
Kære haveforeninger 
Denne sommer sætter vi fokus på den bæredygtige kolonihave, og det vil vi gøre i fællesskab med jer
og medlemmerne i jeres haveforeninger. 

Medlemmernes bæredygtige ideer
Den 4. juli igangsætter vi en indsamling af alle de gode, bæredygtige ideer/tips/projekter, som
lever ude i haveforeningerne. Det kan være alt fra kompostering af haveaffald, fuglevenlige hække
og regnvandsindsamling til bed med særlige insektvenlige blomster/planter eller byggeri af
genbrugsmaterialer. Ingen ideer er for store eller små.

Plakater til jeres haveforening bliver sendt til formanden
Vi har brug for at gøre medlemmerne opmærksomme på, at de kan indsende deres tips og ideer til
os via en formular på vores hjemmeside. Derfor har vi trykt plakater, som I kan hænge op i jeres
haveforening. Vi sender 3 plakater til formandens bopæl (forventet ankomst i uge 26 - dvs. man.
27. juni - fre. 1. juli). 
Vi håber, at I vil hjælpe os med at hænge dem op på jeres opslagstavle, ved fælleshuset eller hvor
de nu er mest synlige. Vi sender en mail til alle formænd omkring de praktiske detaljer om
forsendelsen af plakaten.

Vind en gaveæske fra Summerbird Chokolade til en værdi af 300 kr. 
Fra den 4. juli offentliggør vi indsamlingen på vores hjemmeside og på vores facebookprofil. Selve
indsamlingen foregår digitalt på vores hjemmeside, hvor medlemmerne let kan udfylde en
formular, knytte et billede eller en video til og sende det til os. 

I juli og august trækker vi lod om i alt 30 chokoladegaveæsker a 300 kr. stykket blandt de
indsendte ideer. 
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Hvad bruger Kolonihaveforbundet medlemmernes tips/ideer til? 
Medlemmernes tips/ideer skal bruges som videndeling til, hvordan man med få greb kan skabe en
lidt mere bæredygtig have. Udvalgte ideer/tips vil ligge på vores hjemmeside, så alle kan blive
inspirerede.

Når indsamlingen er slut, bliver ideerne forvandlet til anbefalinger, som kan vise, hvordan
kolonihaverne kan bidrage til arbejdet for en grønnere fremtid. 

Hvorfor gør vi det?
Kampagnen er en del af Miljøudvalgets arbejde for at skabe forbundets grønne profil. Den er skabt
i forlængelse af, at medlemmerne via en undersøgelse har svaret, at de ønsker hjælp og ideer til,
hvordan de skal blive mere bæredygtige i haverne. Kampagnen er ét ud af flere tiltag, der har fokus
på videndeling om bæredygtighed i Kolonihaveforbundet. 
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