Koloniträdgårdsförbundet

Cirkulär

som än mer speglar samhället och tar upp aktuella frågor,
men även ett större fokus på medlemsnyttan, samt är tydligare och har fasta avdelningar.
Tipsa tidningen! Koloniträdgården skall spegla vad som
händer i hela Kolonisverige – så tipsa oss om vad som är
på gång i just din koloniförening, din stad eller region. Hör
också av dig om du har andra idéer.

Regionkonferenser
I syfte att stärka våra regioner och deras medlemsföreningar, såväl med organisation som verksamhet har vi nu startat
arbetet med att genomföra konferenser runt om i landet.
Under 2019 planerar vi att kunna genomföra 4 – 5 konferenser, och de kommer att genomföras som 1-dags konferenser. Vi kommer att fokusera på medlemskapet i Koloniträdgårdsförbundet och hur vi tillsammans kan utveckla
kolonirörelsen i stort, men också för föreningar och den
enskilda kolonisten.
Kansliet arbetar kontinuerligt med att ta fram olika material och informationer för att underlätta för våra medlemsföreningar. En del av detta kommer vi att presentera, bland
annat med en genomgång av den reviderade och utvecklade
Styrelsepärmen.
Samtidigt är det också viktigt att vi i dialog med föreningar
och regioner utvecklar våra material och tjänster, och då är
dessa regionala konferenser ett bra tillfälle för oss att fånga
upp önskemål och behov som finns.
Håll utkik efter en inbjudan, snart kanske det kommer en
konferens till just er region!

I och med första numret av Koloniträdgården 2019 har tidningen fått
en ny design. Syftet är att ha en layout
som känns mer modern och ett innehåll
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Mejla Koloniträdgårdens redaktör: ulrika@uhskribent.se
Utgivning 2019
Nr 1: Manusstopp: 21 januari - Utgivning: 8 mars
Nr 2: Manusstopp: 18 mars - Utgivning: 24 maj
Nr 3: Manusstopp: 1 juli - Utgivning: 20 september
Nr 4: Manusstopp: 14 oktober - Utgivning: 6 december

Vem ska utses till årets koloniträdgårdsfrämjare!
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Vem tycker du ska utses till årets koloniträdgårdsfrämjare? Det kan vara vem som helst, allt från en tv-kändis
till en fantastisk kolonist i din region.
Nominera din favorit genom att mejla namn och motivation till förbundets kansli: kansli@koloni.org, senast den 28
februari 2019. Vem som blir årets koloniträdgårdsfrämjare,
presenteras under en pressträff på Nordiska Trädgårdar, torsdagen den 21 mars 2019.

Vi har nu börjat med att få till bra rabatter för våra
medlemmar under 2019. De som är klara nämns
nedan, men fler kommer att komma till.
Flügger – 20% rabatt på färg, 10 - 20% rabatt på
tapeter, 10% rabatt på tillbehör. Gäller i alla
Flüggerbutiker. Uppge rabattnummer: 36201
Folksam – Medlemsföreningar får 10% rabatt på
fritidshusförsäkringar hos Folksam. Uppge din
förenings namn och att föreningen är medlem i
förbundet vid beställning.
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Tidningen Koloniträdgården
har fått ny design!
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Samtliga medlemsrabatter
och koder finns med i
varje nummer av Koloniträdgården, samt på hemsidan. För att erhålla rabatt
måste rabattkoden anges
vid beställningstillfället,
aldrig i efterhand.
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Genom att utse årets koloniträdgårdsfrämjare, bidrar du
till att stärka kännedomen om kolonirörelsen för den stora
allmänheten. Som tack för ditt bidrag får du två biljetter
till mässan Nordiska Trädgårdar, om det är din nominering som vinner.

Nominera nu!
Sista nomineringsdag för årets koloniträdgårdsfrämjare är 28 februari. Nominera på:
kansli@koloni.org

just ”Nyheter från regioner och föreningar” och den sidan
är tom just nu. Vi vet att det sjuder av verksamhet där ute, så
dela med er till resten av kollo-sverige!
Skicka din information till: pierre@koloni.org

På gång:
16 februari – Förbundsstyrelsen tillika
styrelsen i Kolonirörelsens lånefond har
möte.
8 mars – Koloniträdgården nr 1 distribueras

Styrelseuppgifter
Det är viktigt att ni skickar in uppgifter om styrelsen när ni
har haft era årsmöten, oavsett om ni har bytt styrelsemedlemmar eller inte. Blankett hittar ni under ”styrelseinloggning”
på hemsidan. www.koloni.org

Nyheter från regioner och föreningar

21-24 mars – Nordiska Trädgårdar på
Stockholmsmässan.
6 april – Förbundsråd för Koloniträdgårdsförbundet, i Stockholm.
26–28 april – Nolia Trädgård i Umeå.
22 maj – Biologiska mångfaldens Dag.
1 juli – Koloniträdgårdens dag

Vi vill gärna ha in material om det som händer i regionerna
och i alla föreningar. På hemsidan finns en rubrik som heter

Nordiska Trädgårdar
Den årliga trädgårdsmässan är tillbaka i A-hallen, väldigt positivt då alla är samlade i en hall.
Du hittar Koloniträdgårdsförbundet i monter A02:11 på Rådgivningsgatan, direkt innanför entrén till hallen. Där finns även
FOR: s monter. Vårt tema är ”100 kvm klimat” och har fokus på vårt arbete med klimatfrågor. Naturligtvis är det miljödiplomeringen som står i fokus, med information och praktiska exempel som visar hur man på ett enkelt sätt kan jobba med
klimatfrågor. Det kommer att finnas en örtträdgård och exempel på övriga växter och logi som är bra för våra pollinerare.
Vi kommer också att visa hur man kan jobba med jordförbättringar och dess viktiga betydelse. Detta och mycket annat
spännande kommer att hända i vår monter. Välkomna!

Vi ses på Nordiska
Trädgårdar
21-24 mars 2019

Kod som ger rabatt
på inträdet finns i
Koloniträdgården nr 1,
utkommer 8 mars.
Glöm ej att ta med
kupongen, så att du
kan hämta ut din mässpresent i vår monter!

Besök www.koloni.org
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