppen och miljöombuden träffades och
att se framåt, mot nästa nivå som är brons. 
blomsterängar för att gynna mångfalden. Intresset för detta är stort och vi bildade en ängs
grupp som har gjort en inventering av områd
ängsblomster. Gruppen jobbar vidare med detta, det tar några år för att en blomsteräng ska 
vara etablerad. 

Att vi är miljödiplomerade ger ringar på vattnet, fler koloniföreningar 
att få råd och tips om hur de ska g
rörelsen med miljöaktiva koloniföreningar. 

I Skarpnäcks koloniområde värnar vi om miljön

Vårt första år som miljödiplomerad koloniträdgårdsförening. Diplomet överlämnades av 
Koloniträdgårdsförbundet under en ceremoni den 25 maj

kolonister i Skarpnäcks koloniområde var inbjudna till tårtkalas. Vi organiserade 
som anmält att de ville delta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dagen sken solen och de som kom trivdes och fick extra mycket tårta eftersom många av 
de som anmält att de skulle komma tyvärr föredrog att göra annat den dagen

Kopia av diplomet sitter nu på alla anslagstavlor.  

Miljöbok som vi delade ut till alla kolonister. Det är viktigt att nu 
upprätthålla den uppnådda nivån, som är grundnivån. Om tre år blir vi kollade för att se att vi 
fortfarande gör rätt för diplomet.  

Miljögruppen och miljöombuden träffades och upprymda av framgången kunde vi inte låta bli 
nästa nivå som är brons. Ett av kraven för bronsnivån är att vi har 

blomsterängar för att gynna mångfalden. Intresset för detta är stort och vi bildade en ängs
grupp som har gjort en inventering av området och valt ut några platser som är lämpliga

Gruppen jobbar vidare med detta, det tar några år för att en blomsteräng ska 

Att vi är miljödiplomerade ger ringar på vattnet, fler koloniföreningar har redan hört av sig för 
att få råd och tips om hur de ska göra för att bli miljödiplomerade. Det är bra för koloni
rörelsen med miljöaktiva koloniföreningar.  
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I Skarpnäcks koloniområde värnar vi om miljön 
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