Rekommendationer till föreningens kolonister

Bil 9

Alkylatbensin
Använd alkylatbensin, ett miljövänligare alternativ till gräsklippare och trimmer.
Alkylatbensinen har lång hållbarhet. Luktar mindre. Bra för hälsan att minska spridningen av gifter.
El
Grön el produceras miljövänligare, kommer från förnyelsebar energi som sol, vind och vatten, välj
gärna det. Ett annat alternativ kan vara att välja solpaneler som energikälla.
Fågelholk
Fåglarna hjälper oss att hålla efter skadeinsekter.
Färg
Använd vattenbaserad färg och olja.
Välj i första hand Svanen och EU-blomman märkta färger, bra för hälsan och miljön.
Ett miljövänligt alternativ är slamfärg (Falu rödfärg).
Grillning
Använd miljövänliga tändmedel. Välj gärna kol som är SIS eller FSC märkta produkter. Våra
vanliga tändvätskor är petroliumbaserade och skadliga för hälsan och miljön. (Varje år händer ett
antal förgiftningsskador på barn som druckit tändvätska.
Grus, jord och gödsel
Köp från kolonin för att minska transporterna.
Gödning
Använd naturgödsel som häst- ko- och hönsgödsel. Algomin eller motsvarande, gräsklipp.
Insektshotell
Gynna insekterna som pollinerar våra fruktträd och bärbuskar. Så kallade nyttoinsekter hjälper oss
att bekämpa skadeinsekter.
(Placera hotellet i öster i skyddat läge)
Kompost
Ha en egen kompost för att ta hand om trädgårdsavfallet. Kompost är den bästa jordförbättringen.
Källsortering
Papper, plast, glas och metall sorteras och tas med hem eller till kommunens återvinningscentral.
Regnvatten
Ta reda på regnvattnet i egen tunna. Ett mjukt vatten med rätt temperatur.
Vattna morgon/kväll för att minska avdunstning.
Träd

Tryckinpregnerat virke ovan mark, välj klass NTR AB (Gul märkning).
Tryckinpregnerat virke på mark, välj klass NTR A (Vit märkning).
Se hemsidan, Bygga ute.nu
Vid köp av ädelträ, tropiska träslag, kolla att virket är FSC märkt.
Växtskydd
Använd miljömärkta växtskyddsmedel för att minska giftspridning i vår jord.

Varför skall vi göra detta?
Vi ska värna om vår natur, vara rädd om det vi har och lämna över en
frisk miljö till nästa generation.

