
Hej alla kolonister! 
 
 

Vi är nu inne i mitten av Februari som redan bjuder på vårkänslor  

Knopparna på träden har börjat visa sig och om 43 dagar är det officiellt kolonisäsong!!  

När ska ni börja räfsa och plantera? Kanske har ni redan börjat sätta fröer i fönsterkarmarna?  

 

       

 

 
 

Vad har hänt sedan sist?  

 

I området är det lugnt och stilla. Fåglarna har börjat hitta tillbaka och det märks att våren är 

runt hörnet. Under februari har arbetet med att fylla upp gångarna med ny singel påbörjats. 

Den nya singeln kommer att hinna sätta sig tills säsongen är igång. Sandlådorna är påfyllda 

och snart är det dags att börja rengöra häcksaxen! Uppe på backen har ett enormt 

björnbärsris tagits bort och förberedelse inför grässådd kommer att sätta igång inom det 

närmsta. Därefter kan vi se fram emot 10 stycken nya träd som har beställts och betalas av 

Malmöstad inför hösten.  

Mer information kommer. 



 

 

 

 

 

Vad har vi då att se fram emot?  

 

Den 15 mars är det dags att öppna upp risbingarna och äntligen får vi se lite myller i 

trädgårdarna. Redan nu är vi många som är här och tittar till våra stugor, vilket är både 

uppskattat och trevligt. En liten påminnelse till oss alla när det kommer till att stänga igen 

grindarna efter in – och utgång, vänligen var noga med att se till att grindarna är stängda. 

Men bara ett litet tag till… Östra sommar staden har nämligen fått beviljat 200 000 kronor av 

Malmö Förskönings- och Planteringsförening för att smida nya grindar till området.  

Tack till Torun & Anna som har gjort ett gediget ansökningsarbete och lyckats få till en bra 

pott. Arbetet är igångsatt och vi ser fram emot ny grindar under sommaren. 

 



 

Vi har även lite trevliga aktiviteter att se fram emot under säsongen 2022. Med sponsring av 

Koloniträdgårdsförbundet kommer trädgårdsmästare Christina Hultman, som bland annat 

arbetat på Fredriksdals trädgårdar, och "tipsar om träd och buskar för koloniträdgårdar" 

samt svarar på frågor gällande odling och plantering. Gunnel Carlson, känd bland annat från 

SVT:s Gröna rum och grundare av Tusen trädgårdar kommer och pratar om "min gröna 

passion - allt inom trädgård! Stort-smått, svårt-lätt, men bara roligt". Christina Hultman är 

tillbaka och pratar om "örtagården och medicinalväxter samt beskärning träd och buskar" 

samt frågestund.  

Datum och tider finner ni under fliken ”viktiga datum” på hemsidan. 

 

Sommaren bjuder även på härliga traditioner och andra eventuella festligheter. Styrelsen 

efterfrågar nu någon/några som är intresserade av att organisera och förbereda för säsongens 

tillställningar. Tveka inte att höra av er till oss snarast med frågor eller intresseanmälan  

 

Årsmötet för säsongen kommer att hållas den 26 Mars klockan 14.30, inomhus på Rehab 

kultur i Malmö. Vi kommer tillsammans ”kicka igång” säsongen i en positiv och lustfylld 

anda och ser fram emot att få träffa er alla då   

 

Soliga hälsningar, 

Styrelsen. 

 

 


