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Nyhetsbrev Norsk kolonihageforbund

Sommeren er over oss
Vi er inne i den første sommermåneden, selv om våren har vært kald og våt, ser vi
at det spirer og gror for fullt.
Det nye styret i NKHF har også kommet godt i gang med arbeidet. En viktig oppgave er å følge opp alle de gode idéene og forslagene som kom frem på landsmøtet for hvordan NKHF kan bli ennå bedre, mer synlig og en god støttespiller for alle
medlemmene.
Dette nyhetsbrevet er første steg i arbeidet, og har til hensikt å informere om hva
som foregår i forbundet, samt utlyse behov for deltagelse fra medlemmene til forskjellige aktiviteter. Nyhetsbrevet skal være et samlingspunkt for medlemmene, og
gi god informasjon om viktige forhold i forbundet, og kanskje også i medlemshagene.

Husk! Reiser du vekk i
ferien er det viktig å avtale med andre
(kolonister :-) om plenklipping, vanning og tilsyn.

Forbundsstyret ønsker alle en flott sesong, og god lesing!

Vi trenger innspill fra medlemmene til nyhetsbrevene
Har du noe du ønsker å dele, kom gjerne frem med forslag, gjerne med tekst og
bilder. Så ser vi hva som kan komme med i et senere nyhetsbrev.
Andre gode ideer og forslag? Skriv til oss; forbundet@kolonihager.no

Oversikt

Vakkert staudebed en vårdag



Handlingsplan—
oppsummering fra
landsmøtet.



Grønne verdier



Redd biene!



Ny nettside under utarbeidelse

Grønne
verdier
Norsk kolonihageforbund står for
grønne verdier. Vi skal fremme
kunnskap om giftfri dyrking, hager
hvor biene og humlene vil suse, og
mennesker trives.
Parsell- og kolonihagene er grønne lunger i byene! Vi ønsker å
profilere oss som rekreasjonsområde ikke bare for de som er så
heldige å ha en parsell- eller kolonihage, men også for nærmiljøene
til parsell- og kolonihagene.
Ingenting slår egendyrkede grønnsaker!

Handlingsplan; oppsummering
fra landsmøtet

Alle medlemshager oppfordres til å
trekke inn nærmiljøet i hagene, og
spille på lag med kommunen/
bydelens grønne planer.

La oss bidra til et grønt mangfold!

Landsmøtet 2015 satte ned en del punkter - handlingsplan - som forbundsstyret
kan jobbe videre med. Styret har samlet alle punktene i en handlingsplan som
skal gi styret mål å jobbe mot frem til neste landsmøte.
Flere av punktene er oppgaver som med fordel kan deles ut i arbeidsgrupper blant
medlemmene i hagene. Her er det mange spennende oppgaver å jobbe med!
Allerede i dette nyhetsbrevet starter vi arbeidet med å rekruttere deltagere til arbeidsgruppene, følg også med i senere nyhetsbrev!

Organisasjon
Et viktig område i handlingsplanen er hvordan organisasjonen NKHF skal jobbe,
synliggjøre seg, og være en viktig organisasjon, både for parsell- og kolonihager
som er tilsluttet forbundet, men også tiltrekke seg nye parsell- og kolonihager, og
samtidig være en aktør som fremmer parsell- og kolonihagesaken!

Kommunikasjon

Grønnkål, finnes det bedre?

Hvordan skal vi profilere oss, hvordan skal medlemmene og forbundet kommunisere med hverandre. Hva er viktig å kommunisere?

NKHF trenger et slagord!

Grønne verdier

Vi trenger et slagord som kan oppsummere hvem vi er, og hvorfor vi
finnes!

Forbundet skal promotere grønne verdier og få med seg medlemshagene i dette
arbeidet.

Internasjonalt samarbid
Forbundet skal videreføre samarbeide internasjonalt, både nordisk og europeisk.

Kom gjerne med forslag til mail;
forbundet@kolonihager.no

NKHF vil være
med i kampen
mot biedøden
Redd biene!
NKHF ønsker å motivere
for at vi alle gjør det vi
kan for å gjøre bielivet
enklere.

Om bier og humler:
Insekter i familien bier.
Viktige blomsterbestøvere.
Humler (bombinae) er
hårete, sosiale innsekter,
som lever i små ettårige
humlesamfunn.
Honnningbier (apinae)
er ikke hårete som humlene, men er sosiale, og
lever i store flerårige
samfunn.

Blomsten og bien

Ville bier er ikke sosiale
som honningbiene, og
lever ikke i store samfunn. Livet til villbiene er
svært spesialisert, og de
ser ut til å leve i nært
samspill med en eller noen få blomsterarter.

Nye nettsider underveis

Bievennlige tiltak:

NKHF skal være en viktig aktør i kommunene og bydelenes grønne planer.

Plant bievennlige
blomster, som f.eks.

Hvordan vil de nye nettsidene se ut?

Julerose, Primula, Krokus
Akeleie, Dahlia, Tagetes

Klematis, Høstsymre,
Asters
La gressklipperen stå.
Unngå sprøytemidler!

Arbeidet med de nye nettsidene er godt i gang. Nettsidene skal blant annet sikre
god kommunikasjon med både medlemmer og andre interessenter for parsell– og
kolonihagesaken.
Nettsidene skal også sikre at NKHF får en kanal til å profilere sin viktige sak.

Forbundet har engasjert en medarbeider til å utarbeide, og opprette en hjemmeside som representerer forbundet, og verdiene vi står for.
Hjemmesiden vil inneholde omtrent det du får i dette nyhetsbrevet + en del mer.
Det vil være linker til sider vi mener er nyttige - og vi oppfordrer våre egne medlemmer til å komme med forslag til stoff.
En idèbank, med både tips og linker vil ligge på nettsiden. Vi er avhengig av engasjerte medlemmer for å bli oppmerksom på hva det finnes av idèer der ute.

Handlingsplan - status
Organisasjon
Nyhetsbrevet du leser nå er første steg i planen for organisasjonen. Videre jobbes
det med nye nettsider. Når de nye nettsidene er på plass, åpnes mange muligheter og kommunikasjonsformer med både medlemmer og ikke medlemmer.
Nettsidene vil være en viktig del av organisasjonen Norsk kolonihageforbund.

Kommunikasjon
For å ha en velfungerende organisasjon er det nødvendig å kommunisere godt
med medlemmene. Organisasjon og kommunikasjon henger sammen.
Etablering av kommunikasjonskanaler til medlemmene er i gang med dette nyhetsbrevet, og nye nettsider.

Norsk kolonihageforbund
Postadresse:
Hammersborg torg 3
0179 Oslo

Grønne verdier

Telefon:

Foreløpig har forbundet ikke kommet i gang med noen konkrete tiltak innen område grønne verdier. Her er det mye å ta tak i.

22 11 00 90

Vi trenger ildsjeler som ønsker å jobbe med grønne verdier. Meld deg på om du er
interessert til e-post; forbundet@kolonihager.no.

Internasjonalt samarbeid
Det Nordiske forbundet er opphevet, derfor må samarbeidet med de andre nordiske landene foregå direkte mot hvert enkelt lands forbund. Forbundsstyret vil i løpet
av sommeren ta opp kontakten med de andre nordiske landene for å finne ut hvordan vi kan samarbeide.

Telefontid:
Mandag til torsdag
10:00 - 14:00
E-post:
Forbundet @kolonihager.no

Det Europeiske forbundet er aktivt og arrangerer i august en samling, som det vil
være nyttig å delta på.
Forbundsstyret ønsker at flere medlemmer skal kunne få anledning til å delta på
den Europeiske samlingen. Den finner sted 27. til 30 august i Luxembourg.
Kun medlemmer av styrene i medlemshagene kan søke om å delta på samlingen
i år. Det er begrenset antall plasser.
Vi jobber for tiden med en stipend/reisetilskuddsordning, som det vil bli mulig for
hagene å søke på, blant annet for deltagelse på internasjonale samlinger.
Meld fra innen 30. juni om interesse til deltagelse til epost; forbundet@kolonihager.no

Norsk kolonihageforbund - grønne verdier for deg og dine!

Forbundsstyret ønsker
alle en flott sesong!

