BEVAR KOLONIHAVERNE
SÅDAN KAN DU HJÆLPE
Det kan være svært at sidde og vente på nyheder om,
hvad der sker i arbejdet for at sikre, at vores
haveforeninger ikke bare kan blive flyttet.
Vi ved, at mange ønsker at hjælpe til eller gøre noget
selv. Derfor har vi lavet en lille vejledning til, hvilke
handlinger der kan støtte op om arbejdet.

SKRIV ET LÆSERBREV
Et læserbrev i enten en lokal eller national avis
er en stor hjælp. Det øger opmærksomheden på
problemet, og når måske endda frem til
politikerne. Hvis du har brug for at få læst dit
læserbrev igennem, inden du sender det, er du
velkommen til at sende det forbi
iss@kolonihave.dk

KONTAKT DIN KANDIDAT
Kontakt din lokale folketingskandidat og
informer ham/hende om problemstillingen via
mail. Vedkommende er højst sandsynligt ikke
bekendt med regeringsudspillets konsekvenser,
men vil rigtig gerne blive klogere på, hvad der
rører sig i hans/hendes valgkreds. Derfor vil din
mail sikkert være kærkommen.

GIV EN HÅND MED
Hvis der kommer en politiker ud og besøger din
Kolonihaveforening, vil det være en stor hjælp,
hvis du giver en hånd med at lave kaffe, bage en
kage el. så vi kan gøre arrangementet ekstra
hyggeligt.

DELTAG I ARRANGEMENTER
I den kommende tid afholder vi forskellige typer
arrangementer i kolonihaveforeninger rundt
omkring i landet. Fokus vil være politikerbesøg
af varierende format. Vi håber, at så mange som
muligt vil deltage. En stor tilslutning til
arrangementerne viser nemlig politikerne, at
opbakningen til sagen er stor.

SOCIALE MEDIER
Falder du over en diskussion om sagen på sociale
medier? Så hop ind i samtalen med dine gode
argumenter eller synspunkter. Jo mere
samtalerne bliver kommenteret på eller delt, des
bredere når de ud. Således kan du hjælpe med til,
at vi får spredt de gode argumenter.

TAL MED DIT NETVÆRK
De færreste er bekendt med den udfordring vi
står overfor, og derfor er vi nødt til at gøre folk
opmærksomme på det. Snak med dit netværk om
det – ord spreder sig.

