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Enskede gårds koloniträdgårdar

Hej alla medlemmar!
Slutet på år 2020 närmar sig, ett år vi kommer att minnas på ett
alldeles särskilt sätt.
En pandemi har medfört att vi har fått leva med inskränkningar som påverkat våra liv på olika sätt.  
För många av oss kolonister har vistelsen på lotten ändå kommit att utgöra både ett utlopp för 
positiv energi, möjlighet till avkoppling och social kontakt. För flera kolonister har det dock varit 
svårt att ta sig till koloniområdet i den utsträckning som önskats.

Som det verkar kommer pandemin påverka koloniföreningens verksamhet även under nästa år. Det 
medför fortsatta svårigheter i planering av gemensamma verksamheter i föreningen, åtminstone för 
första halvåret 2021.

Årsmötet 2021
Mötet kommer inte att kunna hållas på normalt sätt utan i stället genomförs det Per Capsulam, d v s 
via brev, på mejlen eller med vanlig post. Samma förfarande som vid fyllnadsvalet till 
valberedningen i augusti. Årsmötet äger rum i senare delen av februari.

Röstförfarandet kommer att göras så enkelt som möjligt, vilket innebär att diskussionsfrågor 
utelämnas. Motioner, förslag på större inköp och andra frågor som kan behöva
diskuteras bordläggs tills ett extra årsmöte kan hållas senare på säsongen,
förslagsvis utomhus. 
Mer information kommer i januari med kallelse och möteshandlingar.

Studier
Studieverksamheten har naturligtvis också påverkats av pandemin med
uppskjutna och inställda studietillfällen. 

Vår studieorganisatör Anette Svedberg rapporterar att planering och vilka event
som kan genomföras 2021 är helt beroende på hur pandemin artar sig. 
Beskärningsworkshop blir av någon gång nästa år, troligen på sensommaren.
Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år 2021. Många webinarier är inplanerade.
En miljödiplomeringscirkel för uppgradering till bronsnivån i vår förening planeras komma igång i 
januari 2021.
Ett nytt ZOOM-webinarium med Ingrid Rogblad på Studiefrämjandet planeras också i januari.
Trädgårdsmässan ”Nordiska trädgårdar” sker digitalt även 2021.

Hemsidan
Här hittar du olika matnyttigheter och kan uppdatera dig om studier. Om du har foton från nu eller 
förr och/ eller text och beskrivningar för området från förr är du välkommen att mejla in material.

Slutligen önskas alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT OCH BÄTTRE ÅR 2021!
Vi passar också på att tacka de medlemmar som hjälpt till med olika göromål och aktiviteter under 
året för föreningens bästa!
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