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Miljö på allas läppar 
Skyfallen under juli har skapat debatt om 
det är klimatförändringarna som gjort att 
skyfallen i Tyskland och på flera andra håll 
i världen har skapat kaos med stora 
kostnader för samhället. I förrgår 
drabbades t ex Kalmar svårt av regn som 
slog ut flera viktiga samhällsfunktioner. 
   En del hävdar att det är naturliga 
händelser som återkommer över tid. 
Andra hävdar att det är tydliga tecken på 
att vi redan är sent ute med miljöinsatser. 
Andra menar att vi fortsatt har en chans 
att rätta till klimatet om vi alla bidrar.

 

Miljöpolicyn vårt verktyg att bli 
bättre steg för steg  
På årsmötet i juni antogs miljögruppens 
motion om vår egen miljöpolicy på kort 
och lång sikt. Den är vårt verktyg för att 
bidra till att bromsa klimatpåverkan och 
bidra till FN:s och Sverige Riksdags 
miljömål. 

 

Vi kolonister kan definitivt 
bidra!  
Historiskt har kolonierna haft stor 
betydelse för att ”vanligt” folk ska ha 
möjlighet att odla och i görligast mån vara 
näst intill självförsörjande av grödor som 
potatis, kål, frukt, bär m.m. Särskilt tydligt 
var det under 2:a världskriget. 
    Då blev gräsmattorna odlingsland. Men 
förstås ville man även njuta av vackra 
rabatter som tillsammans med fruktträd 
och bärbuskar skapade goda förhållanden 
för biologisk mångfald. Att kompostera 
var en självklarhet. Och man förstod detta 
med att planera sitt odlande så att det 
alltid var något på gång. 

MILJÖGRUPPEN GRUPPEN  

07-28 

 
Skyfallen under juli har skapat debatt om 
det är klimatförändringarna som gjort att 
skyfallen i Tyskland och på flera andra håll 
i världen har skapat kaos med stora 
kostnader för samhället. I förrgår 
drabbades t ex Kalmar svårt av regn som 

ktiga samhällsfunktioner.  
En del hävdar att det är naturliga 

händelser som återkommer över tid.  
Andra hävdar att det är tydliga tecken på 
att vi redan är sent ute med miljöinsatser. 
Andra menar att vi fortsatt har en chans 

i alla bidrar. 

Miljöpolicyn vårt verktyg att bli 

På årsmötet i juni antogs miljögruppens 
motion om vår egen miljöpolicy på kort 
och lång sikt. Den är vårt verktyg för att 
bidra till att bromsa klimatpåverkan och 

verige Riksdags 

Vi kolonister kan definitivt 

Historiskt har kolonierna haft stor 
betydelse för att ”vanligt” folk ska ha 
möjlighet att odla och i görligast mån vara 
näst intill självförsörjande av grödor som 

Särskilt tydligt 
var det under 2:a världskriget.  

Då blev gräsmattorna odlingsland. Men 
förstås ville man även njuta av vackra 
rabatter som tillsammans med fruktträd 
och bärbuskar skapade goda förhållanden 
för biologisk mångfald. Att kompostera 

självklarhet. Och man förstod detta 
med att planera sitt odlande så att det 

    Det är det arvet vi nu har i våra 
händer, lära mer om och föra vidare 
till kommande generationer! 
 

Har du märkt att vi fått fler 
mördarsniglar i området?
”I dag är det "alla mot mördar
var ett upprop i media den 12 juni i år. 
Uppropet handlade om att alla som har en 
trädgård, stor eller liten, ska 
gemensam attack. Det är ”mördarsnigelns 
otursdag”. 
 Några av oss i kolonin nappade 
och kunde konstatera att ”Mördarsniglar” 
inte respekterar tomtgränserna. Vi 
behöver göra en gemensam insats! 
   Så vi uppmanar alla kolonister att ha en 
egen ”mördarsnigelns otursdag”. 
Snigeln ”jagas” bäst efter mörkrets inbrott 
med lampan i mobilen eller en ”vanlig” 
ficklampa. Om man häller salt på de 
insamlade sniglarna, kokar dem, lägger 
dem i frysen eller klipper dem med 
sekatören är valfritt.  
   Aktiviteten kan ju bli en riktigt 
spännande tävling inom familjen, säkert 
en minnesvärd aktivitet för barnen. 
   Informera gärna oss i miljögruppen om 
hur många ni fick tag på. Pris utdelas till 
de tre som hittat flest , 

 

Vi behöver hjälpa varandra att 
bli bättre på hållbarhet 
Vi i miljögruppen uppmanar alla 
medlemmar, medkolonister och barn att 
komma med tips om hur vi blir bättre på 
hållbarhet. Maila dina förslag till oss i 
miljögruppen (per.morell@telia.com
kommer vi att presentera dem i 
kommande nyhetsbrev!  

 
Allt gott från oss i miljögruppen!
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