Dags att uppgradera till brons!
Introträff via Zoom 8 feb
Hej alla medlemmar

Dags att uppgradera till brons – vi höjer ribban i vårt miljöarbete & lär oss mer!
Miljödiplomeringen är en metod för att bli en hållbar koloniträdgårdsförening.
Smart för klimatet och för ekonomin!
2017 Enskede gård miljödiplomerades till ”grundnivån”.
2019 Miljödiplomerings- & odlingscirkel, 10 träffar.
2020 Koloniträdgårdsförbundet kom ut med nya omarbetade kriterier för Miljödiplomering.
2021 Nu är det dags för oss att uppgradera till bronsnivån. ”Miljödiplomeringscirkel 2021” startar
22 februari. Information om cirkeln, planering och start mejlas separat + finns på hemsidan.

Måndag 8 februari, kl. 18.00-19.00 via Zoom, inför Miljödiplomeringscirkeln 2021
Vi bjuder in till en digital infoträff via Zoom då vi inte kan ses som vanligt p.g.a. corona.
Att ansluta är lätt och enkelt via dator, surfplatta eller mobil. Det går bra även utan kamera.
Utförlig info om uppkoppling etc mejlades ut 14 dec. Hör av dig via mejl om du har frågor.
●

Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson på Studiefrämjandet, berättar
om Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering och varför den är så viktig. Hon berättar
även om studiecirklar och hur de fungerar.
Anette Svedberg, cirkelledare, berättar om årets Miljödiplomeringscirkel och om planering
inför bronsuppgraderingen i höst.

Inbjudningslänken mejlas ut efter anmälan - anmälan mejlas till info@enskedegardskoloni.se
Använd sedan inbjudningslänken och anslut dig till infomötet. För att använda Zoom behöver du ha
tillgång till dator/surfplatta/mobil, mikrofon, högtalare eller headset.
Ingen kostnad eller bindning. Kom som du är!
Vill du testa Zoom i förväg?
Via Zooms testsida kan du testa ljud och bild. Funkar det inte med din dator eller surfplatta kanske
du har en mobil som kan användas. Det ser lite olika ut beroende på vad du använder, men i stort
sett samma. Länk till Zooms testsida: www.zoom.us/test
Varmt välkommen att zoom’a på måndag!
Gröna hälsningar
Anette Svedberg, lott 34
ps. Läs mer om miljödiplomering: www.kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering
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