
INFO innan Årsmöte 2019 

 

 

Viktiga kommande datum: 

 

11/5  ALLMÄN STÄDDAG Tid och plats: kl 10.00, samling vid Linneagården. Observera att 

städdagen inte infaller under eldningsveckan!! Förhoppningsvis kommer föreningen 

att hyra en flismaskin till höstens städdag. 

11/5 MILJÖ-och ODLINGSGRUPPEN: möte på Linneagården kl 14-15 för framförallt 

nytillkomna kolonister från år 2016 och framåt.  

16/5 FÅGELSKÅDNING, Tid och plats:  kl 18.00, samling vid Linneagården 

21/5 FÖRELÄSNING med Lena Israelsson:  ”Den nya köksträdgården -liten, rationell och full 

av nyttiga läckerheter”. Tid och Plats: kl 18.30,  Linneagården. 

25/5 VÅRFESTEN Tid och plats: kl 18.00, Linneagården: lott 120 sköter försäljningen av 

biljetter 

OBS! Ytterligare datum utöver kalendariet kan tillkomma. 

 

Övrigt: 

• ARBETSÅTAGANDE: information har skickats ut, några korrigeringar kommer att göras. 

Ansvariga för fördelning av arbetsåtagande (Kerstin Keller samt Rolf Hansson) kommer att 

kalla alla ansvariga för olika arbetsgrupper till ett möte – e-post kommer till dem det gäller, 

mötet kommer också att anslås på föreningens anslagstavlor. 

• UTSKICK VIA E-POST: Föreningen gör numera utskick digitalt. Varje kolonist ansvarar för att 

föreningen har rätt e-post. Kontakta Tove Kotzé på lott nr 120 om du behöver uppdatera din 

e-post. 

• FÖRENINGENS HEMSIDA: Information från föreningen återfinns på föreningens hemsida: 

www.linneakoloni.se Där återfinns också mycket information om föreningens historia. Fina 

bilder till hemsidan efterlyses!  Ansvarig för föreningens hemsida är Per Larsson. Fr o m den 

1/5 får delen för endast medlemmar ny inloggning.  Det nya lösenordet skickas i separat e-

postutskick. 

• FÖRENINGENS MILJÖARBETE: Koloniförbundet arbetar aktivt för att förbättra miljötänk och 

att koloniträdgårdar ska arbeta ekologiskt. I Linnea Koloniträdgårdsförening påbörjades 

miljöarbetet år 2009. År 2010 erhöll föreningen miljödiplomering på grundnivå, år 2016 fick 

föreningen silvernivå. Föreningens miljö- och odlingsgrupp inleder nu aktivt arbetet med att 

föreningen ska nå miljödiplomering på guldnivå. I detta arbete är varje enskild kolonists 

insats viktig! Förutom att hålla sig uppdaterad och aktiv i föreningens miljöarbete uppmanas 

kolonister nu också att vara med och bevara den biologiska mångfalden. En viktig del i det 

arbetet är att inventera, samla information samt frön av gamla kulturväxter som finns på 

lotten – separat e-post har gått ut till medlemmar gällande detta. Se också hemsidan 

”Upprop om gamla kulturväxter”. 

http://www.linneakoloni.se/

