Skickat: den 18september 2021
Ämne: Hej alla medlemmar! Kom på Miljögruppens städpunkter, sönd 19 sep, kl. 11.00-14.00

Hej alla medlemmar!
EGK Miljögrupp slår ett slag för biologisk mångfald och bjuder in till miljöpunkter på
gemensamma städdagen söndag 19 sep, kl. 11.00-14.00
I linje med Miljödiplomering och kommande uppgradering till bronsnivån vill vi inspirera till
biologisk mångfald och hållbart odlande samt att hjälpa bin, fjärilar och andra pollinerare att ha
mer "mat" under hela säsongen.
Denna gång genom att skapa en gemensam bi/fjärilsrabatt på gräsmattan, samt att fortsätta
arbetet med att skapa "ängen" i den gemensamma trädgården/fruktlunden. Där finns även en
gammal rabatt som vi vill rensa fram. Det behövs 2-3 personer för varje miljöpunkt.
Program för Miljögruppens städpunkter enligt affischen:
11.00 Miljögruppen pratar kort om Miljödiplomering, bi/fjärilsrabatten, ängen och gamla rabatten
11.30-13.00 Städpunkt "Bi/fjärilsrabatt: Vi gräver rabatten, blandar jorden inför kommande
plantering. Anette och Peter handleder.
12.30-14.00 Städpunkt "ängen" och "gamla rabatten": Sand tillsätts till ängen, rensning och ev
sådd. Meg handleder vad som behövs göras.
Program i samband med pratet kl. 11.00:
• Resterande eko fröer från Runåbergs delas ut, till dem som inte redan fått - först till kvarn!

• Utlottning av eko fröer och presentkort från Impecta. De har även sponsrat med värdecheckar och infomaterial
• Vill du donera frö/plantor? Se vår växtlista på önskade växter, skriv upp dig på listan på
söndag eller maila
• Skriv upp dig som "fadder" till bi/fjärilsrabaten
- Svenska Örtasällskapet har sponsrat oss med ett antal fröpåsar till rabatten.
"Skapa en fjärilsrestaurang" samt "frölista" bifogas. Informationsmaterial från Örtasällskapet
kommer att finnas tillgängligt. Vill du hjälpa till att för-så? Du får behålla de plantor som inte
behövs i någon av rabatterna.
- Växtlista på önskade växter bifogas
Vore roligt om rabatten kan skapas av medlemmarnas växter!
Skriv upp dig på listan om du har en växt eller fröer du vill donera. Plantering sker senare i höst
samt i vår… Hör av dig om du har tips om var fler bi/fjärilsvänliga växter kan planteras!
- Länktips för mer info från Ulf Nilsson & andra länkar: Se längst ner i mailet...
Vi håller till vid boden. Mer info hittar du på bifogad affisch.
Tänk på att hålla avstånd!
Varmt välkommen!
EGK Miljögrupp:
Anette, Meg & Peter

Länkar:
www.impecta.se
www.ortasallskapet.se
www.runabergsfroer.se
https://kolonitradgardsforbundet.se/alskartrad/biologisk-mangfald/
https://kolonitradgardsforbundet.se/jubileumswebinarier/ Missa inte: torsd 10 nov, kl. 18.00 gratis
webinar "pollinerarvänliga vackra blommor i köksträdgården"

Fler länkar: Ulf Nilsson/Kloniträdgårdsförbundet & FOR tipsar och hälsar:
"Kul projekt med birabatt och viktigt! Kolla in Rikare Trädgård för mer tips":

• https://rikaretradgard.se/gynna-humlor-och-andra-bin%e2%80%8b/
Där finns all info som behövs för att göra en fantastisk rabatt.

• Även jubileumsrabatten är ritad för att vara bra för insekter
https://kolonitradgardsforbundet.se/jubileum/
• Lätt om odling, nr. 26
https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2021/03/lowres-00KTF_nr26_locka_tradgardens_-flygande_vanner-.pdf

