
           Tvillingsta  koloniförening 

 
 
I lantlig miljö, nära stan, på en sluttning med utsikt över Veckefjärden och  
golfbanan, ligger vårt koloniodlingsområde.  
 
Här odlar ca 35 medlemmar  55 odlingslotter på  50 kvm.  
I vår avgift på 300 kr per lott ingår tillgång till vatten och ett stort utbud av 
trädgårdsredskap mm. 
 
I avgiften till Koloniträdgårdsförbundet, som är 130 kr per medlem, ingår 5 nr. av 
tidningen Koloniträdgården, förutom diverse odlingstips, rådgivning mm. 
 
Våra odlingar i Tvillingsta har funnits i 40 år. Under 2012 kunde vi fira 40 år som 
odlingsområde och 30 år som Koloniförening.                                                                                                                                                        
 
Vår förening har på senare år utvecklats, från att ha varit potatis- och grönsaksland 
till mera trädgårdsliknande lotter med perenner, bärbuskar och mindre fruktträd.  
Det har även inneburit att alltfler av oss börjat tillbringa alltmer tid i en 
avkopplande miljö, med social gemenskap för utbyte av odlingstips mm. 
 
Vi har gemensamma arbetsträffar vår och höst, förutom frivilliga arbetsinsatser 
och minst en gemensam sommarträff årligen. På senare år har vi även haft en extra 
arbetsträff med gemensamt sommarfika. Dessutom finns möjlighet till spontana 
"träffar" på våra gemensamma sittplatser, varav en är under tak. 
 
Är du intresserad att söka medlemskap, kan du i första hand kontakta oss via 
mailadress:  tvillingstakoloni@yahoo.com                                                                   
Du förs då upp på kölista, eftersom det tidvis kan vara kö till våra odlingslotter. 
 
Styrelsen Tvillingsta Koloniförening  genom  Anders Edlund 
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