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Rapport från förbundsrådet
Den 6 april hölls Förbundsrådet i Stockholm. Samtliga regioner 
var representerade, samt hela förbundsstyrelsen förutom en 
person. Mötesordförande var Anders Nordmark som såg till att 
mötet gick mycket smidigt. Antalet ledamöter som valdes till 
styrelsen var även i år till antalet nio. De ledamöter som valde 
att lämna styrelsen var Berne Hultin, FGK och Merike Wulff från 
Östra regionen. Berne avtackades med applåder och present, 
medan Merike som inte kunde närvara, blir avtackad vid ett 
senare tillfälle. Båda ovan nämnda utsågs samtidigt till heders-
ledamöter i förbundet för sina insatser. Nya medlemmar som 
valdes in i styrelsen var Leif Hörlin, FGK och Kerstin Bünsow, 
Östra. Övriga medlemmar i styrelsen omvaldes. 

Styrelsen som valdes på Förbundsrådet består av Birgitta Elfström, 
Sydöstra, Björn Qvarfort, Västmanland, Leif Hörlin, FGK, ordförande 
Karl-Erik Finnman, Södra, Kerstin Bünsow, Östra, vice ordförande 
Örjan Sjödin, FSSK, Eva Skaug, Örebro, Peter Böös, Västra och Mari 
Winter, Västerbotten.

Information från Hyres-och  
arrendenämnderna
Hyres-och arrendenämnderna kommer från den  
1 april 2019 omorganisera utförandet av sin  
serviceskyldighet. 

Det innebär att nämnderna per telefon och e-post, endast 
kommer besvara frågor om handläggningen i nämnden och 
allmänna frågor motsvarande sådana som besvaras av de 
allmänna domstolarna. När det gäller övriga frågor hänvisas till 
arrendenamnden.se.  
De nämnder som tidigare har haft ett särskilt telefonnummer 
och särskilda telefontider för upplysning har beslutat att av-
veckla dessa i och med förändringen.

Förändringen gör man för att man upplever det som ett 
problem att enskilda hör av sig för att ställa frågor i specifika 
ärenden. Man anser att det är ett påtagligt problem att vissa 
personer på detta sätt kan skaffa sig fördelar i tvister. Även anser 
man det vara ett problem att enskilda sedan hänvisar till infor-
mation de fått av arrendenämnden i tvister. Arrendenämnden 
anser det vara en påtaglig risk att allmänhetens förtroende för 
nämndens oberoende rubbas på detta sätt.

Genom att delge bl.a. Koloniträdgårdsförbundet denna 
information hoppas man att våra förtroendevalda ska undvika, 
felaktigt, att hänvisa enskilda till att ringa eller mejla arrende - 
och hyresnämnderna.  Istället hänvisas till 
 www.arrendenamnden.se
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På mässan Nordiska Trädgårdar i mars utsågs Monika Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund,  
till årets koloniträdgårdsfrämjare. Förbundsstyrelsens motivering: ”För hennes roll som ordförande för Sveriges 
Biodlares Riksförbund och deras arbete för att bibehålla den ekologiska jämvikten genom att utöka antalet  
pollinatörer till direkt nytta för oss kolonister.”

Förutom ovan motivering är deras arbete i EU för en minskad kemikalieanvändning, som är ett  

uppmärksammat hot mot bin och andra insekters överlevnad, en relevant anledning till utmärkelsen. 6
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Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen är Riksantik-
varieämbetets årliga temadag 
som ska bidra till att skapa 
förståelse, intresse och  
engagemang för kulturarv  
och kulturmiljöer.
Läs mer om hur ni kan delta på: 
www.raa.se/evenemang-och-
upplevelser/ kulturarvsdagen

Kansliet flyttar till nya lokaler
Förbundets kansli kommer  att flytta till nya lokaler i mitten av 
juni. Orsaken är en kombinationen av stambyte i de nuvarande 
 

 lokalerna och att nuvarande avtal går ut under nästa år. 
Kansliet kommer att vara stängt för besök och samtal under 
själva flyttdagarna.Den nya postadressen är: Ringvägen 9F, 
118 23 Stockholm. Hur ni hittar till vår nya lokal, kommer vi att 
lägga upp på hemsidan och på Facebook

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 3 -19 är den 29 juli.
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Kansliets öppettider i sommar
Kansliet är stängt från den 15 juli och öppnar igen den 5 augusti.

Vid brådskande ärenden när kansliet är stängt,  
kontakta förbundsordförande Karl-Erik Finnman, 070-874 51 63.

Vi önskar er en trevlig sommar på kolonin!

Uppdatera era styrelseuppgifter
Göm inte att skicka in era ändringar när era föreningar har haft sina årsmöten. Även om det 
inte är några förändringar i styrelsen vill vi ha in blanketten. Detta gäller även regionmötena. 

Det är viktigt för att vi skall kunna skicka ut information till rätt person i styrelsen.


