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Nordiska trädgårdar

Arbetet med att bygga upp vår mässmonter på
trädgårdsmässan i Älvsjö pågår för fullt. Vi har en
mässgrupp som under le dning av Helena Westerling
arbetar med detta.
Mässan äger rum redan nu på torsdag 26 mars och
pågår till och med söndag 29:e mars.
Kom och hälsa på oss i montern, lär dig bland annat
om supergrönsaker och hur du gör din egen kosmetika.
Som vanligt finns en rabattkupong på inträdet i Ko
loniträdgården nummer 1 2015.

Årets koloniträdgårdsfrämjare
På mässan torsdag kl. 11 kommer det också att
offentliggöras vem som blir årets koloniträdgårdsfrämjare.

Miljödiplom
I förra cirkuläret kom vår senast miljödiplomerade
förening under 2014 inte med.
Grattis till Älvtomta i Örebro!

Glöm inte att i god tid beställa
etiketter till kommande möten

Nytt från FR
Styrelsen har under 2014 prioriterat dels utvecklingen av regionstyrelserna, dels utvecklingen av
hemsidan, och det arbetet fortgår. Vid nästkommande
förbundsråd den 28 mars kommer utvecklingen av
regionstyrelserna och deras roll att diskuteras. En
arbetsgrupp i styrelsen har tagit fram ett diskussionsunderlag inför denna diskussion, där man också tar
upp frågan om regionindelningen och på vilket sätt
den kan förbättras.
Förbundsstyrelsen har sitt nästa möte söndag 29
mars.

Medlemsförsäkringen

Självrisken är nu halverad till 10 % av prisbasbeloppet, dvs självrisken är 4.450 kr.
Tack vare de förhållandevis få skadefallen så fick
Koloniträdgårdsförbundet en rejäl rabatt på medlemsförsäkringen för detta år. De mest kostsamma
skadefallen är eldsvådor. Försäkringsbolaget säger
att de flesta bränder beror på att man har mycket
gamla ledningar där isoleringen vittrat sönder. Inte
sällan beror bränderna på felaktiga elinstallationer.
Använd därför behöriga el-installatörer där så krävs.
På Elsäkerhetsverkets hemsida – www.elsakerhetsverket.se – hittar du information om vad du kan göra
utan att anlita behörig el-installatör.
Försäkringsbrevet för förbundets medlemsförsäkring
i Folksam bifogas detta cirkulär.

Momsfriheten hotad
EU-kommissionen har hanterat ett ärende om att
ideella föreningar inte ska vara momsbefriade. Man
har emellertid lagt ner ärendet, men påpekar att man
i och för sig fortfarande anser att det är fel att ideella
föreningar ska vara momsbefriade, men att detta å
andra sidan inte påverkar den fria rörligheten för
varor, tjänster, kapital och arbetskraft på EU:s inre
marknad.
Men frågan är fortfarande inte löst. Finansdepartementet analyserar olika alternativ för att hitta en
lösning.

Miljödiplomera din
förening
Trädgårdsrådgivning

FOR:s trädgårdsrådgivning är öppet
året runt: 018-15 26 00 eller
radgivning@for.se

Gör som många andra
föreningar, bli klimatsmart
odlare och miljödiplomera
din förening. Mer information får du via vår hemsida
www.koloni.org eller om
du kontaktar vår trädgårdsrådgivare Solveig Sidblad.
E-post: solveig@koloni.org
telefon 08-556 930 81

Annonser

Har ni idéer eller tips på annonsörer till tidningen
Koloniträdgården? Hör då av er till FeliciaÖstman,
Swartling & Bergström Media
Tfn 08-545 160 61 eller 070-798 84 23
E-post felicia@sb-media.se

Arrendeavtal
Ingå inte nytt arrendeavtal med markägaren utan att
först konsultera förbundet.

Medlemsavgiften
Inom kort kommer medlemsföreningarna att faktureras för medlemsavgiften, som enligt beslut (april
2013) i förbundsrådet för år 2015 höjs med 5 kr
för odlingslotter (oavsett storlek) och 10 kronor för
stuglotter.
OBS! Ange på inbetalningskortet din förenings
medlemsnummer samt kassörens namn.

Matlådan på vår webb Nytt lösenord
Annelis recept finns samlade
på www.koloni.org

för styrelseinloggning, där styrelserna i våra medlemsföreningar kan finna matnyttig information. Det
nya lösenordet morot15 börjar gälla från 1 april.

Adressändring

Glöm inte att meddela Koloniträdgårdsförbundet om det skett förändringar i ert
medlemsregister eller i styrelsen!
Skicka informationen till
kansli@koloni.org
eller ring till Anneli på tfn 08-556 930 80.

