Hej!
Jag kom förbi er monter på Nordiska trädgårdar och pratade om Stockholm Urban Garden Show
som Koloniträdgårdsförbundet arrangerar den 8-9 sept i Drakenbergsparken på Södermalm i
Stockholm. Stockholm Urban Garden Show är en trädgårdsfest för en grön och hållbar stad. I
fokus står framtidens odlingar och deras plats i staden och på utställningen vill vi lyfta fram allt
positivt som odling ger staden och människor.
I våra ögon känns det självklart att bin måste vara med på Stockholm Urban Garden Show och på
mässan uppfattade jag det som att ni är inne på samma linje och vill vara med. Jag vill då berätta
att man kan delta på tre olika sätt:
•

Visningsträdgård – Alla som har något att säga om framtidens odlingar och deras plats i
staden kan uttrycka det med en visningsträdgård. En fantastisk möjlighet att lyfta fram något
man älskar eller tycker är viktigt med odling. En visningsträdgård kan vara från 4-40 kvm.

•

Tältplatser av två olika typer finns att hyra för föreningar, organisation och företag. All
information om detta finns på www.stockholmurbangarden.seunder Höstmarknad. Där finns
även en länk till anmälan. Vi kan tänka oss att erbjuda viss rabatt på kostnaden för del i 5x5meterstält, kontakta mig i så fall.
Bord på höstmarknaden under bar himmel – om ni mest vill sälja lite saker och prata om bin
och er verksamhet och känner att ni egentligen inte behöver särskilt mycket utrymme kan ni
istället boka ett bord på höstmarknaden under bar himmel. Anmälan görs då under
Höstmarknad privatpersoner. Ange att ni är en förening och att ni haft kontakt med mig.

•

Jättekul om ni vill vara med. Kolla in anmälningstiderna på hemsidan och hör av er om ni har
några frågor.
Välkomna!
Ulrica Otterling
Generalsekreterare
Koloniträdgårdsförbundet
08-556 930 85
070-289 5021
Brännkyrkagatan 91 1 tr över gården
118 23 STOCKHOLM

