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Förbundet har fått en ny hemsida! 
I oktober lanserades förbundets nya 
hemsida. Syftet har varit att göra 
hemsidan mer modern, samt anpas-
sad efter mobiltelefon och Ipads. På 
sidan ”Regioner& Föreningar (under 
Om Oss) finns en kartfunktion 
längst ned på sidan. Om man klickar 
upp kartan till fullskärm, kan man 
se alla medlemsföreningar inom 
respektive region. Vi har bara kunnat lägga in de föreningar 
som har en adress kopplat till Google Maps. Om ni inte hittar er 
förening där, mejla gatuadressen till koloniområdet och gärna 
en mejladress (ej privat) ex. info@....till oss på kansli@koloni.
org, så lägger vi in den. 
Innehållet på hemsidan kommer att fyllas på efter hand. Vi tar 
tacksamt emot tips och idéer.

Miljödiplomerade föreningar 2019
Under året som gått har flera föreningar blivit miljödiplome-
rade, nått en ny nivå, eller förnyat sin gamla nivå. Stort grattis 
till alla er för det fina miljöarbetet ni utfört.
Under året som gått har flera föreningar blivit miljödiplome-
rade, nått en ny nivå, eller förnyat sin gamla nivå. Stort grattis till 
alla er för det fina miljöarbetet ni utfört.
Grundnivå: Södra Årstalundens koloni, Kvarngärdets odlarför-
ening och Snösätra norra fritidsträdgårdsförening.
Bronsnivå: Listuddens koloniträdgårdsförening, Älvtomta kolo-
niförening och Orhems koloniträdgårdsförening.
Silvernivå: Eklundsfältets koloniträdgårdsförening
Guldnivå: Koloniträdgårdsföreningen Linnea

Rapport från Regionforum 23/11
Årets regionforum startade i kansliets nya lokaler på Ringvä-
gen, för att fortsätta i grannlokalen Stockholms Schacksa-
longer. Alla regioner var representerade utom Västerbotten. 
Ämnet som avhandlades var i huvudsak ”regionsfrågor” där 
deltagarna hade möjlighet att jämföra sina situationer och 
ge tips i olika frågor.  Andra ämnens som togs upp var med-
lemsvärvning, gemensamma mejladresser och förbundets nya 
hemsida. 

Ny medarbetare på kansliet 
Ingrid Rogblad har anställts för att under sex månader arbeta 
med att uppdatera förbundets miljödiplomeringsprogram. 
Ingrid är en erfaren projektledare och skribent, som har drivit 
flera odlings-, miljö-, och klimatprojekt för Studiefrämjandet. 
Ingrid Rogblad nås på miljon@koloni.org
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Trädgårdsmässan äger rum på Stockholmsmässan den 26 - 29 mars 2020. Temat för mässan är 
”Blomstertid. Den kommer.” Koloniträdgårdsförbundet kommer som vanligt att finnas på plats med 
en monter och med eget tema: ”Biologisk mångfald”. Boka redan nu in detta datum och kanske 
ordna en gemensam (buss)resa i föreningen?

MÄSSAN NORDISKA TRÄDGÅRDAR

På bilden fr v: Sune Malmgren/Södra, Karl-Erik Finnman/FS, Solweig Hult-
man/Västra, Örjan Sjödin/SK, Gunilla Grahn Brandell/Gävle-Dala, Leif 
Hörlin/FGK, Britt Rehnman/Norrbotten, Jan-Olov Viklund/ Sydöstra, Torolf 
Lönnerholm/Nordöstra, Peter Hammarsten/Västmanland, Ulla Hansson/
Mitt, Ann Bonair/Östgöta.
Nedre raden: Kerstin Bünsow/FS, Seppo Palonen/Östra, Maria Ahlén/
Värmland och Marianne Toutain/Örebro.
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Redovisning av studier och  
verksamheter 2019
Den 30 november  var sista dagen för att skicka in rekvisitioner 
och redovisningar för genomförda studier och verksamheter.

Det är glädjande att se alla bra aktiviteter som sker runt om 
i landet. All verksamhet ska ske i samarbete med Studiefräm-
jandet, men vid genomgång av de inkomna redovisningarna 
saknas ofta uppgift om man genomfört verksamheten med 
Studiefrämjandet. Det kan bero på att man av någon anledning 
missar att uppge detta, eller så kan det bero på att man inte 
haft kontakt med Studiefrämjandet. 

Om det beror på det senare, vill vi påminna om vikten av 
att ta kontakt med Studiefrämjandet vid planerandet av olika 
verksamheter. Vi är en av deras medlemsorganisationer och 
har ett ansvar att vår verksamhet sker i samarbete med dem. 
Vårt medlemskap ger fördelar via stöd och hjälp på olika sätt.  

Tipsa valberedningen
Valberedning önskar få  in förslag på nya förtroendevalda till 
förbundsstyrelsen. Finns det några bra personer i er omgiv-
ning som ni tror skulle passa i förbundsstyrelsen, så tveka inte 
att nominera. Även om det inte blir aktuellt för kommande 
verksamhetsår, så är det ändå bra för valberedningen att ha en 
bank med förslag att hämta ur. Sista nomineringsdag är 
 15 januari. Mejla till  anki.carlsson@sundbyberg.se,  
solweig.hultman@hotmail.com, ingner@tele2.se, eller 
kent.ramberg@telia.com.

Vad händer på ditt  
koloniområde och i din  
kommun? 
Tidningen Koloniträdgården 
 vill gärna få in artikeltips  
och förslag på ämnen.  
Mejla till Koloniträdgårdens 
redaktör: 
ulrika@uhskribent.se 

Manusstopp till Nr 1-2020 
är den 20 januari.

Kansliets har flyttat till nya lokaler
Nu hittar ni  oss i våra nya fina lokaler på Ringvägen 9E.  
Man går in via Brännkyrkagatan och upp till vänster på  
gården. Välkommen att besöka oss, men hör av er innan så 
guidar  vi er rätt.
Ny postadress:  Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm
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Besök www.koloni.org

Öppettider på kansliet över Jul- och Nyår: 
Kansliets växel är öppen till kl. 12 fredagen den 20 december.  
Därefter öppnar den igen den 2 januari 2020 kl. 09:00.
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Ny kod för styrelseinloggning 
Den nya koden f.o.m den 1 januari 2020 är: äpple20

God Jul och Gott Nytt År 
till er alla från oss på kansliet!

Tipsa 
tidningen!

Känner du någon eller några som gjort något extra för 
kolonirörelsen? Då är du välkommen att skicka ditt förslag 

till utmärkelsen ”Årets Koloniträdgårdsfrämjare 2020”.  
Vi vill ha din nominering senast den 5 december. 

Mejla till kansli@koloni.org.

ÅRETS KOLONITRÄDGÅRDS-
FRÄMJARE 2020


