
MiIjödiplomering
av koloniträdgårds-
föreningar
Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del
i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan
också vara en förutsättning för att bevisa koloniom-
rådenas berättigande i städer och tätorter. Koloniträd-
gårdar är viktiga inslag i den gröna miljön i städer och
tätorter. Koloniträdgårdsföreninqarna kan också som
förebiider bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i
samhället.



Genom att stimulera tilt miljöcliplonering vill I(o loniträdgårds

förbundet ttPpnuntra koloniträdgårdsföreningarnas niljöarbete'

Miljöcliplornet biir det syntiga beviset på föreningens insatser

för miljön.
Ekologisk oclling är för många kolonister en självklarhet

idag. Men rniljöcliplomeringen fokuserar även på andra delar i

rniljöarbetet: biologisk mångfald, energi, material, transporter'

vatten och avloPP.
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De grundläggande tankarna i
miljödiplomeringen är att;

. utnyttja resllrser effektivt och minimela
användningen av ändliga resurser'.

. minimera spridningen av miljöskadliga ämnen'

. värna naturens mångfald och kretslopp'

. skapa en god livsmiljö.



Miljödiplomering - så går det till
Miljödiplomeringen är uppiagd så att foreningen stegvis kan
förbättra sitt arbete för rniljön. Det första diplornet erhåils
när föreningen uppfliller kriterierna för grundnivån.

Därefter går man vidare till högre nivåer genom att samla
poäng for åtgärder inom följande onråden: organisation,
odling, biologisk nångfald, vatten och avlopp, energi och
material samt transport och maskiner.

När föreningen anmäler sitt intresse till miljödiplomering
bör föreningen formulera en enkel plan på hur nan vill gå

tillväga for att uppfylla kriterierna. Det görs enklast genoln
att rnan startar en studiecirkel. Beslut att ansöka om n'riljö-
diplon'rering bör tas av sgrrelsen och förankras på årsmöte.

On en del av on'rrådet (t.ex. ett kvarter) uppfyller kriterier-
na så kan den delen få en n'riljöutmärkelse sorrl ett steg på
vägen rnot hela föreningens rniljödiplon.
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Miljödiplomering - så går det till
r Föreningen anmäIer sitt intresse for att bli miljödiplometad.
. Föreningen erhålIer en skrift med handledning och kriterier,

sant en checklista som ska fyllas i och sändas in till I(oloni-
trädgårdsforbundet.

. Man når stegvis olika nivåer av diplomering: grundnivå, brons,

silver och guld.

. Föreningen kan få tips och råd från sin regionstyrelse, från
förbundet och från sitt srudieförbund.

. En kontroll tttförs av en representant från forbundet eller
respektive regionstyrelse inom I(oloniträdgårdsförbundet.

. Föreningen n'råste själv gå i god för att vissa krav uppfylls.

. Första miljödiplomet erhålls då foreningen uppnått gntndnivån.

. Föreningen går vidare med miljöförbättringar och sanlar
poäng för brons-, silver- och slutligen guldnivån av diplonet.

. Föreningen måste vart tredje år visa att tidigare uppnådd nivå

fortfarande uppfylls for att få behålla sin diplomering. Detta

görs på en ifylld checklista som sedan kommer atl kontrolleras.

I(an föreningen inte visa detta får man börja on från den

nivån son'r man fortfarande uppfyller. I(raven för miljö-
diplomering kan i framtiden komma att skärpas, i takt med

att utvecl<iingen på miljöområdet förändras.

Vill du veta mer?
Ibntakta
I(oloniträdgårdsförbundet

@ xoton iträdgårdsförbu ndet
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