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Dags att söka anslag för 2016
Det är dags att börja fundera på kommande års 
aktiviteter och samtidigt utnyttja möjligheten att 
söka bidrag för detta från förbundet. 
Det går att söka bidrag dels för odlingsaktiviteter som ger 
ökad kunskap inom miljö och odling samt dels för organi-
sationsaktiviteter som ger kunskap om föreningen och dess 
verksamhet för förtroendevalda och medlemmar.

Information i detalj om ansökan, exempel på aktiviteter 
man kan få anslag för och inte, samt ansökningsblankett bi-
fogas detta cirkulär. Informationen finns också på förbundets 
hemsida under Styrelseinloggningen. 

Varje förening skickar sin ansökan till sin region som då får 
en översikt av utbildningsbehovet och planerade aktiviteter. 
Regionens samlade ansökningar ska vara kansliet tillhanda 
senast den 19 februari. Det innebär att regionerna måste få in 
alla ansökningar i god tid innan dess.

Medlemsrabatt på fröer hos Impecta
Vi har en ny medlemsrabatt! Alla medlemmar i förbundet 
får fr o m nu 10 procent rabatt vid köp av fröer från Impecta 
Fröhandel via nätet, www.impecta.se. Använd rabattkod: 
KOLONI25IT (se sid 48 i Koloniträdgården nr 4 som kom-
mer snart). En ny rabattkod kommer att finnas med i varje 
nummer av Koloniträdgården fortsättningsvis.

Miljödiplomera din förening
Fler och fler föreningar väljer att jobba med 
miljödiplomering av hela eller del/delar av 
koloniområdet. Det är oerhört glädjande och 
borde egentligen vara en självklarhet för varje 
koloniförening! Ni kan börja med att bilda en 
miljögrupp som jobbar med frågan och gärna 
starta en studiecirkel. Material med kriterier, check-
lista och områdesbeskrivning finns på hemsidan. 
Vid frågor kontakta annica@koloni.org 
eller 070-651 70 14.

Rekrytering av ny kanslichef är i  
slutfasen 
Rekryteringen av en ny kanslichef, tillika generalsekreterare 
för förbundet, har pågått under hösten. Processen är nu inne  
i slutfasen och det formella beslutet kommer att tas på  
Förbundsstyrelsens nästa möte den 5-6 december.

Adressetiketter – beställ i god tid 
Många föreningar beställer adressetiketter till kallelserna till 
årsmötet från kansliet. Vi vill uppmana alla att beställa i god 
tid innan mötet, så att vi kan producera och leverera etiketter  
på bästa sätt. Utöver adressetiketter går det att beställa med-
lemslistor, inbetalningskort samt kopiering. Allt levereras till 
självkostnadspris.

Berätta vad som händer i din förening 
Tidningen Koloniträdgården vill spegla  
förbundets medlemsföreningar runt om i landet. 
Vad händer hos er? 
Har ni roliga boulekvällar, odlingskurser, plantbytardagar 
eller något annat. Skriv gärna några rader och berätta. Skicka 
text och bilder till ulrika@uhskribent.se. Texten bör inte vara 
längre än 500 tecken och fotografierna ska vara högupplösta, 
det vill säga cirka 2MB stora och sparade som jpeg. 

Följande manusstopp 
gäller för 2016:
Nr 1:  25 januari
Nr 2: 15 april
Nr 3: 20 augusti
Nr 4: 25 oktober

Hjärtligt välkomna 
med bidrag!
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Norrköping

Johannes Wetterbäck Odla jorden
Spansk körvel

En av Dantes ätbara perenner
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ANDRÉ STRÖMQVIST OM KOLONILOTTENS HISTORIA

Besöket på lotten

Familje-liv pålotten!

LÖSNUMMERPRIS 54 KRONOR 
INKL MOMS.



Koloniträdgårdsförbundet  | Telefon: 08-556 930 80 | Brännkyrkagatan 91, 118 23 Stockholm | kansli@koloni.org

Besök gärna www.koloni.org
I juni fick förbundets hemsida ett nytt utseende. 

Besök den på www.koloni.org eller på 
www.kolonitradgardsforbundet.se

Elnätkostnder
Vi håller på och gör en inventering av 
Ellevios (fd Fortum), Eons och Vattenfalls 
fasta elnätskostnader. Syftet är att få en 
helhetsbild av kostnadsläget. Detta med 
anledning av Vattenfalls drastiska höjning 
av denna kostnad.

Kansliets öppettider under julen
Kansliets växel kommer att vara stängd fr o m  
den 23 dec t o m 6 januari. 

Den 7 januari och framåt är växeln öppet 
som vanligt mellan 9-12. Numret till växeln är 
08-556 930 80. Direktnummer till varje 
medarbetare finns på hemsidan. 

Kansliets adress: Brännkyrkagatan 91, 1 tr ö g, 
118 23 Stockholm. Besökare behöver en kod till  
grinden. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma in.

Kalendern• Nordiska Trädgårdar 2016 äger rum 21-24 april • Förbundsrådet kommer att förläggas till någon av dagarna 21-24 april

önskar Anneli, Helena, Anders, 
Annica, Ulrika, Lennart och Ulrica

Styrelseinloggningen –  
ett hjälpmedel för er i styrelsen
Om du aldrig tidigare loggat in på styrelseinlogg-
ningen på förbundets hemsida, vill vi uppmana dig 
att göra det. 

Där finns en mängd information och blanketter som 
du som är aktiv i en styrelse kan ha användning för.

Där hittar du till exempel blanketterna för ansökan 
av anslag och de senaste cirkulären. Dessutom finns 
utbildningsmaterial för nya medlemmar, underlag för 
vår styrelseutbildning och material till studieansvarig.   
 
Lösenordet är morot15.

Logga in och ta en titt!


