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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Information till styrelsen – allmän information finns på vår hemsida.
Sänds till den e-postadress som föreningen anmält till Koloniträdgårdsförbundet.
Utgivare är Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) och redaktion är
informationskommittén. Synpunkter och frågor skickar ni till info@fssk.se

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INNEHÅLL
Rättelse
Har ni anmält ombud till FSSKs årsmöte?
Förbundet efterlyser …
Anordnar ni öppna aktiviteter?
Uppsägning av medlemsarrende
Nya områden för odling
Ny vice ordförande
Ny vision och strategi beslutad
Årets hemsida 2018

RÄTTELSE

”Stockholms-Kolonisten 3-2019” innehöll ett fel – rätt lösenord till Föreningsinloggning är Stockholmskolonier19
––––––––––––––––––––––––––––––––––

HAR NI ANMÄLT OMBUD
till FSSKs årsmöte den 23 maj? 8 maj

skickar vi årsmöteshandlingarna direkt
till dem som är anmälda.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
FÖRBUNDET EFTERLYSER
årets kontaktuppgifter till förtroendevalda.
De ska skickas in snarast efter årsmötet
även om ingen ändring skett. Blanketten
finns under ”Föreningsinloggning”. (OBS
att den alltså INTE ska skickas till FSSK
längre.) Verksamhets- och revisionsberättelser vill Förbundet förstås också ha.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
ANORDNAR NI ÖPPNA AKTIVITETER
i ert koloniträdgårdsområde? Det berättar
vi gärna om på hemsidan om ni vill. Mejla
informationen till info@fssk.se
–––––––––––––––––––––––––––––––––
UPPSÄGNING AV MEDLEMSARRENDE
De 25-årskontrakt för stugföreningar som startade 1 okt 2010 är indelade i 5-årsperioder
med 1 års uppsägningstid. Om en medlem
trots upprepade påpekanden inte skött sina
avtalsenliga åtaganden och föreningen överväger uppsägning bör detta alltså göras före 1
oktober 2019. Det är mycket viktigt att hanteringen görs formellt riktgt. Kontakta FSSK eller
Koloniträdgårdsförbundet vid behov av mer
information.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
NYA OMRÅDEN FÖR ODLING
FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5

platser som är lämpliga har pekats ut, och
på några av dem skulle flera områden
kunna anläggas. Staden har svarat oss
genom att utse handläggare för respektive
stadsdel.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
NY VICE ORDFÖRANDE
i Koloniträdgårdsförbundet. Vid Förbundsrådets möte 6 april valdes FSSKs
ordförande Örjan Sjödin till vice ordförande
i Förbundsstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
NY VISION OCH STRATEGI BESLUTAD
För att tydliggöra FSSKs kanske viktigaste
uppgift har styrelsen fastställt visionen ”Väx-

ande koloniodling för ett grönare Stockholm”, en inriktning som väl motsvarar Koloniträdgårdsförbundets motto ”Koloniträdgården –
en trädgård för alla”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
ÅRETS HEMSIDA 2018
FSSKs informationskommitté har granskat

alla medlemsföreningars hemsidor med
utgångspunkt från tillgänglighet, information till både medlemmar och intresserade
samt upplysningar om områdets läge och
historia. Efter en omfattande urvalsprocess
utsågs Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening, sundbyfritidsby.se GRATTIS!
–––––––––––––––––––––––––––––––––

