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Följande föreningar har
miljödiplomerats under året:
Forsån, Farsta			grundnivå
Eklundsfältet, Södertälje
grundnivå
Lilla Vallen, Växjö		
brons
Örgryte, Göteborg		
brons
Görveln, Järfälla 		
silver
Ett stort GRATTIS!

Manusstopp för tidningen
Koloniträdgården nr 1/2015 är 7 februari.
Vänligen skicka ett exemplar av din förenings arrendeavtal till Koloniträdgårdsförbundet. Antingen som
mail till kansli@koloni.org eller till vår postadress Koloniträdgårdsförbundet, Åsögatan 149, 116 32 Stockholm

Möte Förbundsrådet
Förbundsrådet hade den 18 oktober ett möte i Stockholm
där man ägnade en stor del av dagen till grupparbeten
kring tre huvudfrågor
• Din region – Regionstyrelsen och dess verksamhet
• Koloniträdgårdsförbundet och dess verksamhet
• Koloniträdgårdsförbundets hemsida
Upplägget var mycket lyckat och genererade intressanta
diskussioner och kloka idéer. Protokoll bifogas.
Nästa förbundsrådsmöte genomförs i Stockholm den
28 mars 2015, i samband med mässan Nordiska
Trädgårdar 2015.
Förbundsstyrelsen genomförde ett tvådagarsmöte
6 + 7 december i Stockholm
Glöm inte att meddela ändrade kontaktuppgifter till
förbundskansliet.

Trädgårdsmässan 26-29 mars 2015
Temat för Trädgårdsmässan 2015 är Sommarsalong.
Koloniträdgårdsförbundets mässgrupp är i full gång att
planera förbundets monter. Förutom odlingstips och
kommer vi att bjuda in till en the-salong där man kan vila
en stund och prata med andra odlingsintresserade.
Bidrag för aktiviteter och studier: Bifogat finns
särskilt material med information och blanketter för
ansökan av bidrag.
Inför ert nästa årsmöte: Glöm inte att beställa etiketter i god tid före er nästa årsmöte.

Tänk på att inte ingå
nytt arrendeavtal med
markägaren utan att
först ha konsulterat
Koloniträdgårdsförbundet.

Medlemsförmåner

Tjänstledighet

Då och då dyker frågan upp om varför man är medlem
i Koloniträdgårdsförbundet. Här kommer en översiktlig
redovisning av förmånerna. Du kan alltid kontakta förbundskansliet för mer detaljerad information

Helena Westerling kommer från februari och resten av
2015 att vara tjänstledig från Koloniträdgårdsförbundet
80 % och kommer därmed att endast ha kvar några begränsade arbetsuppgifter.

• Ett brett försäkringsskydd för din förenings inklusive
försäkringsskydd vid eget arbete för föreningen. Du
har också möjlighet att till förmånligt pris teckna
en tilläggsförsäkring för din egen lott.
• Tidningen Koloniträdgården (pren-värde 300 kr)
• Cirkulär med råd och tips till styrelsen
• Rådgivning och informationsmaterial om odling
• Råd och hjälp med föreningsfrågor och juridiska frågor
• Hjälp att komma igång med miljöarbetet och möjlighet
till miljödiplomering

Matlådan på vår webb; Annelis recept
ﬁnns samlade på www.koloni.org
ANNELIS MATLÅDA
Denna gång är Matlådans recept sådant som både är gott i
höstmörket och som kan passa på julbordet eller under någon
av mellandagarna. Som dryck för säsongen har Anneli valt en
frisk ﬂäderkryddad vitvinsglögg med låg alkoholhalt och som
är ett bra alternativ till julöl så väl som klassisk glögg.

• Möjlighet att söka anslag för odlingsutbildning
respektive utveckling av din förening
Föreningarna har möjlighet att hos Lånefonden ta
lån till investeringar på mycket förmånliga villkor.
Till självkostnadspris kan du beställa:
• adressetiketter, medlemslistor, inbetalningskort samt
kopiera
• utmärkelsetecken och diplom

Julstängt på
kansliet från
22 december
till 11 januari.

God Jul och Gott nytt år
önskar vi på kansliet!
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