Koloniträdgårdsförbundet

Cirkulär
Om några veckor kommer årets första nummer
av Koloniträdgården ut. Att det ligger en korrekt
adress i förbundets medlemsregister är en förutsättning för att alla ska få sina tidningar.
Om det finns medlemmar i er förening som inte får en tidning, beror det med största sannolikhet på att det ligger fel
uppgifter i förbundets adressregister.
Kontakta kansliet och be om en adresslista ur medlemsregistret för er förening, om ni misstänker att er medlemsinformation behöver uppdateras. Då kan ni enkelt hitta och
korrigera de adresser som är fel, markera ändringarna och
skicka tillbaka listan till oss. Kansliets e-post är: kansli@
koloni.org, telefonnummer till växeln är 08-556 930 80.
Vi vill också uppmana alla att skicka in ändringar så fort de
kommer in, istället för att samla ihop en hel hög.

Nytt rabattavtal med Solar Venti
Ett nytt avtal ger rabatt på soldrivna ventilations- och värmesystem från Solar Venti. Dessa system kan hålla fukt borta och
ge värme i kolonistugor och föreningshus. Alla enskilda kolonister i förbundets medlemsföreningar får 10% rabatt på alla
Solar Ventis produkter. Föreningar som vill köpa produkter till
föreningshus får 20% i rabatt. Samtidiga köp av 5-9 produkter
får dessutom 50% rabatt på fraktkostnaden. Beställningar på
10 produkter och över får gratis frakt. Uppge föreningsnamn
och nummer samt lottnummer vid köptillfället (finns t ex på
baksidan av Koloniträdgården, högst uppe till höger).
Återförsäljare Solar Venti: www.solarventi.se.
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Ny förbundssekreterare och ny
trädgårdsrådgivare på kansliet
Ulrica Otterling heter förbundets nya förbundssekreterare. Hon har arbetat som frilansjournalist
med fokus på trädgård de senaste 10 åren, är
civilekonom och har tidigare arbetat inom SEB.
Hon tillträdde den 15 december, men ni kan ha
Ulrica Otterling
varit i kontakt med henne även tidigare eftersom hon har
arbetat på kansliet sedan i maj som vikarie på en annan tjänst.
Vi välkomnade i januari Ulf Nilsson som ny
trädgårdsrådgivare på kansliet. Solveig Sidblad
slutade vid årsskiftet och lämnade förbundet efter
26 år för att börja ett nytt arbete i annan bransch.
Ulf Nilsson är hortonom och expert på biologiskt
Ulf Nilsson
växtskydd. Han kommer närmast från SLU i
Ultuna där han arbetat som forskare. Om ni har frågor
om odling eller miljö svarar Ulf gärna på dessa via mejl
ulf.nilsson@koloni.org eller på telefon 08-556 930 81.

Skatteverket och fastighetsavgiften
I cirkuläret för oktober 2015 tog vi upp det faktum att Skatteverket för att kontrollera att kolonistugor tas upp i deklarationen, numera har rätt att få information om namn och adress
på alla personer som föreningen har avtal med. Personnummer är föreningen inte skyldig att lämna ut. På förbundets
hemsida, www.koloni.org, under styrelseinloggningen, finns
en länk till en informationsfolder från Skatteverket om fastighetstaxering av småhus.

Frön – Få 10% i rabatt vid köp av frön på nätet hos
www.impecta.se. Ange rabattkod: KOLONI25IT.
Färg – Hos Flügger får du 20 procent rabatt på all
färg, 10 % på tillbehör och 10-20% rabatt på tapeter
beroende på märke. Innan köp, tala om att du är
kolonist och uppge rabattnummer 36201 så ser
deras system till att du får alla rabatter du är
berättigad till. Läs mer om medlemsrabatterna på
www.koloni.org eller kontakta kansliet.

Nominera nu!
Sista nomineringsdag för årets koloniträdgårdsfrämjare
är 27 mars.
Nominera på:
kansli@koloni.org
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Viktigt med rätt adresser – Hjälp oss!

Nr 1• Februari 2016

Föreningsförsäkringen
Bifogat till detta cirkulär finns försäkringsbrevet för 2016 för föreningsförsäkringen som
ingår i medlemskapet för alla föreningar i
Koloniträdgårdsförbundet.
I Koloniträdgården nr 1 2016 som kommer ut i början av
mars, kommer en artikel om försäkringen som förklarar och
ger exempel på vad som ingår och vad man ska tänka på för
att kunna få ut ersättning på försäkringen.
Försäkringsbrevet finns också att hämta som pdf under
styrelseinloggningen på hemsidan. (Obs! Nytt lösenord för
i år, se här till höger).

Ni har väl inte glömt att ansöka om
utbildningsbidrag?
Vi vill påminna om att ansökningar om anslag
ska lämnas från region till kansliet senast den 19
februari. Därför är det hög tid nu för alla föreningar
som vill söka anslag för utbildningar att skicka in
ansökningar till sin region

Använd styrelseinloggningen på
hemsidan
Under styrelseinloggningen finns användbar
information för dig som är förtroendevald.
Nytt lösenord är: tomat16
Där hittar ni till exempel alla cirkulär.

Längre öppettider i kansliets växel
Nu har kansliets växel öppet måndag-fredag 09.0012,00. Tisdagar och torsdagar även 13.00-15.00.
Telefon 08-556 930 80.

Dags att uppdatera styrelseuppgifter?

Kalendern

Om sammansättningen av styrelsen ändras vid årsmötet, fyll i nya förtroendevalda på bifogade blankett
för styrelseuppgifter. Skicka sedan till kansliet så att
vi kan uppdatera medlemsregistret. Tack för hjälpen!
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Koloniträdgården nr 1 2016 kommer
under första veckan av mars.

Besök www.koloni.org

Koloniträdgårdsförbundet | Telefon: 08 556 930 80 | Brännkyrkagatan 91 1 tr ög 118 23 Stockholm | kansli@koloni.org

