KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET

Cirkulär

Nr 3 • september 2019

Tidningen ”Koloniträdgården”
nominerad till Publishingpriset
Koloniträdgården är nominerad till

2019 års Publishingpris för medlemstidningar. Koloniträdgården, eller
Koloni som vi kallar den till vardags,
kom ut med sitt första redesignade
nummer i mars i år. Koloniträdgården formges av Irons Design, som
också layoutar varje enskilt nummer
av tidningen. Chefredaktör är Ulrika
Flodin Furås, som gör tidningen med hjälp av kunniga frilansmedarbetare och kollegorna på Koloniträdgårdsförbundets
kansli. Koloniträdgården är kolonisternas och koloniträdgårdsrörelsens röst, för fler koloniområden, grönare städer och mer
biologisk mångfald. Tidningen Koloniträdgården är förbundets medlemstidning och är på sin 101:e årgång, vilket gör den
till landets äldsta tidning för fritidsodlare.

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 9F, 118 23 Stockholm

Förbundsrådet 2020
Förbundsrådet 2020 är den 18 april i Stockholm.
Information om tid och plats meddelas senare.

Ulrica och Karl-Erik i Graz

Idéutbyte i Graz, Österrike
Koloniträdgårdar är rika på biologiska mångfald. Det visar en
forskningsrapport från Österrike som presenterades på det
internationella koloniträdgårdsförbundets möte i Graz den
21-24 augusti.
I projektet har den biologiska mångfalden i 38 koloniträdgårdar i Wien undersökts och forskarna var entusiastiska över
resultatet.
Vi behöver forskningsrapporter och motsvarande som
visar på koloniområdenas fördelar för samhället i stort. Det
ger tyngd åt argumenten för koloniområdenas bevarande att
kunna hänvisa till forskning. Därför har medlemsländerna i det
internationella förbundet inlett ett samarbete där man hjälps
åt att fånga upp forskningsrapporter som handlar om koloniområden eller om ämnen som är relevanta för kolonirörelsen.
Under mötet i Graz besökte deltagarna ett stort koloniområde i Graz, som hade en restaurang på området. Där fanns
mängder av fantastiska kolonilotter med mycket odlingsglädje.
Klimatet där är betydligt varmare än i Sverige; hibiskus, fikonträd och till och med bananträd överlever vintern. Bilder finns på
förbundets facebooksida. Från Sverige deltog ordförande KarlErik Finnman och generalsekreterare Ulrica Otterling på mötet.

ÅRETS KOLONITRÄDGÅRDSFRÄMJARE 2020
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. 6
Mejla till kansli@koloni.org.
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Lånefonden 40 år!
Sedan 1979 harr Koloniträdgårdsförbundets

lånefond hjälpt koloniföreningar runt om i
landet med förmånliga lån. Genom den kan
medlemsföreningarna ansöka om lån för att
investera och förbättra gemensamma anläggningar på koloniområdet.
Lånefonden bildades för att förenkla för föreningarna att
låna pengar när det uppstår behov att anlägga eller renovera,
istället för att behöva vända sig till en bank, där det kanske är
svårare att få det lån man behöver beviljat. Exempel på investeringar och förbättringar man kan söka lån för är föreningshus,
vattenledningsnät, toaletter, pumpanläggningar, områdesstaket, anläggningar för avfallshantering, förråd, duschar och
annat som byggs i föreningens regi. Lånefonden är en viktig del
av förbundets verksamhet.
Gåvor till Lånefonden

Om ni vill skänka en gåva till Lånefonden i samband med att någon fyller år, vid dödsfall eller annan anledning, så går det bra.
Kontakta kansliet för information om hur det går till. Givaren
tackas i Koloniträdgården under rubriken ”Gåvor till Lånefonden”, alternativt med ett tackbrev.

Int. diplom och hederstecken
Office International (det internationella förbundet för koloni-

rörelsen) uppmanar varje land att nominera föreningar till det
internationella diplomet för goda insatser i sin verksamhet.
Sverige har varit lite dåliga på det hittills, så därför uppmanar vi
nu alla att skicka in nomineringar till kansliet.

Nomineringen kan gälla för en förening som exempelvis har
uppnått guldnivån i miljödiplomeringen, jobbar aktivt med
integration eller har externa samarbeten med skolor.
Vi vill också ha in nomineringar på någon som är förtjänt av ett
hederstecken. Det kan gälla lång och trogen tjänst i styrelsen,
någon som drivit enskilda frågor med ett positivt resultat för
hela föreningen eller någon annan typ av bedrift värd att uppmärksammas. Mejla era nomineringar till kansli@koloni.
org, senast 30 november.

Intresserad av styrelsearbete?
Har du funderat på att det skulle vara intressant att engagera
dig i en styrelse, men är osäker på om du har rätt kompetens
eller om din tid räcker till?
Hör av dig till kansli@koloni.org, så hör vi av oss och berättar
vad det innebär och kan hjälpa till med den kunskap som behövs för att du skall känna dig redo att anmäla ditt intresse. Det
kan gälla styrelsearbete både i förening, region och i förbundsstyrelsen.

Tipsa tidningen!
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 4/ 19 är den 14 oktober.
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Uppdatera era styrelseuppgifter
Det är viktigt att vi får in styrelseuppgifter från er förening när ni har haft årsmöten, även om det inte är några
förändringar i styrelsen. Detta gäller även regionmötena. Det är viktigt för att vi skall kunna skicka ut information
till rätt person i styrelsen. Blanketten ni skall använda finns på hemsidan under ”styrelseinloggning”.

Vi söker volontärer!

Tycker du om att träffa nya människor och prata om kolonirörelsen?
Då ska du anmäla dis som intresserad att vara volontär på koloniområdet
på Skansen och i vår monter på Nordiska Trädgårdar.
Mejla ditt intresse till: kansli@koloni.org, så hör vi av oss.
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