
 

 Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet   

 

 

Var med och hjälp till vid mässan Nordiska Trädgårdar, en 

trevlig start på kolonisäsongen. 
 

Den 26 – 29 mars 2020 är det Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år är 

samlingsnamnet på mässan ”Blomstertid. Den kommer” och Koloniträdgårdsförbundet fokuserar på 

biologisk mångfald som i år även inkluderar en liten uppstart på Koloniträdgårdsförbundets           

100-årsjubileum 2021.  

 

Att delta som volontär ger dig möjlighet att få uppleva gemenskapen att samlas kring ett ämne som 

vi alla brinner för och att lyfta fram kolonirörelsen. Har du varit med förr kommer du också få/eller 

har redan fått en inbjudan direkt från förbundet.  

 

Koloniträdgårsförbundet kommer att ha en monter som är 99 kvm, lika stor och på samma plats som 

föregående år där vi bl.a. har med exempel på kompostering, bokashi och jordlära.  Vi tänker även ge 

besökarna möjlighet att få sin jord testad. Vidare kommer vi att visa på hur vi på kolonin kan ordna 

för pollinerare med mat och logi samt visa exempel på svagväxande träd, hur man spaljerar träd och 

bärbuskar som passar på kolonin med begränsade möjligheter och yta. 

 

Vi behöver hjälp med att bemanna montern från torsdag till söndag, förmiddagspass ca 09.00 – 13.30 

eller eftermiddagspass ca 13.30 – 18.00. Du fungerar som värd som visar runt och svarar på allmänna 

frågor om kolonirörelsen och de olika delarna i montern. 

 

För att ni ska få möjlighet till förberedelse kommer du att inbjudas till en förberedande kväll den 11 

mars kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan. Inbjudan kommer senare samt 

information på Östra regionens hemsida, http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/ 

 

Det behövs även hjälp med att bygga montern – under mässveckan bygger vi upp montern      

måndag – onsdag och du kan boka in dig antingen halvdag, heldag och eventuellt kväll. Det är allt 

från skruva, snickra, måla, ösa jord, plantera och övrigt som behövs för att få ihop montern. En 

förträff för byggänget planeras till den 11 februari på kvällen. 

 

Slutligen behövs scenvärdar för olika miniföreläsningar som FOR och Koloniträdgårdsförbundet 

arrangerar. Det handlar om att presentera ämne och talare samt vara behjälplig vid frågor från 

publiken och hålla iordning på och vid scenen. Samma tider gäller här som för montern. 

 

Loungen är Rådgivningsgatans utställares egna pausrum. Här gäller det att fylla på vatten, hålla 

iordning och se till så inga obehöriga rör sig i lokalen. Samma tider gäller här som för montern. 

 

Anmälan till: helena.westerling@koloni.org eller 08 556 930 82 för anmälan och eventuella frågor. 
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