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Skatteverket har rätt att begära ut 
register
En dom i Förvaltningsrätten i september 
ger Skatteverket rätt att begära ut register 
över alla som en koloniförening har avtal med.
Målet mellan Tokarps koloniförening och Skatteverket resul-
terade i att Skatteverket får rätt att begära ut en lista på alla 
som en koloniförening har avtal med. Eftersom alla medlem-
mar i en koloniförening i allmänhet har ett avtal som ger 
nyttjanderätt till kolonilotten, innebär det att alla föreningar 
som får en begäran från Skatteverket om att lämna ut infor-
mation på vilka de har arrendekontrakt med måste göra detta. 
Personnummer är föreningen inte skyldig att registrera och 
därmed finns ingen skyldighet att lämna ut detta. Detsamma 
gäller ytmått på kolonilotten. 

Rekvisition av beviljade anslag  
senast 15 november
Föreningar som fått anslag beviljade för utbild-
ningar inom odling och/eller organisation under 
2015 måste ansöka om utbetalning för faktiska 
kostnader senast den 15 november. 
Då ska rekvisitionen vara kansliet tillhanda. Därefter kom-
mer kansliet att göra en avstämning av utbetalda anslag för 
att fastställa om det finns ett överskott. Detta överskott av 
outbetalda medel kommer därefter att omfördelas för att 
alla pengar ska komma till nytta, på samma sätt som under 
tidigare år.

Inför ansökan om anslag för utbildningar 2016 – börja 
fundera på önskade aktiviteter redan nu. Mer information om 
ansökningar för 2016 kommer i nästa Cirkulär i december.

Personalnytt
Kansliet söker en ny chef, se annons här nedan.    
Dessutom är Solveig Sidblad, vår välkända trädgårdsrådgi-
vare, tjänstledig för att prova nytt arbete från oktober tom 
december. Annica Larsdotter vikarierar för Solveig under 
tjänstledigheten. 

Koloniträdgårdsförbundet
söker en kanslichef

 • Vill du vara en central del 
 i en organisation för mer än 
 25.000 hängivna kolonister?

 • Är du nyfiken på en roll 
 med en mångfald aspekter 
 och nivåer av ledarskap?

All information  
du behöver finns på  

kolonitradgardsforbundet.se
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Besök gärna www.koloni.org
I juni fick förbundets hemsida ett nytt utseende. 

Besök den på www.koloni.org eller på 
www.kolonitradgardsforbundet.se

Nya miljödiplomeringar
En rad föreningar har blivit  
miljödiplomerade i maj och september:

Grundnivå
Enskede Gårds koloniträdgårdar,  
kvarteret Gurkan (miljöutmärkelse),  
Stockholm
Eken Koloniförening, Stockholm
Slottsskogskolonien, Göteborg
Smedby Koloniförening, Österåker
Åkeshov III, Stockholm

Silvernivå
Råcksta Fritidsträdgårdar, Stockholm

Dessutom har Gubbängens och Björkhagens fritids- 
trädgårdar i Stockholm fått förlängning på sina 
guldnivåer.

Hitta till kansliet
I juni flyttade förbundskansliet till nya lokaler 
på Brännkyrkagatan 91 på söder i Stockholm.  
Kontakta oss inför ditt besök så får du koden till grinden av 
oss, eller ring vår växel på 08-556 930 80 (öppen 9-12) när 
du är på plats så kommer vi och öppnar.  

Styrelseinloggningen
Lösenordet till styrelseinloggningen på hemsidan är  
morot15. Där finns en mängd användbar information  
avsedd för styrelser inom förbundet. 

Kanché i blickfånget på Bok-  
och biblioteksmässan

En mexikansk odlingsbädd vilande på fyra ben 
högt uppe i luften, en kanché, lockade besökare 
till förbundets monter på Bok och biblioteks-
mässan den 24-27 september.   
Förbundet deltog i mässan tillsammans med FGK och i 
samarbete med Studiefrämjandet under avdelningen Mat och 
trädgård. Idén till montern kom från Agneta Sikvall och Inga 
Sandberg från FGK som också ansvarade för själva bygget.

‒ Vi ville ha ett blickfång som fick plats på sex kvadrat-
meter, berättar Inga Sandberg.

Idén kom från Lena Israelssons bok Jordens täppor där 
det står att läsa att kanché är en metod som mayaindianerna 
använt sedan urminnes tider för att skydda grödorna mot dju-
rangrepp. Kanske kan det vara en snigelsäker odlingsmetod 
här hemma eller en lösning på utrymmesbristen för odlingar i 
städerna. Montern bemannades av odlingsrådgivare från FGK 
som delade med sig av odlingsråd, berättade om förbundet 
och delade ut tidningen Koloniträdgården till besökare.

Fr vä Inga Sandberg och Agneta Sikvall sitter vid den färdigbyggda kanchén, 
en upphöjd bädd inspirerad av mayaindianerna, i montern på årets Bok- och 
biblioteksmässa.


