
Ny medlemsrabatt hos Ojop Garden 
En nyhet är rabatt hos Ojop Garden som tillverkar kantjärn 
och andra stålprodukter för trädgården. De erbjuder en 
introduktionsrabatt på 20 procent på beställningar gjorda 
tom 9 juli. Mer information finns i bilagan med alla Koloni-
trädgårdsförbundets medlemsrabatter.

Ny rutin för förbundets bidrag  
till utbildande aktiviteter
Till hösten kommer det att bli förändringar i hur föreningar 
söker de bidrag förbundet ger till utbildande aktiviteter. 
Tiden för ansökan kommer att äga rum i början av hösten 
och därmed kommer även besked om beviljade anslag kunna 
ges tidigare. I augusti kommer förbundskansliet att skicka ut 
information om förutsättningar och regler för att söka medel, 
samt ansökningsblanketter.

Vi har uppfattat att den förändrade tidslinjen passar bättre 
in med föreningarnas verksamhet. Innan odlingssäsongen är 
över, när områdena fortfarande är öppna, finns möjlighet att 
träffas i augusti-september och planera inriktning på kom-
mande års verksamhet. Ansökningar skickas sedan till res-
pektive region i oktober för bearbetning och därefter skickas 
en sammanställning till förbundet i november. Förbundskans-
liet meddelar besked om tilldelning i december. Ytterligare 
en fördel är att de som sökt får besked i god tid inför årsmötet 
och bidraget kan tas med i budget och verksamhetsplan.

Exakta datum kommer att finnas med i särskilt utskick i 
augusti.

Släng inte krukväxter på komposten!
Sedan årsskiftet kan både svenskproducerade och impor-
terade krukväxter innehålla det tillväxthämmande ämnet 
paklobutrazol. Det gäller krukväxter både för inom- och ut-
omhus bruk. Om krukväxter som innehåller detta ämne läggs 
i komposten och jorden sedan används i odling av grönsaker 
som tomat och gurka, finns det risk att odlingen misslyckas. 
Tyvärr finns det ingen märkning som talar om vilka kruk-
växter som innehåller detta ämne, därför bör den som vill 
kompostera utan risk slänga krukväxter i soporna istället. 

Vill ni bli en miljödiplomerad förening? 
Vi på kansliet märker i år att fler och fler föreningar är intres-
serade av att miljödiplomeras. Miljödiplomeringen är Koloni-
trädgårdsförbundet program för att främja hållbar odling och 
miljöarbete inom medlemsföreningarna. 

Genom att steg för steg uppfylla riktlinjerna i program-
met kan en förening först nå grundnivå och sedan arbeta            
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Vi gratulerar Storvretens koloniträdgårdsförening 
som under våren fått ett uppdaterat godkännande 
på silvernivå.  Samt ett alldeles särskilt grattis 
till Långholmens koloniträdgårdar som blev den 
tredje föreningen att uppnå guldnivå inom miljö-
diplomeringen! 

Miljödiplomerade föreningar

Har du #Pippipåkoloni?
Förbundets kampanj #Pippipåkoloni syftar till att lyfta fram att 
koloniområden bidrar till den biologiska mångfalden och betydelsen 
av kolonirörelsen. 
Vi hoppas alla kolonister, stora som små, vill sätta upp en holk för fåglar, 
bin eller fjärilar i sommar, märka den med #Pippipåkoloni och lägga upp 
en bild på sociala medier. Hjälp oss att sprida budskapet! Mer info om 
kampanjen bifogas här. Som en utmaning kan vi berätta att vi som jobbar 
på kansliet har målat och satt upp fyra holkar. 



vidare mot brons-, silver- och guldnivå. 
Kontakta Ulf Nilsson, förbundets trädgårdsrådgivare, 

för mer information och tips på hur arbetet kan läggas upp. 
Information om miljödiplomeringen finns också att beställa 
från kansliet.

Information om den nya  
elsäkerhetslagen
Den 1 juli 2017 träder en nya Elsäkerhetslag i kraft, ELS 
(2016:732). Den ersätter de tidigare regelverken I Ellagen 
(1997:857) och Starkströmsförordningen (2009:22) och 
deras innehåll, skyldigheter och krav på innehavare av stark-
strömsanläggningar överflyttas till den nya lagen.

Kansliet har fått frågor om den nya lagen innebär några 
nya krav på föreningar och kolonister och vill därför infor-
mera kort om lagen.

I Koloniträdgårdsförbundets allra flesta föreningar är kolo-
niträdgårdsföreningen anläggningsinnehavare av de gemen-
samma lokalerna. Enskilda kolonister som har el indraget är 
innehavare av sina elanläggningar.

Detta innebär att den nya lagen inte kommer utgöra någon 
skillnad mot tidigare.  Föreningarna och medlemmarna är 
anläggningsinnehavare av sina respektive elanläggningar och 
är därför skyldiga att:

• Se till att anläggningen är säker.
• Åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
• Ge elinstallationsföretaget den information om 

     anläggningen och arbetet som behövs när arbetet ska
  utföras.
• Kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på 
  anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över  
  elinstallationsföretag. 

Allmän information om den nya lagen finns på  
Elsäkerhetsverkets hemsida, 
www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/nyaregler

Informera oss om era jubileer
Jubilerande föreningar får välja på flagga eller 1500 kronor 
i jubileumspresent från förbundet. Vi är också väldigt glada 
om vi få komma och överlämna gåvan och besöka fören-
ingen.

Grattis till föreningar som firar 100 år 2017!
Koloni Jordgubben, Kalmar
Kalmar Södra koloniträdgårdsförening
Koloni Sundbyberg
Södra Tantolundens koloniträdgårdsförening, Stockholm
Södra Årstalundens koloniträdgårdsförening, Stockholm
Söderhamns koloniträdgårdsförening
Umeå koloniträdgårdsförening
Älvtomta koloniförening, Örebro
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Kansliet kommer att ha semesterstängt 10 juli till  
31 juli. Mellan 3-7 juli är växeln öppen kl 10 till 14 
varje dag. Mellan 10-31 juli, vid akuta ärenden  
kontakta förbundsordförande, vice ordföranden  
eller regionordförande. Kontaktuppgifter finns i 
Koloniträdgården och på hemsidan. Ni är alltid väl-
komna att mejla frågor till kansliet, men svar  
kan dröja till augusti.

Vad vill du läsa om  
i Koloniträdgården? 
Tipsa oss om ämnen, personer eller  
platser du vill läsa om i tidningen.  
Mejla dina tips till 
ulrika.flodin.furas@uhskribent.se.

    Följ gärna Koloni- 
trädgårdsförbundet på 
Facebook!
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Södra Årstalunden

SNICKARGLÄDJEi MalmöDANTE HELLSTRÖMKinesisk Toon
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LÖSNUMMERPRIS 59 KRONOR INKL MOMS.

  För fl er lotter i stan

#pippipåkoloni

Besöket på kolonin

Trevlig sommar!


