
Dags att rekvirera årets bidrag 
Har din förening sökt och fått bidrag beviljade för en kurs 
eller någon annan utbildande aktivitet som ni genomfört 
under säsongen? Då är det dags att rekvirera ert bidrag till de 
kostnader ni har haft. Det gör ni genom att fylla i den tidigare 
utskickade blanketten och skicka in den till er region eller 
direkt till kansliet (följ den rutin som gäller i just er region på 
denna punkt). Blanketten för rekvisition finns också att skriva 
ut under styrelseinloggningen på hemsidan, www.koloni.org. 
Lösenord: tomat16.  

Miljödiplomerade föreningar
Vi gratulerar följande föreningar 
som blivit miljödiplomerade på 
grundnivå, fått ett uppdaterat 
godkännande eller som nått en ny 
nivå i sitt miljöarbete hittills under 2016:
Grundnivå: Zinkens odlarförening, Stockholm
Orhems koloniträdgårdsförening, Skarpnäck
Brons: Lillkalmars odlarförening, Danderyd
Eklundsfältets koloniträdgårdsförening, Södertälje
Skarpnäcks koloniträdgårdsförening
Silver: Linnéa koloniträdgårdsförening, Bromma

Hot om nedläggning i Helsingborg
I början av sommaren kom ett tjänstemannaförslag från 
Helsingborgs stadsbyggnadskontor om att 13 av 16 koloni-
områden på kommunal mark ska läggas ner och ersättas av 
bostäder, dagis etc. 

Förbundets vice ordförande Karl-Erik Finnman bor i 
Helsingborg och har koloni på Närlunda koloniträdgårdsför-
ening. Han har med anledning av förslaget varit aktiv och 
vid flera tillfällen under sommaren på olika sätt fört fram alla 
fördelar med koloniträdgårdar. Stadsbyggnadskontoret bjöd 
in alla kolonister till möte efter alla starka reaktioner som 
förslaget orsakat. Mötet fick hållas i Folkets Park eftersom 
700 personer anmälde sig. 

Arbete pågår lokalt med att påverka politiker och utreda poli-
tikernas ståndpunkt till förslaget. Karl-Eriks uppfattning är att 
det i dagsläget inte finns någon politisk majoritet för att förslaget 
genomförs. Vilket beslut som tas blir klart först nästa höst. 

Förbundet följer utvecklingen och återkommer med mer 
rapporter när det blir aktuellt.

Efterlysning
Har någon i er förening hittat på någon smart lösning,  
odlat något roligt eller har en koloni som fler borde få  
besöka, om än bara via ett reportage? 
Tipsa då Koloniträdgårdens chefredaktör  
Ulrika Flodin Furås på ulrika.flodin.furas@uhskribent.se
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I förbundets monter pratade kolonister från 
FGK och personal från kansliet med be-
sökare om odling, förklarade hur bokashi-
kompost fungerar och bjöd på information 
om bin och växter som lockar dem, ätbara 
växter och mycket mer. De gjorde också 
reklam för Koloniträdgården för att värva 
fler läsare tillika glada prenumeranter.

Ulrika Flodin Furås och Ulrica Otterling 
från förbundet pratade på Trädgårdsscenen 
varje dag om Koloniträdgårdarnas rätt att 
finnas i staden under rubriken ”To be och 

not to bi i staden”. Förbundets monter på 6 
kvm kändes som 106 eftersom den smälte 
ihop med en utställning med pallkragar 
som fyllts med allt från sallad, örter, grön-
kål och ogräs till tegelstenar och bambu 
som bo för bin. Utställningen gjordes som 
vanligt av en studiecirkel inom Studie-
främjandet. Både utställningen och vår 
monter fick många positiva kommentarer 
från besökare. 

Ett stort tack till alla som var med och 
jobbade i montern!

Koloniträdgårdsförbundet på Bokmässan i Göteborg
I år var stadsodling temat på trädgårdsdelen av Bokmässan. Koloniträdgårdsförbundet var på plats med en mon-
ter som spred kolonikänsla med både odlingar i spannar, bladverk och en liten fikahörna. På trädgårdsscenen 
berättade vi om fördelarna med att ha koloniträdgårdar i staden.

I Koloniträdgårdsförbundets monter  var 
Catharina Broberg, Örgryte koloniträdgårdar, 
en av de kolonister från Göteborg som var 
med och bemannade montern tillsammans med 
kanslipersonal under bokmässans fyra dagar.



Rapport om besöket hos  
Finansdepartementet
Den 4 maj uppvaktades statssekreterare Charlotte Svensson  
av förbundets ordförande Catharina Tarras-Wahlberg, för-
bundssekreterare Ulrica Otterling, FSSKs ordförande  
Lennart Pöppel och förbundets revisor (FGK) Sven Öresjö 
för att prata om fastighetsavgifter, taxeringsvärden och kon-
sekvenser av dessa för koloniträdgårdsägare. 

Det positiva i svaret som kom senare under sommaren från 
Finansdepartementet var att det finns ett förslag under bear-
betning om att höja gränsen för när fastighetsavgift ska utgå 
från 50 000 kronor till 100 000 kronor. I övrigt fick vi tyvärr 
inget gehör för förslaget om att en utredning av en särskild 
lagstiftning för kolonistugor borde göras. De ville inte heller 
göra något åt svårigheterna som uppstår när principen om 
marknadspriser tillämpas för taxeringsvärdet i Stockholm, 
vilket krockar med den hembudsprincip som finns i Stock-
holm där försäljningspriserna sätts baserat på en värdering 
efter strikta principer (vilka håller priserna nere). 

Regionordförandekonferens  
26 november
Alla regionordföranden har bjudits in till en konferens i 
Stockholm den 26 november med anledning av planerna att 
avskaffa förbundets kongress och låta det årliga förbunds-
rådet överta rollen som högsta beslutande organ. Meningen 
är att konferensen ska vara ett tillfälle att diskutera det nya 
förbundsrådet och andra aktuella frågor. Rapport från konfe-
rensen kommer i nästa Cirkulär i dec.

Styrelseutbildning i arrendejuridik, 
avtal och stadgar
Kansliet håller under hösten styrelsekurser i arrende-
juridik, avtal och stadgar för styrelser inom tre regioner.
Lördagen den 16 september höll Helena Westerling och 
Ulrica Otterling en heldagskurs i Säffle för 16 deltagare 
från region Värmlands tre föreningar. Denna gång följdes 
kursdagen av att Ulf Nilsson, förbundets trädgårdsrådgivare, 
på söndagen föreläste om miljödiplomering och naturligt 
växtskydd för intresserade kolonister inom regionen. Ulrica 
Otterling, förbundssekreterare, berättade lite om vad  
förbundet kan hjälpa till med och svarade på frågor.

Tyngdpunkten på dessa kurser ligger på det som är  
specifikt för koloniföreningar, men även de demokratiska 
processerna i en förening och olika roller i styrelsen berörs. 
Det är regionerna som har kontaktat kansliet och efterfrågat 
kurser av detta slag. Innehållet kan anpassas efter behov. I 
oktober är en kurs planerad för styrelser inom region Östra 
och i november för Södra regionen. Andra regioner som är 
intresserade av den här typen av utbildning under 2017 är 
mycket välkomna att höra av sig till kansliet.
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Besök www.koloni.org

2017 det dags för
Koloniträdgårdsförbundets 
nästa kongress. Den äger 
rum 11-13 augusti i Uppsala 
(Förra gången var i Karlstad 
2013). Kallelse kommer i 
Koloniträdgården nr 4 och 
skickas också ut till alla  
föreningar och regioner i 
december. 

Smsa inte till kansliets telefon
Vi ber er att inte smsa adressändringar och dylikt till kansliets 08-nummer. Sms till en vanlig telefon blir 
upplästa av en automatisk röst. Uppläsningen går alldeles för fort för att det ska var möjligt att anteckna 
meddelandet. Meddela istället adressändringar via mejl eller per telefon.

tomat16
Vi vill än en gång uppmana alla styrelsemedlemmar  
att gå in under styrelseinloggningen på hemsidan,  
www.koloni.org, och dra nytta av all den information 
som finns där, som de senaste Cirkulären, blanketten för 
rekvisition av bidrag och studiematerial för styrelser!  
Lösenord: tomat16

Förbundskongress 
11-13 augusti 2017

Boka in 
redan nu!

Göran Engström,  
Kajsa Högfeldt, Kerstin 
Wallménius, Birgitta  
Schödin och Maria Ahlén 
från Steffens Minne i  
Karlstad lärde sig mer  
om arrendeavtal och  
arrendelagstiftning på  
kursen i Säffle.


