Miljöpolicy för Långholmens Koloniträdgårdar
Långholmens Koloniträdgårdar är en del av kolonirörelsen. Som odlare vill
vi ju ha tillgång till ren jord, rent vatten och ren luft för att få friska
grönsaker, bär och frukter.
Många av de stora globala miljöfrågorna som växthuseffekt, övergödning av
vattendrag, försurning, utsläpp av giftiga ämnen, handlar om fel val i våra
dagliga liv.
Så kommer ungefär hälften av övergödningen från jordbrukets
överanvändning av (handels)gödsel och hälften från biltrafik. Vi har alltså
som odlare en möjlighet att vara med och spela en positiv roll för att
minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Hur kan vi göra det?
Ren jord
När det gäller den rena jorden ställs frågan naturligtvis på sin spets genom
att vi redan nu har förorenad jord på vårt område. Varför har vi förorenad
jord? Därför att tidigare generationer inte visste hur farligt det var att
deponera aska från brännugnar mm i jorden.Nu vet vi att ingenting
försvinner och har själva möjligheten att göra aktiva val.
Genom att använda gödsel som antingen egen kompost eller naturgödsel
från ko, höns etc väljer vi bort både de tungmetaller som handelsgödsel
innehåller och även de energityngande tillverkingsprocesser som dessa
produkter kräver.Vår bästa garanti för varor utan tungmetaller är att köpa
KRAV-märkta produkter.
När vi drabbas av skadeinsekter, växtangrepp, sjukdomar etc har vi ett val.
Tycker vi att en ros fri från bladlöss är värd användandet av kemiska
bekämpningsmedel?
Rent vatten
Rent vatten är globalt sett en bristvara. Genom att vi använder sjövatten
från Mälaren bidrar vi till ett positivt kretslopp; vi använder kväverikt
vatten(övergött) på våra kvävefattiga jordar. Det vatten som återvänder till
Mälaren har då renats på sitt kväveinnehåll. Vi gör det motsatta till det
traditionella jordbruket; istället för att släppa ut kväve tar vi hand om
kvävet!
Men det är också viktigt att vi inte släpper ut andra farliga och giftiga
ämnen i vattnet, som målarfärger, lösningsmedel etc .
Genom att använda oss av gemensamma inköp och transporter av t ex
gödsel, jord etc håller vi nere antalet transporter och därmed den andra
källan till övergödning; trafik.
Vi har också en möjlighet att välja mat från ekologisk odling när vi har våra
egna fester och arbetsmöten.
Ren luft
Med den avreglerade elmarknaden vet vi inte från vilken källa elen kommer
om vi inte gjort ett aktivt val. Vår koloniförening abonnerar på Bra Miljövalmärkt vattenkraftsel. Det betyder en garanti för att vi inte använder el som
kommer från kolkraftverk eller naturgas dvs fossila bränslen med stor
påverkan på växthuseffekten.

Vår målsättning
Långholmens Koloniträdgårdar
• tillhandahåller information om giftfri odling
• tillhandahåller information om bra produkter för målning, rengöring etc
• är energieffektiv i val av maskiner/apparater som gräsklippare,
kompostkvarnar etc
• köper el som är Bra Miljövalmärkt från vattenkraft
• använder bränsle med lägsta möjliga miljöpåverkan dvs el före bensin
• köper vid egna evenemang produkter som är märkta med KRAV, Bra
Miljöval eller Svanen/EU-blomman när sådana finns
• källsortera avfall papper, kartong, glas, metall och plast på området
• tillhandahålla gemensam kompostering
• arbetar för att förbättra medlemmarnas kunskaper genom studier och
utbildning inom föreningen
Långholmens Koloniträdgårdar strävar efter att medlemmarna
• inte använder handelsgödsel
• komposterar sitt trädgårdsavfall
• inte använder kemiska bekämpningsmedel
• använder produkter som är märkta med KRAV, Bra Miljöval eller
Svanen/EU-blomman när sådana finns
För mer information hänvisar vi till
Svanen- när det gäller
Byggskivor, hygienartiklar, köksinredningar, maskiner, rengöringsmedel,
papper,behandlat trä, utemöbler mm
http://www.svanen.nu
Bra Miljöval- när det gäller
Elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, persontransporter mm
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/gron-guide/bramiljoval/
KRAV- när det gäller
Gödsel, jordförbättring, växtvård/växtskydd, fröer, utsäde, plantor, textilier mm
http://www.krav.se
FSC (Forest Stewardship Council)- när det gäller
Trä, utemöbler, grillkol mm
http://www.fsc-sverige.org
Folksams bygguide- när det gäller
Byggskivor, golvbeläggning, lim, färg, fogmassor mm (ingen egen
märkning)
http://www.folksam.se/resurser/pdf/r0436.pdf

