
Hej alla medlemmar

Nu är det dags att uppgradera till brons – vi höjer ribban i vårt miljöarbete och lär oss mer!

Inbjudan till en digital introträff torsd. 17 dec kl. 18-19 inför kommande Miljödiplomeringscirkel
Kort bakgrund: Hösten 2017 miljödiplomerades Enskede gård till ”grundnivån” som ni vet. 
Under 2019 hölls därefter en Miljödiplomerings- & odlingscirkel  på 10 träffar för att bl.a förbereda
uppgradering till bronsnivån. Årets planerade cirkel skulle ha startas i våras, men sköts upp flera
gånger på grund av coronapandemin. Slutligen ställdes den in helt. 
Nu tar vi nya tag och planerar istället inför 2021.

Nu undersöker vi intresset för att starta cirkeln i januari 2021
Anmäl dig till miljödiplomeringscirkeln för att öka din kunskap och aktivt arbeta för och värna om en
bra miljö i föreningen. Begränsat antal deltagare, det är först till kvarn som gäller!

Under våren träffas vi digitalt via Zoom. Sen får vi se om, när och hur vi kan ses ”på riktigt”. Totalt 6-8
träffar under året. Allt beror på hur det ser ut under året. Begränsat antal deltagare. Inga kostnader.
Cirkeln fokuserar på uppgraderingen till bronsnivå. Målet är att uppgradera till bronsnivå hösten 2021. 
Vi går även igenom grundkriterierna och säkerställer att de fortfarande efterföljs, samt uppdaterar våra
valda kriterier till Koloniträdgårdsförbundets nya miljödiplomeringskriterier från tidigare i år. 
Vi skapar infomaterial och sprider på olika sätt till övriga medlemmar i föreningen. Om möjligt besöker
vi andra koloniföreningar för att inspireras. Eller så ses vi digitalt. Webinar planeras med olika teman.
Vi formar cirkeln tillsammans och vi lär oss tillsammans och av varandra. 
Allt beroende på hur coronasituationen blir 2021. 

• Torsdag 17 dec kl. 18.00-19.00 digital introträff via Zoom inför Miljödiplomeringscirkeln 2021
Vill du veta mer om miljödiplomering, studiecirklar, bronsuppgradering och cirkeln? 
Passa på att lyssna på Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet & kontaktperson på Studie-
främjandet som berättar om Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering och varför den är så 
viktig. Hon berättar även om studiecirklar och hur de fungerar.
Anette Svedberg håller i kommande cirkel och berättar om Miljödiplomeringscirkeln och 
planering inför bronsuppgraderingen. Det finns plats för frågor på slutet.
Du behöver inte anmäla dig innan, använd bara inbjudningslänken och anslut dig till infomötet. 
Ingen kostnad eller bindning. Kom som du är!
Inbjudningslänk till introträffen skickas ut via e-post i mitten av veckan.

• Samma dag, torsdag 17 dec kl. 17-17.40 kan du testa på Zoom – strax innan introträffen
Du som känner dig osäker på Zoom och digitala möten har möjlighet att hänga med på en 
snabb genomgång strax innan introträffen. Du kan ansluta när som mellan 17.00-17.,40.
Separat Inbjudningslänk skickas ut samtidigt med länken till introträffen i mitten av veckan.
För att kunna använda Zoom behöver du ha till gång till dator/surfplatta/mobil, mikrofon, 
högtalare eller headset. 

• Vill du testa Zoom i förväg?
Nybörjare eller avancerad. 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. Hör av dig om du har frågor.
Länk till Zooms testsida: www.zoom.us/test

Håll utkik efter e-post med inbjudningslänkar. Skickas ut via e-post i mitten av veckan.

Varmt välkommen att zoom’a på torsdag!

Gröna hälsningar
Anette Svedberg, lott 34 

http://www.zoom.us/test

