
Enkät om Miljödiplomering
För att förstärka förbundets miljösatsning bildades en 
arbetsgrupp för miljödiplomering, som går under namnet 
Miljödiplomering 2.0, med kolonister från olika delar av 
landet under hösten 2017. Vi jobbar med att se över vilket 
informations- och inspirationsmaterial som behövs, letar 
fram goda exempel på innovativt och framgångsrikt miljö-
arbete inom kolonirörelsen, men ska även göra en revide-
ring av gällande regler utifrån det aktuella forsknings- och 
kunskapsläget.  

Tidigare i höst skickade vi ut en webbaserad enkät till 
samtliga föreningar i landet om hur miljöarbetet fortlöper 
i föreningarna, vilka svårigheter man stöter på och vilket 
stöd som behövs från Koloniträdgårdsförbundet. Hittills 
har cirka en tredjedel svarat. Vi vill nu ta chansen att på-
minna om att det fortfarande går att svara på enkäten. För 
ju fler svar desto större möjlighet att göra miljödiplome-
ringen ännu bättre. Svara innan den 31 december. 
Klistra in länken i webbläsarens fönster för att kunna svara 
eller använd QR-koden. 
https://sv.surveymonkey.com/r/MMF65VJ
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Årets koloniträdgårdsfrämjare!
Vem tycker du ska bli årets koloniträdgårdsfrämjare? 
Någon som gjort extra mycket för koloniträdgårds-
rörelsen?  
Nominera din favorit genom att mejla namn och  
motivation till förbundets kansli: kansli@koloni.org, 
eller skriv ett brev märkt ”Årets koloniträdgårds- 
främjare”, Koloniträdgårdsförbundet, Brännkyrkagatan 
91 ög, 118 23 Stockholm, senast den 20 januari 2019. 
Vem som blir årets främjare avslöjas under Nordiska 
Trädgårdar, torsdagen den 21 mars 2019.

Under sommar/höst 2018 har flera föreningar blivit  
miljödiplomerade, nått en ny nivå eller förnyat sin 
gamla nivå. Stort grattis till er alla för det fina  
miljöarbete ni utfört! 

Grundnivå:
Skanskvarn Koloniträdgårdsförening, Region FSSK 
Måsnarens Koloniträdgårdsförening, Region Östra
Stora Fågelsångens Trädgårdsförening, Region FSSK
Ängsgårdskolonin, Region FGK

Bronsnivå:
Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening, Region FSSK

Guldnivå:
Björkhagens Fritidsträdgårdar, Region FSSK
Gubbängens Fritidsträdgårdar, Region FSSK
Koloniträdgårdsföreningen Falan, Region Gävle-Dala

Miljödiplomerade föreningar

Styrelsepärmen
Under hösten har Helena och Pierre gjort en genomgång av 
styrelsepärmen och håller för närvarande på att uppdatera och 
utveckla den med ytterligare material och information som kan 
vara till stöd och hjälp i styrelsearbetet. Pärmen beräknas vara 
klar i januari och kan beställas från kansliet, eller laddas ned 
via hemsidans Styrelseinloggning från och med februari 2019.

Skatteavgift och beskattning  
vid försäljning
Vi får mycket frågor kring fastighetsavgift och beskattning 
av kolonistugor. Nu finns det information utlagd på förbundets 
hemsida, under styrelseinloggning, om vilka regler som gäl-
ler när det gäller skatteavgift i vissa fall och beskattning vid 
försäljning av kolonistuga. Skriv gärna ut den texten och sprid 
bland föreningens medlemmar.



Arrendenämnderna och  
våra förtroendevalda 
Som ni vet sitter ett antal av förbundets medlemmar som 
representanter i landets arrendenämnder. Att vara ledamot 
i en arrendenämnd fungerar lite som att vara nämndeman i 
tingsrätten. Förbundets regioner föreslår ett antal personer 
från regionens föreningar, och av dessa plockas ett antal ut 
att sitta med i arrendenämnden när olika mål avgörs. Infor-
mation kring arrendenämnderna och hur systemet fungerar 
ligger nu utlagt på förbundets hemsida, under styrelseinlogg-
ningen.

Nyheter från regioner och föreningar
Ni kanske har evenemang som ni tycker vore intressant för 
andra regioner och föreningar i landet att få kännedom om? 
Skicka då gärna in några rader till förbundet, så lägger vi ut 
det på hemsidan under rubriken ”Nyheter från regioner och 
föreningar”.

Mässan Nordiska Trädgårdar
Trädgårdsmässan äger rum på Stockholmsmässan den 
21 - 24 mars 2019.
Temat är ännu inte bestämt, men vi kommer som vanligt att 
finnas på plats med en egen monter, fylld med information 
och inspiration. Boka redan nu in detta datum och kanske 
ordna en gemensam (buss)resa i föreningen?

Redovisning av studier och  
verksamheter 2018
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, och framför allt att olika former 
av odlingskurser ökar.

Med utskicket om ansökningar av anslagen är en viktig 
information att all verksamhet som vi bedriver runt om i 
landet ska ske i samarbete med Studiefrämjandet. Vid ge-
nomgång 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, att man inte har haft något 
samarbete med Studiefrämjandet, vill vi påminna om vikten 
att ta kontakt med Studiefrämjandet inför planerandet 
av olika verksamheter. Vi är medlemsorganisation hos dem 
och har ett ansvar att vår verksamhet sker i samarbete med 
dem, och vi har fördelar genom vårt medlemskap att få stöd 
och hjälp på olika sätt.
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Besök www.koloni.org

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

Öppettider på kansliet över Jul- och Nyår 
Kansliets växel är öppen till kl. 12:00 fredagen den 21 december.

Därefter öppnar den igen den 2 januari 2019, kl.9:00.
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I tidningen Koloniträdgården vill 
vi berätta om vad som händer i hela 
Kolonisverige  – så tipsa gärna om 
vad som är på gång i din koloni-
förening, din stad eller region. Hör 
också av dig om du har andra idéer, 
kanske har du någon kolonigranne 
du vill vi ska göra ett reportage om? 
Mejla Koloniträdgårdens redaktör: 

ulrika@uhskribent.se




