
   

Evenemanget genomförs utomhus – Vi håller fysiskt avstånd med omsorg om varandra! 
 

 
Bergshamra Koloniförening bjuder in till 

Skördemarknad & 
jubileumsfirande! 

 
Tid: 28 augusti kl. 12:00 – 15:30 
Plats: Vid föreningsstugan, 
Bergshamra koloniområde (nära 
Ålkistan i Södra Bergshamra, Solna) 

 
Skördemarknad - Försäljning av överskott av växter (medlemmar ur koloniföreningen och 
Sällskapet Trädgårdsamatörerna), honung (Parkhonung), planscher med växt- och 
fågelmotiv (Anna Harvard) och bihotell (Monica Karlsson). Ta med något att bära fynden i! 
Kafé – Njut av godsaker som bakats med kärlek av frukt och bär från koloniträdgårdarna! 
Underhållning - Kolonisterna Pim Martinsson & Lasse (Slarre) Landegren sjunger och spelar! 
 
Program 
12:00 Föredrag – Hur såg en koloniträdgård ut för 100 år sedan? Vilka sorters äpplen 
odlades och hur togs de om hand? Mattias Iwarsson (mattiasbiologi.se) berättar.  
13:00 Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år – Presentation av förbundets verksamhet och 
hur koloniföreningarna drar nytta av medlemskapet.  
13:30 Sortbestämning av sommarfrukt – Mattias Iwarsson hjälper dig att identifiera vilken 
sorts äpple, päron eller plommon som växer hos dig. Ta med 5 mogna frukter av varje sort. 
13:30 Bind en bukett – Linda Cedergren lär dig grunderna i bukettbindning.  
13:30 och 14:30 Rundvandring i koloniområdet – Tom Wall tar oss med på en guidad tur. 
13:30, 14:00 och 14:30 Fika med en kolonist – Boka en halvtimme för fika och trädgårdsprat 
hos en av föreningens kolonister.  
 
Besök även stationer med aktiviteter såsom… 
Hur blir man kolonist? – Anette Lindström och Ewa Elfner svarar på frågor från intresserade. 
Miljödiplomering av en koloniförening – Anna Blidberg berättar om hur och varför. 
Registrera de buskar och träd du satt på din kolonilott under 2020-2021 – Vi hjälper dig att 
registrera på Koloniträdgårdsförbundets hemsida som en del i kampanjen för att bidra till 
den biologiska mångfalden och nå målet att plantera 2021 träd och buskar i svenska 
koloniträdgårdar. Två äppelträd från vårens ympningskurs lottas ut bland de som registrerar! 
Vem har ätit på mitt äpple? Hur sprids päronrost? – Koloniträdgårdsförbundets broschyrer i 
serien ”Lätt om odling” ger vägledning och finns att bläddra i på plats.  
 
Bergshamra Koloniförening välkomnar följande vänner som medverkar i firandet 
Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg – Prata om biologisk mångfald och artkunskap, 
bygg enkla bihotell med bambupinnar.   
Parkhonung – Försäljning av honung producerad av bin som pollinerar koloniträdgårdarna. 
Solna Hembygdsförening – Ytterligare en 100-årsjubilar! Vad vet du om Solnas historia? 
Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Stockholmskretsen – Bekanta dig med sällskapets 
verksamhet och köp prydnadsväxter. 


