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INLEDNING
Koloniträdgårdsförbundet är en rikstäckande
ideell organisation för koloniträdgårdsrörelsen
i Sverige. Förbundet bildades 1921 och
organiserar kolonister i koloniträdgårdar,
fritidsträdgårdar, odlingslottsområden samt
fritidsbyar.
Förbundets främsta uppgift är att tillvarata
medlemsföreningarnas och deras medlemmars
intressen och att verka för att alla som vill bli
kolonister och önskar delta i koloniträdgårdsverksamhet ska ges möjlighet till detta. Sedan
2013 är Koloniträdgårdsförbundets övergripande tema Koloniträdgården – En trädgård
för alla.
Förbundet arbetar även för att bevara,
utveckla och förnya koloniträdgårdsverksamheten, samt värna om koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga inriktning. Dessutom
medverkar förbundet till att sprida en bred
kunskap om odling samt miljö- och klimatfrågor. Allt utifrån Globala hållbarhetsmålen.

Region Södra – omfattar Skåne län. Regionen
har 25 medlemsföreningar.
Regionordförande är Sune Malmgren, Malmö.
Region Sydöstra – omfattar Blekinge, Kalmar,
Kronoberg och Jönköpings län, utom Jönköping
kommun. Regionen har 11 medlemsföreningar.
Regionordförande är Jan-Olov Viklund, Kalmar.
Region Östgöta – omfattar Östergötlands län.
Regionen har 8 medlemsföreningar.
Regionordförande är Anders Trygg, Linköping.
Region Södermanland – omfattar Södermanlands län. Regionen har 3 medlemsföreningar.
Regionen
ingår
tillsvidare
i
region
Västmanland.
Region Östra – omfattar Stockholms län, utom
Stockholms stad, samt Gotlands län. Regionen
har 34 medlemsföreningar.
Regionordförande
är
Seppo
Palonen,
Mariefred.

MEDLEMMAR, FÖRENINGAR OCH REGIONER
Medlem i förbundet är föreningar med inriktning på koloniträdgårdsverksamhet.
Vid 2020 års slut var 228 föreningar anslutna
till förbundet. Under 2020 har tre föreningar
begärt och beviljats utträde fr.om 1/1 2021.
En förteckning över medlemsföreningarna
finns bilagd denna berättelse. Sammanlagt
hade föreningarna ca 23 000 medlemmar per
31 december 2020. Samtliga föreningar är
anslutna till en region. Förbundet har 16
regioner, varav Sörmland är vilande och ingår
tills vidare i Västmanland.

Region Stockholms Koloniträdgårdar –
omfattas Stockholm stad. Regionen har 72
medlemsföreningar.
Regionordförande är Örjan Sjödin, Stockholm.
Region Västmanland – omfattar Västmanlands
län samt Södermanlands län tills vidare.
Regionen har 3 medlemsföreningar.
Regionordförande är Björn Qvarfort, Västerås.
Region Örebro – omfattar Örebro län.
Regionen har 5 medlemsföreningar.
Regionordförande är Eva Skaug, Örebro.

Västra regionen – omfattar Västra Götalands
län utom Göteborg och Mölndal, samt Hallands
län och Jönköpings kommun. Regionen har 13
medlemsföreningar.
Regionordförande är Peter Böös, Borås.

Region Värmland – omfattar Värmlands län.
Regionen har 3 medlemsföreningar.
Regionordförande är Owe Grundt, Säffle.

Region Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK – omfattar Göteborgs och
Mölndals kommun. Regionen har 20 medlemsföreningar.
Regionordförande är Leif Hörlin, Göteborg.

Region Nordöstra – omfattar Uppsala län.
Regionen har 13 medlemsföreningar.
Regionordförande är Anders Söderberg,
Uppsala.
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Region Gävle-Dala - omfattar Gävleborgs och
Dalarnas län. Regionen har 7 medlemsföreningar.
Regionordförande är Lena Himberg, Sandviken.

förde till slut att styrelsen beslutade att
förbundsrådet för första gången skulle
genomföras digitalt. Efter ett antal testmöten,
genomfördes mötet den 13 juni. Alla regioner
utom en deltog. Helena Westerling från
kansliet var ordförande med Pierre Gräff som
bisittare och sekreterare var Ingvar Högström,
Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening.

Region Mitt - omfattar Västernorrlands och
Jämtlands län. Regionen har 4 medlemsföreningar.
Regionordförande är Elisabeth Larsson,
Sundsvall.

Uppföljning av Förbundsrådets beslut
I enlighet med verksamhetsplanen för 2020
fortsatte arbetet med de tidigare beslutade tre
huvudfrågorna; medlemsrekrytering, synliggöra förbundet och satsning på att öka antalet
miljödiplomerade föreningar.
I korthet har följande skett under dessa tre
områden under året:
Medlemsrekrytering – mycket av det
planerade arbetet ute i regionerna har fått
ställas in på grund av pandemin eftersom det
inte har gått att besöka föreningar som inte är
medlemmar och träffa deras representanter.
Visst arbete har trots allt skett där nya
föreningar av olika anledningar är på gång att
bildas (Kalmar, Mjölby, Kungsör), och som för
hoppningsvis vill bli medlemmar. I övrigt får
årets planer med inventeringar av föreningar
som inte är medlemmar och utskick samt besök
hos dessa återupptas när så är möjligt.
Synliggöra förbundet – sedan förbundets nya
kommunikatör började i april har kommunikationsarbetet blivit mer samordnat i våra olika
kanaler; tidningen, hemsidan, Cirkuläret och
sociala medier, vilket gett ett bättre genomslag
än tidigare. Ett exempel är träd- och
buskkampanjen ”Koloni älskar träd” där målet
för den tvååriga kampanjen nåddes redan 2020
med 1000 nyplanterade träd och buskar. Vår
aktivitet på Facebook har ökat, vilket börjar ge
resultat i ett ökat antal följare. Den nya
hemsidan från 2019 har utvecklats vidare och
även där har antalet besökare ökat. Inför 100årsjubileet arbetar kansliet med jubileumsambassadörer från hela Sverige, vilka har blivit
en ny kanal för att nå ut internt.
Satsning på miljödiplomeringen – se särskilt
om detta arbete under rubriken Förbundsverksamhet/Miljödiplomering.
Under förbundsrådet, i anslutning till
punkten om verksamhetsinriktning, fick
styrelsen i uppdrag att författa ett uttalande

Region Norrbotten – omfattar Norrbottens
län. Regionen har 2 medlemsföreningar.
Regionordförande är Britt Rehnman, Piteå.
Region Västerbotten – omfattar Västerbottens
län. Regionen har 4 medlemsföreningar.
Regionordförande är Ann-Marie Lindgren,
Umeå.
FÖRBUNDSRÅDET
Förbundsrådet är Koloniträdgårdsförbundets
högsta beslutande organ och består av
förbundsstyrelsens ledamöter samt två
ledamöter från varje region. Utöver dessa väljs
ytterligare en ledamot från regionen för varje
fullbordat tusental medlemmar, utöver de
tusen första medlemmarna i en region per den
31 december året innan. Dessutom ingår
revisorer med förslags- och rösträtt, samt valberedningen med närvaro- och förslagsrätt.
Förteckning ledamöter, se bilaga.

FÖRBUNDSRÅDET 2020
Förbundsrådets sammanträde 2020 skulle
enligt plan ha genomförts i Stockholm lördagen
den 18 april, men sköts upp till den lördagen
den 13 juni på grund av coronapandemin.
Folkhälsomyndighetens restriktioner med4

om
koloniområdenas
betydelse
för
beredskapen för livsmedelsförsörjningen.
Lennart Pöppel lyfte frågan med anledning av
pandemin. Styrelsen har efter mötet tagit hjälp
av Lennart Pöppel för att författa ett uttalande.
Arvodeskommittén fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer som ytterligare förtydligar i vilken
omfattning och i vilka sammanhang som
ersättning utgår. Arvodeskommittén har tagit
fram ett underlag som preciserar nuvarande
underlag, vilket kommer att presenteras på
förbundsrådet 2021.
Under punkten Inkomna motioner återremitterades styrelsen svar på Södra regionens
motion gällande kommunalt V/A i miljödiplomeringen. Frågan har nu utretts igen av
miljödiplomeringsgruppen, ett nytt förslag har
arbetats fram som godkänts av styrelsen. Det
kommer att läggas fram på Förbundsrådet
2021.

Utdelningen av övriga utmärkelser sköts upp
till 2021, med förhoppningen att Förbundsrådet då skall kunna genomföras som vanligt.
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen leder Koloniträdgårdsförbundets verksamhet. Under året hann
styrelsen med ett vanligt fysiskt möte i
februari, därefter har tre ordinarie möten
hållits digitalt, ett extramöte per telefon samt
ett extramöte och det konstituerande mötet,
båda digitala. I anslutning till sammanträdet i
februari genomförde förbundsstyrelsen en
workshop med tema Agenda 2030 Globala
hållbarhetsmålen för att se på vilket sätt de kan
kopplas till förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen 2020:
Örjan Sjödin, Stockholm, förbundsordförande
Leif Hörlin, Göteborg, vice förbundsordförande
Björn Qvarfort, Västerås, ledamot
Peter Böös, Borås, ledamot
Mari Winter, Umeå, ledamot
Kerstin Bünsow, Ljusterö, ledamot
Jan-Olov Viklund, Kalmar, ledamot
Kerstin Ingner, Malmö, ledamot
Lovisa Olsson, Örebro, ledamot

UTMÄRKELSETECKEN
Förbundsstyrelsen beslutade under 2020 att
tilldela förbundets hederstecken till Sune
Malmgren, ordförande i Koloniträdgårdsföreningen Mossängen och i Södra regionen,
för hans betydelsefulla och mycket engagerade
arbete för förbundet och kolonirörelsen.
Förbundsstyrelsen tilldelade Eva Skaug och
Birgitta Elfström förbundets hederstecken för
deras stora engagemang och fleråriga arbete
för förbundet, både i förbundsstyrelsen och
regionnivå. Monica Karlsson tilldelades
förbundets guldmedalj för sitt mångåriga
arbete och stora engagemang inom
Stockholms Koloniträdgårdars styrelse samt för
förbundet och Skansens koloniträdgårdar.
På grund av den pågående pandemin var
Förbundsrådet 2020 digitalt och Folkhälsomyndigheten utfärdade reserestriktioner i
varierande grad under våren och sommaren.
Trots detta kunde Monica Karlsson ta emot sin
guldmedalj av förbundets ordförande Örjan
Sjödin i samband med Koloniträdgårdsföreningen Linnéas ljuskväll i början av
september. Hederstecken ska enligt stadgarna
delas ut på förbundsrådet, men efter beslut av
styrelsen att göra ett undantag från detta,
kunde Eva Skaug ta emot sitt hederstecken av
Ulrica
Otterling,
generalsekreterare
i
förbundet, på Älvtomta Koloniträdgårdsförenings årsmöte i maj i Örebro.

Presidiet (som enligt tidigare styrelsebeslut
ersatt AU) består av ordförande och vice
ordförande samt Ulrica Otterling, generalsekreterare, adjungerad.
ARBETSGRUPPER
Förbundsstyrelsen har under 2020 utsett
följande arbetsgrupper:
Roller och ansvar-gruppen har tagit fram en
introduktionskurs för nya ledamöter i styrelsen
som beslutades på styrelsemötet den 29 maj.
Kursen genomfördes i augusti för de nyinvalda
i styrelsen. Gruppen har också tagit fram en
beskrivning av rollen som ledamot och ett
förslag på arbetsordning för valberedningen.
Dessa godkändes på styrelsemötet den 9
september. Gruppen utgjordes av Örjan Sjödin
och Ulrica Otterling.
Placeringsgruppen som har i uppdrag att ta
fram ett förslag på placeringspolicy för
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förbundet samt för Lånefonden har inte gått i
mål under året, utan har som mål att leverera
ett förslag till förbundsrådet 2022. Gruppen
består av Leif Hörlin (sammankallande), Berne
Hultin och Anders Söderberg.
En arbetsgrupp bestående av Leif Hörlin
(sammankallande), Peter Böös och Mari
Winter, har tagit fram ett förslag på ett
regelverk för beviljande av bidrag till
organisationer/personer som inte ingår i
förbundet. Förslaget godkändes av styrelsen på
mötet den 4–5 december.
Miljögruppen som har haft till uppgift att
utveckla miljödiplomeringen har bestått av: Ulf
Nilsson, Mari Winter, Kari Larsen, Britta
Gussander, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Eva
Skaug och Lovisa Olsson. Uppdateringen av
regelverket och materialet för miljödiplomeringen är nu klart. Det har tryckts och
skickats ut till alla föreningar.
Björn Qvarfort har fått i uppdrag att ta fram
en ny, uppdaterad handbok om hur det går till
att starta koloniområden. Målgruppen är
kommuner. Ett första förslag är klart och är ute
på remiss. Den äldre handbok som finns gavs ut
av Statens Planverk 1977.

Leif Hörlin, FGK, Sune Malmgren, Södra, JanOlov Viklund, Sydöstra, Anders Trygg,
Östgötaregionen, Kerstin Bünsow, Olof Persson
och Per-Oskar Gundel, Östra, Linnéa Öst,
Stockholm, Björn Qvarfort, Västmanland, Eva
Skaug, Örebro, Owe Grundt och Tommy
Olsson, Värmland, Anders Söderberg och Gerd
Persson, Nordöstra, Elisabeth Larsson, Mitt,
Britt Rehnman, Norrbotten, Berit Norén,
Västerbotten, Örjan Sjödin och Mari Winter,
förbundsstyrelsen, Ulrica Otterling, Pierre
Gräff och Ulrika Flodin Furås, förbundskansliet
samt Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet.
Representant från Gävle-Dala saknades.
På mötet diskuterades:
a) Hur har verksamheten i föreningarna under
året påverkats av coronapandemin?
Behoven av digitala lösningar har varit
stort.
Betydelsen
av
fungerande
kommunikation har blivit väldigt tydlig. När
den inte fungerar uppstår lätt konflikter
som kan vara svåra att hantera.
b) Hur kan vi öka föreningskunskapen bland
medlemmarna och ge rätt stöd till
styrelser? Vikten av att tydlighet och
kommunikation underströks, men också
att lyssna och ge medlemmarna tillfällen
att diskutera. Kurser i föreningskunskap,
styrelsearbete, nätverk för ordföranden
efterfrågades.
Ingrid Rogblad från Studiefrämjandet som
också varit projektledare för uppdateringen av
miljödiplomeringen höll ett föredrag om
miljödiplomeringen och gav en rad goda
anledningar till att påbörja detta arbete.
Arbete pågår hos både förbundet och
Studiefrämjandet för att få bättre snurr på
samarbetet berättade Ulrica Otterling. Ingrid
lyfte fram allt som Studiefrämjandet kan
erbjuda föreningarna gällande studieverksamhet och föreningsutveckling.
Sist men inte minst, Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år 2021 och Ulrica
Otterling berättade om planerna för firandet,
med en serie jubileumswebbinarier under hela
året, att träd- och buskkampanjen fortsätter
under 2021 och att förbundet jobbar för att få
så många medlemsföreningar som möjligt att

STADGEKOMMITTÉ
Till stadgekommitté valde förbundsrådet Örjan
Sjödin, Lennart Pöppel, Peter Böös och Tommy
Persson.
VALBEREDNING
Till valberedning valde förbundsrådet Solweig
Hultman, ordförande, Kent Ramberg, Sune
Malmgren, Ann-Britt Ståhlblad och Ingvar
Högström, samt ersättare Gerd Persson och
Britt Rehnman.
REVISORER
Revisorer utsedda av förbundsrådet för 2020
var Sven Öresjö och Anette Holmberg,
ordinarie, samt Anders Berglund, ersättare.
REGIONFORUM
Den 21 november arrangerades regionforum
för fjärde gången, denna gång som ett digitalt
möte. Deltagare var: Solweig Hultman, Västra,
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för Ideella miljöorganisationer. Läs mer under
Miljödiplomering.
Lotta Näslund, tf generalsekreterare, var kvar
och stöttade Ulrica Otterling inför styrelsemötet i februari och arbetade under mars 80 %
med planeringen av förbundets deltagande på
Nordiska
trädgårdar.
Lottas
sista
anställningsdag var 31 mars.
För den ekonomiska administrationen
anlitade förbundet, liksom tidigare, en extern
ekonomikonsult, Gun Hagberg.

fira med förbundet genom att ordna aktiviteter
den 28 augusti på Koloniträdgårdens dag, så att
det blir en fin final på jubileet.
Önskemål framfördes om att regionforum
borde ordnas mer än en gång per år, eftersom
det är så enkelt att ordna och delta när mötet
är digitalt
FÖRBUNDSKANSLIET
På kansliet arbetade under 2020 följande
personer med kansliets alla löpande
arbetsuppgifter och med att genomföra
aktiviteterna i verksamhetsplanen:
Ulrica Otterling, generalsekreterare och chef
för kansliet. Ulrica återgick i full tjänst from
januari, efter att ha varit sjukskriven helt eller
delvis under 2019.
Anneli Renström, kanslist. Ansvarig för
växeln, medlemsregistret, material och utskick.
Anneli är kansliets skyddsombud.
Helena Westerling, organisationssekreterare,
arbetar med frågor rörande arrenden, avtal,
stadgar och övriga föreningsfrågor. Arbetar
även med bidragen för studieverksamhet till
föreningar och regioner. Tjänstledig för
politiska uppdrag, ca 10 %.
Pierre
Gräff,
organisationssekreterare,
arbetar med frågor rörande arrenden, avtal,
stadgar och övriga föreningsfrågor. Arbetar
även med uppdatering och utveckling av
hemsidan. Pierre arbetar 80 %.
Ulrika Flodin Furås, chefredaktör och
ansvarig utgivare för Koloniträdgården.
Arbetar 50 %.
Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare 50 % och
sekreterare
för
Fritidsodlingens
Riksorganisation (FOR) 50 %. Arbetar med
odlingsfrågor vilket inkluderar såväl rådgivning
till odlare som att agera länk mellan förbundet
och myndigheter resp. forskning. Ansvarar
också för miljödiplomeringen.
Johanna Uhr, kommunikatör med ansvar för
förbundets övergripande kommunikationsutveckling. Ansvarar för utvecklingen av
webben och Facebook samt kommunikationen
av förbundets aktuella frågor och projekt.
Arbetar 40% och började i mitten av april 2020.
Ingrid Rogblad arbetade som projektledare
för uppdateringen av miljödiplomeringen från
okt 2019 tom april 2020.
Tjänsten
finansierades av medel från Naturvårdsverket

Trots pandemin var 2020 ett hektiskt år på
kansliet. Verksamheten fortsatte, om än inte
som vanligt, med årsbokslut, årsrapporter,
styrelsemöten, fler förenings- och styrelsefrågor än vanligt, tidningen Koloniträdgården,
uppdatering av miljödiplomering, förbundsråd,
jobb med hemsida och Facebook, start av
trädkampanjen, planering av jubileumsfirandet
2021, start av ambassadörsnätverk, regionforum och mycket mer. Mycket mindre eller
inget alls av personliga möten, kurser,
kanslidagar och övrigt som involverade fysisk
kontakt.
All kanslipersonal började arbeta hemifrån i
mitten av mars och har bara sparsamt besökt
kansliet. Vi hade snabbt en workshop kring den
nya arbetssituationen och vi övergick raskt till
att ha digitala möten i Zoom och Teams. God
kunskap i digitala möten var nödvändigt för att
kunna stödja medlemsföreningarna och för att
genomföra Förbundsrådet digitalt. Att arbeta
digitalt och hemifrån har gått bra, men alla
saknar att ses på riktigt och att snabbt kunna
lösa en fråga som uppstår genom att gå och
fråga en person, istället för att ta omvägen via
e-post.
I mars genomförde kanslipersonalen en
workshop med tema Agenda 2030 Globala
hållbarhetsmålen för att se på vilket sätt de kan
kopplas till förbundets verksamhet.
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Dessutom har en planeringsdag med fokus på
verksamheten 2021 för personalen genomförts
på ett corona-anpassat sätt på Långholmen
Konferens i oktober, samt en digital halvdag
med fokus på kommunikationskanalerna i
början av november.
Kansliets resa ställdes in för tredje gången.
Eftersom hemarbete kan medföra mer
stillasittande fick alla på kansliet en
stegräknare i början av september för att
uppmuntra till motion.
Ulrika Furås har gått två utbildningar i
videoredigering
FÖRBUNDETS EKONOMI
Resultatet för 2020 blev ungefär en miljon
bättre än förväntat, 663 516 kr istället för det
budgeterade -338 600 kr (efter använda
fonderade medel). Av det oväntade
överskottet kan cirka 740 tkr direkt kopplas till
pandemin i form av minskade kostnader för
bland annat mässor, möten, odlings- och
organisationsanslag. Ca 230 tkr av överskottet
var kopplat till medlemsavgifterna (se
kommentar 1 i resultaträkningen).
Under 2020 erhöll förbundet efter ansökan
ett organisationsbidrag från Naturvårdsverket
på 638 000 kronor för arbete och aktiviteter
som främjar de svenska miljökvalitetsmålen Ett
rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö.
Knappt 598 797 kr av dessa har använts under
2020. Dessutom har de drygt 80 000 kronor
som fanns kvar av projektbidraget som erhölls
2019 använts för uppdatering av miljödiplomeringsprogrammet.
Av förbundets intäkter står medlemsavgifterna för 77,5 procent, anslagen från FOR
för 11,5 procent och organisationsbidraget från
Naturvårdsverket 2020 för 6,7 procent. Mer
information om intäkter och kostnader samt
erhållna medel finns i anslutning till
resultaträkningen för 2020.
Medlemsavgifterna 2020 var 350 kronor för
stuglott, 135 kronor för odlingslott på max 75
kvm och 215 kronor för odlingslotter över 75
kvm. På förbundsrådet 2020 beslutades att
medlemsavgifterna ska ligga kvar på samma
nivå för 2021.

KOLONITRÄDGÅRDEN
Nytt för året var illustrerade omslag på tema
träd och biologisk mångfald. Valet av träd som
motiv är kopplat till förbundets trädkampanj.
Omslagsillustrationerna togs också fram som
affisch. Koloniträdgården har kommit ut med
fyra nummer under 2019. Samtliga nummer
har varit på 52 sidor.
Tidningen är en mycket viktig del av
förbundets kommunikation med medlemsföreningarna och deras kolonister.
Redaktionskommittén
är
tidningens
referensgrupp. Den består av, förutom
redaktör Ulrika Flodin Furås, Björn Qvarfort,
Mari Winter, Ulrica Otterling/Lotta Näslund
och Ulf Nilsson. Johanna Uhr ingår också i
redaktionskommittén. Kommittén har setts
digitalt under året.
Digitalt tidningsmaterial har lagts upp på
förbundets hemsida under fliken Tidning.
Arbetet med att lägga upp mer artiklar och
odlingstips, som artikelserien Bodins bästa på
hemsidan påbörjades.
Tidningens annonssäljare är Swartling &
Bergström Media. Annonsintäkterna sjönk
under året, delvis som en effekt av pandemin
då all verksamhet bromsade upp och
annonssäljarna fick det svårare att sälja
annonsplatser. Antalet prenumeranter var
ungefär desamma som året innan.
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Under året har tidningens redaktör Ulrika
Flodin Furås också besökt ett tiotal
koloniområden för att göra reportage som
publicerats i tidningen under 2020 och för
kommande nummer under 2021.
Koloniträdgårdens chefredaktör har blivit
intervjuad om koloniträdgårdsrörelsen ett
flertal gånger under 2020, både av forskare,
studenter och journalister. Ulrika har också
varit behjälplig med bakgrundsinformation och
researchmaterial till forskare, studenter och
journalister. Tidningen distribuerades i 24 200
exemplar (TS-kontrollerat).

att plantera 1000 träd och buskar till augusti
2021 har redan uppnåtts. Samtliga planteringar
finns registrerade på hemsidan och vi ser ett
tydligt samband med ökade registreringar i
anslutning till att ett nytt nummer av tidningen
Koloniträdgården kommit ut. Vid sidan av att
sprida kunskap om biologisk mångfald inom
förbundet ger kampanjen också en indikation
om vad som odlas ute i våra medlemsföreningar. Hallon, äppelträd och vinbär är
topp 3 på listan. Kampanjen fortsätter 2021
och vi dubblar målet till 2 021 planterade träd
och buskar till 28 augusti 2021.

ÅRETS KOLONITRÄDGÅRDSFRÄMJARE
Lena Israelsson och Katja Jassey, kolonister i
Norra
Tanto
och
Pungpinan
samt
initiativtagare till ”Orten odlar”, utsågs till
Årets
koloniträdgårdsfrämjare
2020.
Förbundsstyrelsens motivering:
”Under hela odlingssäsongen 2019 har vi
kunnat följa deras arbete med kolonisterna i
Järvaområdet. En kolonist har skördat 800 kg
grönsaker på sin odlingslott under säsongen,
vilket är helt otroligt. Den mediala
uppmärksamheten har varit stor vilket har
gett
kolonirörelsen
mycket
positiv
uppmärksamhet. Tack Lena och Katja för ert
stora engagemang och för att ni synliggjort
framför allt odlingslotternas betydelse och
möjligheter samt arbetet för kolonirörelsens
alla frågor och utmaningar.”
Prisutdelningen ägde rum den 28 augusti på
Koloniträdgårdens
dag,
utomhus
på
Igelbäckens Koloniförening i Järva tillsammans
med en mängd deltagare i Orten odlar.

För att få i gång planeringen av vårt 100 års
jubileum över hela landet har en
ambassadörgrupp bildats. Kansliet har
regelbundet avstämningsmöten med ett 30-tal
ambassadörer från norr till söder. Både
förtroendevalda och ”vanliga” kolonister deltar
i gruppen. Ambassadörens uppgift är att vara
kontakten ut till regionen/föreningarna för att
informera om jubileet och försöka få så många
föreningar som möjligt att delta i en gemensam
aktivitet på temat biologisk mångfald den 28
augusti 2021 på Koloniträdgårdens dag.
Kansliet lyssnar in vad som planeras ute i våra
medlemsföreningar och berättar vilka
aktiviteter förbundet ordnar. Under hösten har
vi tillsammans tagit fram ett inspirerande
webbinariumprogram som produceras via
Microsoft
Teams
med
hjälp
av
Studiefrämjandet.

KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET 100 ÅR OCH
TRÄDKAMPANJEN
Som en smygstart på förbundets 100-årsjubileum 2021 lanserades kampanjen ”Koloni
älskar träd” i mars 2020. Syftet med kampanjen
är att visa hur kolonirörelsen bidrar till att
uppfylla de globala hållbarhetsmålen,
framförallt när det gäller ekosystem och
biologisk mångfald. Kolonister runt om i landet
har under säsongen uppmanats att plantera
träd och buskar för biologisk mångfald. Målet
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FÖRBUNDSVERKSAMHET TILL STÖD FÖR
MEDLEMSFÖRENINGARNA
Förbundscirkulär
Cirkulären är kansliets nyhetsbrev till de
förtroendevalda och till föreningarnas
medlemmar och ett viktigt komplement till
tidningen. Utskicken görs via e-post där
mejltexten innehåller styrelseinformation och
det bifogade Cirkuläret riktar sig till alla
kolonister. Ett nyhetsmejl och fyra
förbundscirkulär har skickats till alla
medlemsföreningar och till alla regionstyrelseordförande under året. I föreningarna skickas
Cirkuläret till ordföranden som sedan
förmedlar det vidare.

De utbildningar som Helena Westerling
planerade att genomföra i bl.a. Västra regionen
var tvungna att ställas in. Allt enligt
rekommendationer från Anders Tegnell.
Anslag och bidrag
Koloniträdgårdsförbundet får statliga anslag
via Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR.
Statsanslagen är avsedda för spridning av
information och kunskap om odling. Trots att
anslagen ligger på en lägre nivå än tidigare, har
Förbundsrådet avsatt samma summa i
budgeten för odlingsanslaget som tidigare år,
170 000 kronor. Till denna summa tillkom ett
överskott från 2019 på ca 38 600 kronor, vilket
gav ett totalt odlingsanslag för 2020 på 208 600
kronor. Trots rådande pandemi och
begränsade möjligheter att kunna genomföra
planerad verksamhet, har cirka 74 400 kronor
utbetalades till föreningar och regioner under
året som finansiering av aktiviteter kopplade
till odling. Överskjutande del av bidraget
kommer att användas under 2021.
Organisationsanslaget beslutades till 240 000
kronor i budgeten för 2020. Det här är ett
anslag som förbundet delar ut för regionernas
verksamhet och för föreningarnas styrelse- och
medlemsutveckling. Även kostnader för
regionernas administration och stadgebunden
verksamhet ingår. Under 2020 har drygt ca
115 000 kronor fördelats ut.

Rabatterbjudanden
Ett nytt rabattavtal har under året tecknats
med Wexthuset, en trädgårdsbutik på nätet.
Sedan tidigare finns rabattavtal med Impecta
(fröer), Folksam (fritidshusförsäkring), Flügger
Färg (färg, tapeter och tillbehör), Klostra
(plantor, lökar mm), Grdn.tech (trädgårdsstål,
odlingslådor mm) och Guldkannan Towe.
Information om rabattavtalen och rabattkoder
finns
i
varje
nummer
av
Koloniträdgården.
Studieverksamheten
Koloniträdgårdsförbundets studieverksamhet
utgår från studiepolicyn beslutad av förbundsstyrelsen, reviderad i december 2020, och ska i
första hand planeras och genomföras av den
regionala studiegrupper, alternativt inom
respektive förening.
Förbundet främjar studie- och utvecklingsarbete både via egenarrangerade kurser samt
via anslag för aktiviteter som syftar till att öka
kunskaper inom miljö, odling och föreningsfrågor. Studiefrämjandet är i detta arbete en
viktig samarbetspartner.
Förbundet har haft begränsade möjligheter
att hålla kurser under 2020 på grund av
pandemin.
Under 2020 har Pierre Gräff genomfört en
juridik/styrelseutbildning för Östra regionens
odlingslottsföreningar.

Samarbete med Studiefrämjandet
För Koloniträdgårdsförbundet som medlemsorganisation, är en av förmånerna att man kan
ta hjälp av Studiefrämjandet om man vill ordna
studiecirklar eller kurser, ta in en föreläsare
eller ordna någon annan aktivitet som ger
bildning i någon form. Ju mer man använder
den här förmånen, desto mer får man ut.
Eftersom Koloniträdgårdsförbundet är en av
Studiefrämjandets medlemsorganisationer kan
våra medlemsföreningar som har ett aktivt
samarbete med Studiefrämjandet lokalt delta
gratis i deras styrelse- och ledarskapskurser när
de behöver utbilda styrelsemedlemmar eller
cirkelledare.
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Under 2020 har vi tillsammans med
Studiefrämjandet försökt få ännu fler
föreningar att börja dra nytta av att samarbeta
med Studiefrämjandet. När det uppdaterade
materialet om miljödiplomeringen skickades ut
till alla föreningar, skickades det samtidigt ut
till
alla
verksamhetsutvecklare
på
Studiefrämjandet. Parallellt gjordes en intern
push för både materialet och samarbetet med
oss. Vi har också träffat ett antal
verksamhetsutvecklare och utöver miljödiplomeringen, vet de nu att det under 2021
kan bli aktiviteter kring trädkampanjen och den
28 augusti på Koloniträdgårdens dag.
I samband med detta har förbundet arbetat
fram en ny studiestrategi som godkändes av
förbundsstyrelsen på mötet i december.
Dessutom
har
en
uppdatering
av
samarbetsavtalet
med Studiefrämjandet
påbörjats tillsammans med Studiefrämjandet
Riks.

Odlingsrådgivning
Den regionala odlingsrådgivningen inom
förbundet har främst bedrivits som en
integrerad del av studieverksamheten. Med
hjälp av de regionala odlingsanslagen har
kurser, trädgårdsdagar, föreläsningar med
mera anordnats, ofta med anlitande av
förbundets egen trädgårdsrådgivare eller
någon av de övriga konsulenterna i FORs
nätverk av rådgivare i hela landet.
Pandemin medförde att flera av de under
året
inplanerade
odlingsrådgivningsaktivteterna ställdes in eller genomfördes
digitalt. Förbundets egen konsulent, Ulf
Nilsson, har dock hunnit föreläsa om invasiva
främmande arter för medlemmar i Nordöstra
regionen och Stockholms Koloniträdgårdar i
samarbete med Studiefrämjandet samt för
Vintervikens Koloniträdgårdsförening. Möten
har även genomförts med styrelser och
miljögrupper
från
olika
koloniträdgårdsföreningar gällande exempelvis
kompostering, miljödiplomering och invasiva
främmande växter.
Ulf Nilssons regelbundna medverkan i
förbundets tidning Koloniträdgården är en
annan viktig del i odlingsrådgivningen till alla
medlemmar.
Förbundets
trädgårdskonsulent
är
samordnare av FORs nätverk av trädgårdsrådgivare och har i detta nätverk även svarat
för en del av telefonrådgivningen samt
inkomna mejlfrågor.

Medverkan vid årsmöten
Förbundskansliet
och
förbundsstyrelsen
medverkar vid förfrågan vid årsmöten både för
regioner och föreningar som årsmötesordförande. Under 2020 har representanter
från både kansli och FS deltagit på fysiska
årsmöten, möten via någon digital
mötesplattform och på per capsulammöten.
Rådgivning till medlemsföreningar
En stor del av kansliets arbete är att vara stöd
och hjälp till föreningarna och deras styrelser.
Förbundskansliet har fortlöpande under året
bistått föreningar med råd och stöd i olika
frågor
rörande
arrendeavtal,
stadgar,
medlemsärenden och övrigt som rör
föreningen och dess verksamhet. I huvudsak
fördelas medlemsföreningarna geografiskt
mellan Helena Westerling och Pierre Gräff, där
Pierre ansvarar och är kontaktperson för
Stockholms koloniträdgårdar samt Östra
regionen och Helena ansvarar och är
kontaktperson för övriga landets regioner.
Under 2020 har kanslidagar genomförts i Södra
regionen, Region Värmland och Västerviks
Koloniträdgårdsförening.

Miljödiplomering
Under 2020 har följande föreningar blivit
miljödiplomerade:
Grundnivå
Tunakolonin, Nordöstra regionen
Söderbrunn Koloniförening, Region
Stockholms Koloniträdgårdar.
Silver
Kvarnvretens koloniområde, Östra regionen.
Totalt är 42 föreningar miljödiplomerade: 19
för grundnivå, 10 för bronsnivå, 7 för silvernivå
och 5 för guldnivå. Det finns även en förening
där särskilda kvarter har diplomerats.
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Förbundet gratulerar dessa föreningar för
deras fina miljöarbete.
Till sommaren blev uppdateringen av
förbundets miljödiplomering klar. Målsättningen var att skapa ett mer lättarbetat
informationsmaterial samt göra en översyn
över miljökriterierna. Det nyproducerade
materialet består av en ny studieplan för miljödiplomering, en ny handledning för miljödiplomering, en enkät gällande miljöarbete, en
ny informationsfolder om miljödiplomering
samt korta informationsvideos. Ingrid Rogblad
var projektledare för utvecklingen av
miljödiplomeringen. Hon genomförde sitt
arbete i nära samarbete med arbetsgruppen
för miljödiplomering som bestod av förbundets
odlingsrådgivare Ulf Nilsson, Eva Skaug och
Mari Winter från förbundsstyrelsen samt
kolonisterna Lovisa Olsson, Britta Gussander,
Gunilla Göran, Kari Larsen och Kjell Eklind
Studiefrämjandet.
För att öka kännedomen om koloniföreningarnas
miljöarbete
skickade
Koloniträdgårdsförbundet ut informationsbrev
till ansvariga tjänstemän i de kommuner som
har
miljödiplomerade
koloniträdgårdsföreningar.

förening som försäkrar sin byggnad via Folksam
och råkar ut för en skada som berör både
grund- och tilläggsförsäkringen, betalar enbart
en självrisk, inte en per försäkring.
Kolonister i medlemsföreningar får 10 %
rabatt om de tecknar Folksams fritidshusförsäkring för sin kolonistuga.
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGENS
LÅNEFOND
Ur Koloniträdgårdsrörelsens lånefond kan
medlemsföreningar
låna
pengar
till
investeringar
i
fasta
gemensamma
anläggningar till mycket förmånliga villkor.
Maximalt lånebelopp är 200 000 kronor, på
högst 10 år. Lånefonden administreras av
förbundets kansli. Förbundsstyrelsen utgör
även styrelse för lånefonden. Lånefondens
stadgar finns i samma dokument som
förbundets stadgar under styrelseinloggningen
på hemsidan.
Beslut rörande låneansökningar tas på
lånefondens styrelsemöte som äger rum i
samband med förbundsstyrelsens ordinarie
möten. För lånefonden har styrelsen under
året haft tre protokollförda sammanträden
varav ett var ett konstituerande möte. Tre nya
lån beviljades under 2020 på totalt 400 000
kronor, vara tre på totalt 300 000 kronor
utbetalades under året. Dessutom utbetalades
ett lån på 20 000 kr som beviljades under 2019.
För mer information, se verksamhetsberättelsen över Lånefonden som har ett eget
avsnitt i denna förvaltningsberättelse.

Försäkringar
Alla medlemsföreningar har en grundläggande
föreningsförsäkring i Folksam. Den ingår i
medlemskapet och omfattar allt det
gemensamma i föreningen, utom byggnader;
inbrott, skadegörelse och brand, rättsskydd,
förmögenhetsbrott,
olycksfall,
ansvarsförsäkring samt styrelseförsäkring. Lösöre ingår
till ett fastställt belopp som framgår av
försäkringsbrevet. Försäkringen är särskilt
framtagen för förbundets medlemmar och kan
inte tecknas av andra koloniföreningar.
Försäkringsbrevet finns på hemsidan under
styrelseinloggningen. Där finns också en artikel
från
Koloniträdgården
som
beskriver
försäkringen och vad den omfattar.
I samråd med förbundet erbjuder Folksam
också medlemsföreningarna en tilläggsförsäkring för bland annat föreningsbyggnader.
Även denna är skräddarsydd för förbundet. En

PÅVERKANSARBETE OCH INFORMATIONSVERKSAMHET
Koloniträdgårdsförbundet får cirka 1 mkr i
statsanslag
via
Fritidsodlingens
Riksorganisation (FOR). Pengarna är ett bidrag till
information och kunskapsspridande aktiviteter
inom odlingsområdet.
FOR har under 2020 fortsatt att driva kravet
att fritidsodlingen bör vara ett särskilt uppdrag
för Jordbruksverket eller annan statlig
myndighet samt påvisat behovet av ökat
statligt anslag. Särskilt fokus har lagts på att
bevaka Naturvårdsverkets pågående arbete
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•

med utformning av svensk nationell
förteckning över invasiva främmande arter och
att öka kunskapen om biologisk mångfald i våra
trädgårdar och koloniområden genom
satsningen Rikare Trädgård.
FOR genomförde följande under 2020:
• I januari: Möte med miljöministerns statssekreterare Gunvor G Ericsson för att
presentera FORs arbete med invasiva
främmande växter och de utmaningar som
det medför för Sveriges fritidsodlare.
• Utskick med FORs informationsmaterial om
Invasiva främmande arter till politiker och
tjänstemän på miljödepartement och
Naturvårdsverket.
• Publicerade faktablad: Växtskyddsmedel i
fritidsodling, faktablad om torv och plast
• Satsningen Rikare Trädgård lanserades, ett
samarbete
mellan
Fritidsodlingens
Riksorganisation, Sveriges Entomologiska
Förening, Biologiska Mångfaldens Daginitiativet, Natursidan.se, Odlings-TV och
Studiefrämjandet för att öka den biologiska
mångfalden i våra trädgårdar.
Följande remisser har besvarats:
Växtskydd
• En ny växtskyddslag
• Förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med miljösanktionsavgift för överträdelse av
förbuden
• Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel
• Jordbruksverkets Växtskyddsstrategi
• Implementing Regulation (EU)2019/66 as
regards post-import checks of plants for
planting and CHED-requirement
Invasiva främmande arter
• Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter
om hanteringsåtgärder för jätteloka och
jättebalsamin
Övriga
• Förslag till ny föreskrift om prydnadsväxter
och grönsaker
• Nationella
riktlinjer
för
ekologisk
produktion

Koloniträdgårsförbundet har även lämnat
synpunkter på Handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholms stad. I remissvaret
lyftes särskilt koloniområdenas stora
betydelse för biologiska mångfald i staden
och behovet av att nya områden skapas.

De som har arbetat med FORs lobbyverksamhet är Ulf Nilsson, sekreterare i FOR
och
trädgårdsrådgivare
Koloniträdgårdsförbundet samt Inger Ekrem, ordförande i FOR
och förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk
Trädgård. För FOR har Bibbi Bonorden, Henrik
Bodin, Johanna Uhr, Ingrid Rogblad och Erik
Hansson arbetat deltid under året. Johanna
Uhr, Erik Hansson och Ingrid Rogblad är
formellt anställda för FORs räkning av
Koloniträdgårdsförbundet, men anställningarna finansieras av FOR.
Arrendenämnder
Koloniträdgårdsförbundet utser regelbundet
nämndemän till arrendenämnder. Det gör vi
för att vi är en av de större organisationerna
som representerar både markägare och
bostadsarrendatorer. Nämndemännen utses i
respektive region. Gällande mandatperiod är
2020 – 2022.
Nordiska Trädgårdar
Planering och förberedelse av förbundets
deltagande vid trädgårdsmässan 26 – 29 mars
påbörjades hösten 2019. In i det sista fortskred
arbetet, och innan det slutliga beskedet kom
att mässan ställdes in, genomfördes en
bemanningsträff den 11 mars. Det mesta
materialet till montern som beställts gick att
avbeställa. Dock fanns en del buskar och träd
som beställts för att drivas fram lagom till
mässan. Dessa gick lyckligtvis att sälja till
reducerat pris till de som var tänkta att hjälpa
till vid mässan, och kunde dessutom ingå vid
lanseringen av Trädkampanjen.
Bokmässan i Göteborg
Bokmässan genomfördes digitalt utan
deltagande från Koloniträdgårdsförbundet.
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Nolia Trädgård
Nolia trädgård skulle ha ägt rum i Umeå 24 - 26
april men ställdes in. Region Västerbotten
skulle ha deltagit med en monter och
medverkan av Ulrica Otterling från kansliet.

antogs 2016. Ordförande är professor Olle
Johansson från Karolinska Institutet.
Hemsidan
Förbundets hemsida är ett viktigt redskap för
att nå ut med information till förbundets
medlemmar. Det gångna årets arbete med
sidan har till stor del handlat om att förbereda
den inför förbundets hundraårsjubileum och
att få ut information om verksamheten under
pandemin. Administratör för hemsidan är
Pierre Gräff och chefredaktör är Johanna Uhr,
båda från kansliet.
Under december månad 2020 började vi
mäta statistik via Google Analytics på
webbplatsen. Vi har vanligtvis under 100
besökare per dag men vi kan se att när vi aktivt
driver trafik från t.ex. Facebook så ökar
besökarna. Trafiken kommer oftare från
datorer än mobila enheter. Vi ser också att
majoriteten av våra besökare skriver in
adressen kolonitradgardforbundet.se direkt i
sökfältet, så målsättningen framöver blir att
försöka få fler besökare från delningar i sociala
kanaler och från andra sajter.
Under sommaren gjordes dessutom en
inventering av lokala föreningars hemsidor. Av
våra 230 medlemsföreningar har 168 stycken
egna hemsidor där de kommunicerar med sina
kolonister. Flera regioner har också egna
webbplatser. Diskussioner kring syftet med
respektive kanal har påbörjats - vilken typ av
information ska vi tillhandahålla centralt, för
att stödja de hemsidor som finns regionalt och
lokalt? Fortsatt utveckling av webbplatsen
planeras 2021/2022 med syfte att få ihop
tidningen, sociala kanaler och det föreningsstödjande arbetet.

Skansens Koloniträdgårdar
Koloniområdet på Skansen är ett viktigt och
utmärkande fönster för att visa upp hur
koloniverksamheten bedrivits och fortfarande
bedrivs. En särskild kommitté finns med
representanter för både förbundet och
Skansen.
Kommittén
ansvarar
för
bemanningen av koloniträdgårdarna genom
ett 30-tal kolonister från Mellansverige, som på
ideell basis är museipedagoger. Kommittén har
regelbundna möten där arbetet med
kolonistugorna på Skansen diskuteras och
planeras.
I
kommittén
sitter
för
Koloniträdgårdsförbundets räkning Tone
Tingsgård, Nordöstra regionen, Carina
Henelund och Irene Remmel, Stockholms
Koloniträdgårdar och Pierre Gräff från
förbundskansliet. Året har helt och hållet
präglats av Coronapandemin som gjort att
endast ett fåtal av pedagogerna kunnat arbeta
på Skansen. Skansen stängde sina grindar för
besökare den 27:e november 2020 men
museet arbetar hårt för att åter kunna öppna
fram i vår igen. Tidningen Koloniträdgården har
haft två reportage om Skansens Koloniträdgårdar under 2020.
Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar
Föreningen har enligt sina stadgar ”till ändamål
att inom ramen för Stiftelsen Skansens
ändamål och syften, stödja öppethållandet av
och
verksamhet
i
samband
med
koloniträdgårdarna och dess stugor på
Skansen”. Föreningen verkar inom ramen för
det samarbetsavtal som tecknats mellan
stiftelsen Skansen och Koloniträdgårdsförbundet.
Både koloniträdgårdsföreningar och enskilda
personer kan vara medlemmar. Koloniträdgårdsförbundet är inskrivet som ständig
medlem i stödföreningen i stadgarna som

www.koloni.org
Sociala medier
En ökad aktivitet av inlägg på Facebook under
sommaren och framåt har genererat fler
följare, från 1819 följare april 2020 till 2690
följare januari 2021. Kanalen har använts för
att synliggöra kunskaper och kreativitet inom
kolonirörelsen. Flera filmer för att locka till
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plantering av träd och buskar har tagits fram
med hjälp av trädgårdsmästare John Taylor.
Målsättningen under 2020 har varit att göra 3
inlägg i veckan. Störst antal delningar har
inlägget om våra jubileumswebinarier
genererat, över 100 delningar. Kopplingen till
tidningens ”besöket på lotten” har mer och
mer integrerats i kanalens flöde. En officiell
YouTube-kanal för Koloniträdgårdsförbundet
har också startats upp för våra filmer.
Instagram är av resursskäl inte aktivt för
tillfället.

fick tyvärr ställas in på grund av pandemin och
alla restriktioner.
Det internationella förbundet ger ut en
digital tidning, Hyphen, två gånger per år.
Hyphen på engelska finns på förbundets
hemsida och på www.jardins-familiaux.org.
SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER,
INSTITUTIONER M.M.
Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR)
Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är ett
samarbetsorgan för ideella föreningar inom
fritidsodlingens område. FOR är den svenska
fritidsodlingens företrädare och medarrangör
av Nordens största trädgårdsmässa, Nordiska
Trädgårdar på Stockholmsmässan.
I FOR ingår 20 rikstäckande fritidsodlarföreningar.
Koloniträdgårdsförbundet representeras i
FORs styrelse av Ulrica Otterling, vice
ordförande, och Björn Qvarfort, ledamot. Ulf
Nilsson är adjungerad i styrelsen. FORs
kanslifunktioner - utom kassaförvaltningen sköts i huvudsak av vårt förbundskansli genom
Ulf Nilsson i hans arbete (50 %) som FORs
sekreterare.
FOR har en kostnadsfri telefonrådgivning till
allmänheten, måndag t o m torsdag under april
t o m september och tisdag t o m torsdag under
övriga månader. Trädgårdsfrågor kan också
mejlas till rådgivningen under hela året. För
denna uppgift anlitas trädgårdskonsulenter i
hela landet.

INTERNATIONELLT SAMARBETE INOM
KOLONITRÄDGÅRDSRÖRELSEN
Koloniträdgårdsförbundet är medlemmar i det
Internationella
Koloniträdgårdsförbundet,
Office International du Coin de Terre et des
Jardin Familiaux som har 12 medlemsländer
och representerar över 2 miljoner kolonister i
Europa. Två möten brukar hållas per år. I år,
precis i början av mars innan pandemin bröt ut
på allvar, var Karl-Erik Finnman, ordförande i
förbundet, och Ulrica Otterling, generalsekreterare, på General Assembly i Luxemburg.
Närvarande var representanter från alla övriga
koloniträdgårdsorganisationer i Europa, utom
Danmark och Österrike som inte kunde närvara
denna gång. Dessa träffar är alltid givande
eftersom de frågor som är aktuella i Sverige,
alltid är eller har varit aktuella i flera av de
övriga länderna. Att få ta del av andras
erfarenheter, bli inspirerad av deras idéer och
lösningar och få deras perspektiv på våra frågor
gör dessa utbyten mycket värdefulla. Den study
session som skulle ha ägt rum i Finland i augusti

Elitplantstationen
Förbundet ingår i den stiftelse som driver
Elitplantstationen i Balsgård, Kristianstad. Dess
ändamål är att förse svensk trädgårdsodling
med ett garanterat friskt och sortäkta
växtmaterial. Förbundets representant i
styrelsen är Ulf Nilsson som aktivt deltagit i
styrelsemöten och arbetsgrupper. Karl-Erik
Finnman var ombud på EPS årsmöte 2020.
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SLUTORD
Förbundsstyrelsen uppskattar och tackar Koloniträdgårdsförbundets kanslipersonal, regionstyrelser,
föreningsstyrelser och övriga som arbetat ideellt för kolonirörelsen under det gångna året. Det har
inte varit som ett vanligt år på grund av pandemin, men mycket har trots detta blivit gjort, för att
gemensamt driva våra frågor framåt. Kanslipersonalen ställde om sitt arbete som till stor del blev
digitala möten och anpassade sig fort till digitala världen och levererade fortsatt hög kvalité på
arbetet.
Vi fortsätter arbeta för ett målinriktat förbund för dagens och framtidens kolonister.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats sedan förbundsrådet 2020
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Resultatrapport 2020-12-31
Ack utfall
20201231
Intäkter
Medlemsavgifter
Koloniträdgården
Anslag från FOR
FOR fakturerat personal
Naturvårdsverket
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

6 932 577
332 940
1 024 818
334 022
598 797
53 854
9 277 008

1)
2)

3)
4)
5)

Ack
budget Utf/
20201231 budg

Ack utfall 2020/
20191231 2019

6 700 000
460 000
1 025 000
0
633 900
60 000
8 878 900

103
72
100
94
90
104

6 611 711
341 796
1 018 901
0
82 979
55 311
8 110 698

105
97
101
722
97
114

-1 424 500
-325 000
-377 000
-35 000
-2 161 500

93
20
88
177
83

-1 387 953
-155 548
-99 303
-37 886
-1 680 690

95
42
336
163
106

-707 000
-50 000
-315 000
-36 000
-162 800
-33 000
-1 303 800

100
100
119
94
104
146
106

-898 462
-129 440
-219 158
-34 344
-196 272
-9 542
-1 487 218

79
39
170
98
86
504
93

-266 600
-337 000
-30 000
-100 000
-208 600
-240 000
-78 000
-70 000
-254 000
-119 000
-1 703 200

90
25
0
65
36
48
83
42
100
100
61

-247 881
-318 601
-4 950
-82 979
-154 612
-228 703
-76 638
-13 895
-249 688
-104 875
-1 482 821

97
26
0
78
48
50
84
211
102
114
71

-4 087 600
0

109
-

-3 855 699
-387

115
99

93

-8 506 816
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Kostnader
Koloniträdgården
Utställningar, mässor
Marknadsföring
Porto
Summa verksamhetsrelaterade kostnader

-1 323 991
-65 484
-333 227
-61 863
-1 784 565

Lokalkostnader
Flyttkostnader
Telefon, it och datakommunikation
Kontors- och förbrukningsmaterial
Inventarier och maskiner
Övriga kostnader
Summa lokal- och kontorskostnader

-705 838
-50 000
-373 496
-33 711
-169 515
-48 120
-1 380 680

Arvoden förtroendevalda
Möteskostnader
Utveckling av regioner
Utveckling Trädgård
Anslag Odling
Anslag Organisation
Medlemsavgifter och internationellt
Juriststöd
Föreningsförsäkring
Övriga externa tjänster
Summa externa tjänster

-239 348
-83 801
0
-64 879
-74 441
-115 290
-64 668
-29 375
-254 602
-119 295
-1 045 699

Personal
Finansiella intäkter/kostn

-4 440 768
-381

SUMMA KOSTNADER

-8 652 092

-9 256 100

624 916

-377 200

-166

38 600

100

RESULTAT
Ianspråktagande av fonderade medel

38 600

RESULTAT EFTER FONDERADE MEDEL

663 516
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6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
14)

15)

16)

17)

-338 600

-396 118 -158
65 212
-330 906

Kommentarer
Intäkter
1) Medlemsavgifter - Alla föreningar har betalat. Att vi hamnar över budget beror en korrigering gällande Linköping
2019/2020.
2) Koloniträdgården - Annonsförsäljningen började bra för nr 1, dippade sedan rejält pga pandemin, och resultatet
landade till slut på på 177 tkr totalt. (113 tkr under budget).
3) FOR fakturerat personal är ersättning för lön, sociala avgifter, semesterersättning mm avseende personal som
Koloniträdgårdsförbundet anställt för FORs räkning (Erik Hansson, Ingrid Rogblad och Johanna Uhr).
4) De erhållna medlen från Naturvårdsverket - Ca 599 tkr av de 638 tkr som förbundet fick totalt 2020 har använts.
Se kommentarer på nästa sida. De drygt 80 tkr som fanns kvar av bidrget 2019 har kvittats mot Utveckling Trädgård.
5) Övriga intäkter avser försäljning från kansliet, upplösning av en balanserad post för region Södermanland som nu
vilat i 10 år samt föredrag från Ulf Nilsson, förbundets trädgårdsrådgivare.
Kostnader
6) Mässor - Mässkostnaderna ligger av förklarliga skäl betydligt under budget, totalt ca 260 tkr. Nordiska trädgårdar
som ställdes in landade på ca 25 tkr, varav det mesta var växter. Här ligger också kostnader för Nolia Trädgård (som
ej blev av), en föreläsning för volontärer, mobila mässpaket mm.
7) Marknadsföring ligger också lite under budget, men här har en hel del genomförts trots pandemin, det mesta
kopplat till biologisk mångfald; kampanj- och mässmaterial samt arbete på hemsidan för trädkampanjen, videofilmer
med John Taylor, tryck av miljödiplomeringsmaterial, uppdatering av 25 Lätt om odling, utköp av artikelserie, priset
Årets koloniträdgårdsfrämjare mm.
8) Portokostnaderna är högre än beräknat pga mer utskick än väntat, t ex till föreningar inför omröstning om
utträde, till föreningar med dåligt kommunikationsklimat.
9) Telefon, it och datakommunikation - Uppdateringen av medlemsregistret landade på ca 10 tkr över budget. Evry
sa upp supportavtalet i juni direkt efter driftsättningen. Vi har från augusti fått nödvändig, men ej budgeterad
support av vår tidigare kontakt på Evry som har startat eget, till en kostnad av totalt cirka 35 tkr. Styrelsen har varit
informerad. Telefon- och växelkostnaderna ligger ca 14 tkr över budget. Det beror på ökade samtalskostnader och
inköp av en ny mobil till växeln.
10) Övriga kostnader - Ligger över budget pga inköp av medaljer, hederstecken och andra utmärkelser vilket inte var
budgeterat.
11) Möteskostnader ligger precis som mycket annat långt under budget, ca 225 tkr, pga pandemin.
12) Utveckling regioner - Den planerade regionkonferensen har inte kunnat genomföras.
13) Utveckling trädgård - Här ligger kostnader för uppdateringen av miljödiplomeringen jan-april vilka enligt plan i
stort sett har nollställts av resterande medel från Naturvårdsverket erhållna 2019 på 82921 kr. Ligger nu ca 35 tkr
under budget.
14) Anslagen har hamnat långt under budget. Styrelsen har beslutat att kvarvarande odlingsanslag från 2020 på 134
159 kr ska gå till bidrag till föreningars jubileumsaktiviteter med koppling till biologisk mångfald 2021.
15) Övriga externa externa tjänster - Består av redovisningskonsult ca 100 tkr, Interflora, avtackning/presenter ca 10
tkr samt bankkostnader 18 tkr.
16) Personalkostnader - På totalen ligger personalkostnaderna nästan på budget , men lönekontot ligger ca 480 tkr
över budget. Det beror huvudsakligen på två saker: a) 240 tkr är kostnader för Erik Hansson, Ingrid Rogblad och
Johanna Uhr som betalats i sin helhet av FOR. Ersättning för dessa lönekostnader ligger under intäkter FOR
fakturerat personal. b) Ett räknefel i budgetkalkylen för löner på ca 220 tkr har medför att budgeten lagts för lågt.
Utöver detta gav anställningen av Lotta Näslund i mars en kostnad på ca 44 tkr. Ingrid Rogblad arbetade under majaug 20%, ca 30 tkr, för att sprida miljödiplomeringen och Ulrika Flodin Furås har under hösten arbetat utöver sin
halvtid till en kostnad av 25 tkr. Alla tre obudgeterade, men godkända av styrelsen. Tjänstepensionerna ligger också
över budget, vilket delvis beror på felet med tjänstepensionerna som rapporterades vid årsskiftet (att vikarier inte
fått tjänstepension som de skulle) och på kostnader för de vi anställt för FORs räkning (kompenseras av intäkter på
annat konto). Arbetsresor, extrapersonal, personal-utbildning samt övriga personalkostnader (utebliven personalresa
igen) ligger kraftigt under budget. Ca 275 tkr av personalkostnaderna har finansierats av medlen från
Naturvårdsverket. Se kommentar nästa sida.
17) Fonderade medel på 38 600 kr avser överskott odlingsanslag 2019 som använts under 2020.
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Kommentar gällande erhållna medel från Naturvårdsverket
Medlen från Naturvårdsverket, 638 000 kronor, erhölls 2020 efter en ansökan om medel för
ideella miljöorganisationer. Medlen ska i enlighet med ansökan användas för insatser som
främjar de svenska miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv (här ingår t ex att främja biologisk
mångfald) samt God bebyggd miljö.
Kostnader kopplade till sådana insatser är bokförda till 598 797 kr i resultaträkningen för 2020.
Därför har motsvarande summa intäktsförts av medlen från NV. Resterande 39 203 kr kommer
att användas under januari 2021.
De främsta aktiviteter som genomförts under året som har finansierats av dessa medel är i
korthet:
1) Trädkampanjen "Koloni älskar träd" där målet att plantera 1000 träd under 2020–2021 nåddes
redan under 2020. Information om träd och biologisk mångfald tagits fram, kampanjmaterial,
videofilmer med John Taylor, artiklar och omslag till tidningen, hemsidan har anpassats för
registrering av alla planteringar samt kompletterats med information m m.
2) Arbete med att sprida den uppdaterade miljödiplomeringen, där biologisk mångfald ingår samt
en rad andra miljöförbättrande åtgärder och kunskapsspridning inte minst.
3) Uppdatering av odlingsinformationsserien Lätt om odling, som bland annat handlar om
jordförbättring, träd, buskar, biologisk mångfald mm.
4) Arbete med att utveckla och förbättra vår kommunikation så att vi ännu bättre kan nå ut med
information och budskap om trädkampanjen, biologisk mångfald, miljödiplomering mm.
De 598 797 kr som finansierats av medlen från NV under året ligger bokade på följande
kostnadskonton i resultaträkningen:
Marknadsföring
242 888
Personalkostnader
275 522
Utveckling trädgård (avser också personal)
17 387
OH
63 000
Total

598 797
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Balansräkning Koloniträdgårdsförbundet 2020-12-31
Utgående
balans
2019-12-31

Utgående
balans
2020-12-31

Kassa
Plusgiro
Bank
Bankgaranti
Förutbet kostn/Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

241
1 388 347
2 708 293
102 150
646 169
48 378

241
574 696
4 095 303
102 150
622 664
10 810

S:a omsättningstillgångar

4 893 578

5 405 864

Inventarier

0

0

S:a anläggningstillgångar

0

0

4 893 578

5 405 864

-463 109
-234 056
-84 690
-151 886
-169 276

-270 480
-262 295
-91 623
-187 467
-222 241

S:a kortfristiga skulder

-1 103 017

-1 034 106

Utbildningsfond
Medel t styrelsens förfogande 2016/2017
Fond årets kolonifrämjare
Fond lokal- och personalförändringar
Erhållna medel
Miljödiplomeringsfond
Överskott odlingsanslag
Resultatutjämning och satsningar
Framtida satsningar

0
-183 000
0
-510 000
-82 921
0
0
-1 569 730
0

S:a avsättningar

-2 345 651

-1 932 427

Eget kapital
Årets resultat

-1 775 816
330 906

-1 775 816
-663 516

Summa eget kapital

-1 444 910

-2 439 332

S:A SKULDER, AVSÄTTN OCH EGET KAPITAL

-4 893 578

-5 405 864

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

1)

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner inkl soc avg
Upplupna sociala avgifter
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
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2)

-150 000
-410 000
-39 203
0
-1 333 224

3)

4)

5)

Kommentarer balansräkning 2020
1) De Övriga kortfristiga fordringarna består till största delen av förutbetalda kostnader som

hyran kvartal 1 och föreningsförsäkringen för 2021.
2) Övriga kortfristiga skulder består i huvudsak av sociala avg och källskatt för dec 2020 samt

löneskatt avseende tjänstepensionerna.
3) Under 2019 fick förbundet 165 900 kronor från Naturvårdsverket (NV) för uppdatering av

miljödiplomeringsprogrammet. Ungefär hälften har gick åt under 2019. Kvarvarande medel
ligger som ingående balans på kontot och användes under våren 2020. I februari 2020 fick
förbundet 638 000 kronor från NV, varav allt användes under 2020 förutom de 39 203 kronor
som ligger som utgående balans på kontot.
4) Under 2019 blev det ett överskott på odlingsanslagen på 38 600 kr som fonderades i BR

efter förbundsrådet 2020. Odlingsanslagen kommer från FOR och enligt deras riktlinjer måste
överskott användas följande år, vilket har skett. Därför är saldot noll kr här.
Pengarna återfinns i resultaträkningen för 2020 under Ianspråktagande av fond.
5) Koloniträdgårdsförbundet redovisar ett positivt resultat på 663 516 kronor för 2020.
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Fonderade medel och bokslutsdispositioner 2020
För 2020 redovisar Koloniträdgårdsförbundet ett resultat på 663 516 kronor.
Det är cirka 1 miljon bättre än budgeterat.

Ianspråktagna fonderade medel i BR i bokslutet 2020
Överföring av överskott odlingsanslag 2019

38 600

Total

38 600

Förslag gällande fondering av 2020 års resultat
Årets resultat

663 516

Placeras enligt förslag:
Överskott odlingsanslag
(2020)

134 159

Resultatutjämning och satsningar
Ingående balans är 1 333 224 kr. Efter detta tillskott blir
balansen i denna fond 1 862 581 kr.

529 357

Total

663 516

Medlemsavgift 2022
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förbli oförändrad och beräknas
utifrån antal medlemmar och typ av lott i medlemsföreningarna enlig följande:
Stuglott
Odlingslott max 75 kvm
Odlingslott över 75 kvm
Odlingslott med dagstuga*

350 kr
135 kr
215 kr
215 kr

* En dagstuga är en stuga på en odlingslott (lägenhetsarrende), där det enligt kontraktet inte är
tillåtet att övernatta. En vanlig storlek på dessa stugor är 5–8 kvm.
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Verksamhetsplan 2021
Inom Koloniträdgårdsförbundet arbetar vi för våra medlemsföreningar och för kolonirörelsen. Under 2021 fyller
Koloniträdgårdsförbundet 100 år, vilket kommer att genomsyra årets arbete och satsningar. Det är värt att
poängtera att satsningarna och aktiviteterna i denna verksamhetsplan ska utföras integrerat med kansliets dagliga
arbete vars tidsåtgång inte alltid går att styra.

Del 1 – Strategiska satsningar
Det viktigaste frågorna som Koloniträdgårdsförbundet behöver arbeta med under den närmaste tre åren är
1) Att lyfta fram koloniområdenas existensberättigande i samhället – Vi behöver synas och höras mer samt
profilera oss tydligare inom odling och miljö. På så sätt kan vi lyfta fram kolonirörelsens fördelar i en tid då
städer förtätas och risken ökar att koloniområden läggs ner eller minskas ner för att ge plats åt bostäder och
annan bebyggelse. Under 2020 med den globala coronapandemin, har betydelsen av att ha en trädgård och
en plats att odla på blivit väldigt tydlig och efterfrågan på kolonilotter har ökat. Det öppnar för att driva på
för att nya områden anläggs, samtidigt som det är än viktigare att koloniområden inte uppfattas som
fritidshusområden för ett privilegierat fåtal utvalda.
2) Medlemsrekrytering och att behålla nuvarande medlemsföreningar – Vi är starkare tillsammans. Det är en
växande utmaning att det traditionella föreningsengagemanget och kunskapen om föreningsarbete minskar
alltmer. Förbundet behöver därför vidareutveckla och satsa mer på olika former av utbildningar och
information om förenings- och styrelsearbete samt konflikthantering. I ett samhälle som är allt mer
mångkulturellt behöver vi också hitta nya vägar för att visa på nyttan med medlemskap i föreningar och inte
minst i förbundet och även möta nya behov. För att öka kunskapen om medlemskapet och stärka
medlemskänslan bör vi dessutom satsa på fler besök/kontakter med medlemsföreningarna, utveckla våra
informationskanaler och hitta aktiviteter som kan skapa engagemang lokalt.
3) Miljödiplomeringen – Fortsatt satsning på miljödiplomeringen som ett verktyg av flera i arbetet med
biologisk mångfald och de globala miljömålen. Målet med satsningen är att fördubbla antalet föreningar
inom miljödiplomeringen, från 40 till 80 st, till 2024. Intresset bland föreningarna har ökat.
Koloniområden bidrar på en mängd positiva sätt både till kolonister och till samhället i stort. För att få bästa
genomslagskraft, fokuserar vi på ett eller max två områden per år. Då kan vi koncentrera våra resurser och få ut
bästa möjliga effekt.

2021 Biologisk mångfald – Vi fortsätter att fokusera på biologisk mångfald under jubileet. Det här är vi bra på! Är en
fokusfråga i samhället kopplad till globala miljömål. Det ska vi dra nytta av. Detta område var vår prioritet nummer
ett under 2020 och ska fortsätta vara det under 2021.
2021 Kulturhistoria – Lyfts via 100-årsjubileet under 2021 (tillsammans med den biol mångfalden).
2022 Social hållbarhet – Här ingår själva integration och även den gemenskap och styrka som koloniföreningar
erbjuder.
2023 Social hållbarhet fortsätter.

Inom alla tre finns möjligheter för förbundet att via olika aktiviteter möta de behov vi har i nuläget: Att visa på värdet
av koloniområden, att synas mer i media och att skapa lokalt engagemang bland våra medlemsföreningar och
därigenom öka medlemskänslan. Att bli ett förbund man vill vara medlem i.
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Del 2 - Aktiviteter
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

2.4

100-ÅRSJUBILEUM
Trädkampanjen ”Koloni älskar träd” med plantering av träd och buskar fortsätter
under 2021. Sätter fokus på biologisk mångfald som är ett globalt miljömål och
kan användas för att visa hur bra koloniområden är på detta (påverkansarbete).
Firandet startar på Nordiska Trädgårdar och lyfts sedan via Koloniträdgårdens
dag den 28 aug, i Koloniträdgården hela året, på hemsidan, facebook, Cirkuläret
samt via jubileumsambassadörerna och de medlemsföreningar som hakar på. Bör
även synas i press lokalt.
Jubileumswebinarier; under året anordnas ett antal jubileumsföredrag via
internet (webinarier) i en rad olika ämnen med koppling till odling, biologisk
mångfald mm.
Koloniträdgårdens dag den 28 aug; Final på jubileumsfirandet då vi
förhoppningsvis kan fira tillsammans med många medlemsföreningar och lyfta
den biologiska mångfalden tillsammans via olika aktiviteter.
KOMMUNIKATION (ingår till stor del i jubileet)
Formulera en kommunikationsstrategi – Arbete pågår med en
kommunikationsstrategi där förbundets där strategier för budskap och kanaler
formuleras för att bli tydligare, mer målgruppsanpassade och samordnade.
Hemsidan, facebook – Ökad aktivitet på fb för att visa vad förbundet gör och hur
Kolonisverige ser ut idag. Vidareutveckling av hemsidan för både jubileet och för
förbättrad medlemsnytta.
Koloniträdgården – lyfter jubileet, trädkampanjen och den biologiska mångfalden
på flera sätt under 2021. Vidareutveckling av medlemssidorna bl a gällande
föreningsfrågor. Utveckling av digitala inslag från tidningen på hemsidan.
Ambassadörsnätverk – För att bättre nå ut och få medlemsföreningar att fira
100-årsjubileet tillsammans med förbundet har ett ambassadörsnätverk skapats
med deltagare från nästan alla regioner. De sprider information om jubileet till
föreningarna och ger idéer och information tillbaka till kansliet.

3
3.1

MÄSSOR
Nordiska Trädgårdar blir digital 2021 enl besked i dagsläget. Vi deltar med digital
monter och lyfter jubileet, trädkampanjen och den biologiska mångfalden samt
miljödiplomeringen.
Nolia Trädgård; oklart om mässan blir av och på vilket sätt vi i så fall kan delta.
Järvaveckan; oklart om veckan blir av. Stockholms Koloniträdgårdar och Östra
regionen kommer i så fall vara involverade.
Bokmässan; oklart gällande upplägget av mässan och vårt deltagande.

4
4.1
4.2

PÅVERKANSARBETE & MEDEL (Se även jubileum)
Söka pengar för projekt för att öka våra resurser och möjligheter.
Att inom ramen för FOR fortsätta att bearbeta Jordbruksverket, Näringsdepartementet och Regeringskansliet gällande aktuella frågor för att synliggöra
fritidsodlingens intressen och få mer medel.
Utveckla samarbeten med andra organisationer med gemensamma intressen.

4.3

5
5.1
5.2

FÖRENINGSUTVECKLING
Vidareutveckla samarbetet med Studiefrämjandet.
Utöka stödet kring förenings- och styrelsekunskap inom svenskt föreningsliv i
allmänhet och koloniföreningar i synnerhet, för styrelser genom kurser och annat
material. Pga pandemin behöver utbildningar hållas digitalt, med fördelen att
deltagarna kan komma från hela landet på samma kurs.
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Satsn
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2,3

1,2,3

1,2

1,2,3

1,2,3
1

1,2

2
2
2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Ordna kurser för valberedningar. Både digitala och vanliga.
Konflikthantering – utveckla/ordna en ny kurs med nytt material
Under pandemin satsa på att ta fram digitala föreläsningar och underlag.
Översättningar - Ta fram infomaterial om föreningar och föreningsarbete på flera
språk. Engelska och arabiska ska prioriteras.
Uppdatera befintligt studie- och informationsmaterial och se över behov av nytt.
Förbättra informationen om förbundets befintliga material för styrelser.
Utöka stödet till styrelserna som finns på hemsidan.
TRÄDGÅRD & MILJÖDIPLOMERING
Genomföra digital utbildning av miljöambassadörer
Utskick om miljödiplomeringen till kommuner inkl tryck av material
Nytryck av uppdaterade Lätt om odling 1-50
Ta fram minst en ny Lätt om odling
Fortsätta samarbetet med Rikare trädgård och Biologiska mångfaldens dag den
22 maj inom ramen för FOR.
Börja ta fram digitala föreläsningar kopplat till studieplanen för
miljödiplomeringen
REGIONER
Medlemsrekrytering - Fortsatt arbete på regionnivå med stöd av kansliet, genom
inventeringar av föreningar som inte är medlemmar och kontakt med dessa o dyl.
Att genom besök och ökade kontakter med medlemsföreningarna aktivt arbeta
för att öka medlemskänslan och minska antalet utträden ur förbundet.
Regionerna bör arbeta mer aktivt mot kommuner, särskilt där förändringar i
någon form är på gång som påverkar koloniträdgårdar o/e kolonirörelsen.
Regionerna bör i större utsträckning än tidigare ta ansvaret för akuta problem
hos föreningar inom varje region. Kansliet stöder regionerna i detta arbete på
lämpligt sätt, men blir samtidigt avlastade.
KANSLIET
Fortsatt fokus på arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning med hjälp av planering,
prioritering och tydliga ansvarsfördelningar.
Göra en ny sårbarhetsanalys gällande nyckelkompetenser.
Slutföra iordningställandet av biblioteket.
Besöka minst 4 koloniområden under säsongen 2020.
Personalresan genomförs när så är möjligt.
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Budget 2021
Utfall
2019

Utfall
2020

Budg
2021
/Utf 2020

Budget
2021

Förbudget

2022

Intäkter
Medlemsavgifter

6 611 711

6 932 577

6 787 000

Koloniträdgården

341 796

332 940

435 000

Anslag från FOR
FOR fakturerat personal
Naturvårdsverket/Miljödipl.
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

1 018 901

1 024 818

1 050 000

0

334 022

653 000

82 979
55 311

598 797
53 854

39 203
40 000

8 110 698

9 277 008

9 004 203

-1 387 953

-1 323 991

-1 427 000

-155 548

-65 484

-95 000

1)
2)
3)
4)
5)
6)

98

6 680 000

131

445 000

102

1 010 000

195

322 000

74

0
50 000

97

8 507 000

108

-1 365 500

145

-175 000

96

-300 000

1)

2)
3)

Kostnader
Koloniträdgården
Utställningar, mässor
Marknadsföring
100-årsjubileum

-99 303

-333 227

-320 000

7)
8)
9)
10)

0
-37 886

0

-240 000

-61 863

-55 000

89

-50 000

-1 680 690

-1 784 565

-2 137 000

120

-1 890 500

Lokalkostnader

-898 462

-705 838

-588 000

83

-605 000

Flyttkostnader

-129 440

-50 000

0

Porto
Summa verksamhetsrelaterade kostn

Telefon, it och datakommunikation

-219 158

-373 496

-271 000

Kontors- och förbrukningsmaterial

-34 344
-196 272

-33 711

-9 542
-1 487 218
-247 881

Inventarier och maskiner
Övriga kostnader
Summa lokal- och kontorskostnader
Arvoden förtroendevalda
Möteskostnader

-318 601

12)

0

-35 000

104

-36 000

-169 515

-183 000

108

-173 000

-48 120
-1 380 680

-9 000
-1 086 000

19
79

-10 000
-1 082 000

-239 348

-254 000

106

-255 000

183

-303 000

-153 000

-4 950

0

-75 000

Utveckling trädgård

-82 979

-64 879

-165 000

-154 612

-74 441

-304 000

Anslag Organisation

-

-258 000

Föreningsutveckling
Anslag Odling

11)

73

-83 801

13)
14)
15)
16)
16)

-

-75 000

254

-150 000

408

-170 000

208

-240 000

-228 703

-115 290

-240 000

Medlemsavg och internationellt

-76 638

-64 668

-75 000

116

-90 000

Juriststöd

-13 895

-29 375

-60 000

204

-60 000

Föreningsförsäkring

-249 688

-254 602

-255 000

100

-255 000

Övriga externa tjänster

-104 875

-119 295

-121 500

102

-121 500

Summa externa tjänster

-1 482 821

-1 045 699

-1 702 500

163

-1 719 500

Personal

-3 855 699

-4 440 768

-5 054 000

114

-4 653 000

Finansiella intäkter/kostn
SUMMA KOSTNADER

-387
-8 506 816

-381
0
-8 652 092 0 -9 979 500

115

0
-9 345 000

RESULTAT

-396 118

624 916

-975 297

Ianspråktagande av fond
RESULTAT EFTER FONDER

65 212
-330 906

38 600
663 516

134 159
-841 138
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4)

17)

-838 000
18)

-838 000

5)

6)

7)

Kommentarer budget 2021
Utgångspunkten för budgeten 2021 är att verksamheten kommer att vara påverkad av pandemin under de första sex
månaderna. Det innebär att bland annat möteskostnader och mässkostnader ligger lägre än tidigare. Ansökan om medel från
Naturvårdsverket har skickats in även för 2021, men inget besked har kommit när detta skrivs och därför ingår inga sådana
medel i budgeten.
I enlighet med verksamhetsplanen omfattar budgeten för 2021 satsningar kopplade till årets tema biologisk mångfald, som
trädkampanjen och jubileumsfirandet på Koloniträdgårdens dag den 28 augusti där alla föreningar uppmuntras att ordna
aktiviteter på detta tema. I jubileumsfirandet ingår även en serie med webbinarier under hela året. Dessutom fortsätter arbetet
med föreningsutveckling och miljödiplomeringen samt vidareutveckling av våra kommunikationskanaler. En viktig satsning görs
också för att stärka arbetssituationen på kansliet, genom en förstärkt personalbudget på cirka 260 tkr. Målet med denna
satsning är bland annat att tid ska finnas att uppdatera och ta fram nytt material av olika slag, något det finns stort behov av
samt extra insatser pga jubileet.
Budgeten landar på ett negativt resultat på 841 138 kronor. Eftersom fonden för resultatutjämning och satsningar uppgår till
1 862 581 inkl tillskott från 2020, finns medel för att finansiera detta underskott.

Intäkter
1) Minskade medlemsavgifter pga utträden och pga Linköpings lägre avgift (125 lägre än utfall 2020).
2) Annonsförsäljningen för 2021 har börjat bra, därför har annonsbudgeten lagts på 280 tkr.
3) FOR-anslagen får en nettoökning pga en korrigering av ersättningen för den personalen förbundet anställt för FORs räkning.
4) Ersättning från FOR för personal förbundet anställt för FORs räkning.
5) Rest av erhållna medel från Naturvårdsverket 2020, som kommer att användas enl plan under jan-feb.
6) Här ligger intäkter från försäljning på kansliet och från förbundets trädgårdsrådgivare.

Kostnader
7) Koloniträdgården: Kostnaden för annonsförsäljningen går upp med 35 tkr. Äskad budget för inköp av artiklar är 263 tkr vilket
är 23 tkr högre än 2020, plus 25 tkr för 2 omslag på temat trädkampanj/biol mångfald, (övriga 2 går på jubileumsbudgeten
eftersom vi gjorde så för 2020), totalt 288 ktr. Att mer material beräknas behövas köpas in beror på de begränsade
möjligheterna att resa.
8) Nordiska trädgårdar kommer att bli digital och har en betydligt lägre budget än normalt. Övriga mässor är sparsamt
budgeterade och vissa kommer vi inte att delta på i år.
9) Marknadsföring: Här ingår kostnader för nya Lätt om odling och andra broschyrer/infomaterial o dyl, översättning, hemsidan,
PR-byrå, Årets Koloniträdgårdsfrämjare o dyl.
10) Jubileumskostnaderna består bland annat av arvoden till föreläsare på jubileumswebinarier, material kopplat till
trädkampanjen/biol mångfald, mm inkl en liten reserv för oförutsett.
11) Efter flytt och dubbelhyror återgår lokalkostnaderna till en normal nivå.
12) Telefon, it och datakommunikation: Här har ca 35 tkr för support till medlemsregistret budgeterats, i övrigt mest löpande
kostnader för medlemsregistret och andra programvaror.
13) Möteskostnader är budgeterade utifrån prognosen att vi har digitala möten de första 6 månaderna, vilket
t ex innebär ett digitalt Förbundsråd även 2021.
14) Föreningsutveckling avser kostnader för en regionkonferens, föreläsare till ett kvinnligt nätverk, mm.
15) Utveckling trädgård: här ingår en digital kurs för miljöambassadörer, utskick till kommuner och webinarier till
miljödiplomeringen.
16) Anslag odling och organisation. Här ligger enbart ordinarie budget samt överskottet från odlingsanslagen från föregående år.
De sistnämnda går mot I anspråkstagande av fond (se 18). Av detta överskott kan föreningar söka bidrag till
jubileums/trädkampanjs/biologisk mångfalds-aktiviteter under 2021.
17) Personalkostnaderna är högre än vanligt pga att förbundet anställt personal för FORs räkning. Dessa finansieras helt av FOR
inkl ett OH-tillägg. (Se 4) Vår kommunikatör Johanna Uhr är budgeterad hela 2021 med en 40-procentig tjänst. Här ligger också
en extra satsning på 252 tkr (plus 8 tkr under IT och telefoni) för att kunna stärka bemanningen på kansliet för uppdatering och
framtagande av nytt material, jubileet mm.
18) Detta är överskottet från odlingsanslagen 2020.
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Kommentarer förbudget 2022
Budgeten för 2022 inkluderar fortsatt satsning på miljödiplomeringen och föreningsutveckling i form av kvinnligt nätverk för
ordföranden och minst en regionkonferens. Förbundet beräknas delta på fysiska mässor igen, men till med mindre budget än
förut eftersom vi framöver även kommer att arbeta med digitala kanaler. Budget för detta ligger under Marknadsföring, som
utöver arbete med våra olika kanaler och kommunikation också ska finansiera fortsatt vidareutveckling av informationsmaterial
m m.
De negativa budgeterade resultaten för 2021 och 2022 visar att det på sikt finns ett intäktsproblem. Det är viktigt att vi
fortsätter att söka pengar där vi kan (som Naturvårdsverket), att vi värvar fler medlemmar och håller nere våra kostnader.
Intäkter
1) Medlemsavgifter: På grund av att ett par föreningar för diskussioner om utträde har medlemsavgifterna för 2022, lite
pessimistiskt, lagts på en lägre nivå än idag.
2) FOR fakturerat personal: Avser ersättning för den personal som förbundet anställt för FORs räkning. Rikare Trädgårds
projekttid går ut 1 juni 2022, därför upphör även anställningen som förbundet gjort för FORs räkning för detta projekt. Enbart
kostnaden för FORs kommunikatör ligger kvar hela året. Därför är denna intäkt väsentligt lägre 2022 än 2021.
3) Förbundet kommer att söka medel från Naturvårdsverket även för 2022, men dessa eventuella medel budgeteras inte.
Kostnader
4) Koloniträdgården får lägre kostnader när inköpsbudgeten återgår till en lägre nivå.
5) Möteskostnader: Inkluderar ett fysiskt förbundsråd, men även att en andel möten fortsätter att genomföras digitalt.
6) Utveckling trädgård: här ingår budget för att kunna timanställda personal vid behov eftersom rådgivningstjänsten beräknas ha
mycket att göra med föreningar som miljödiplomerar sig.
7) Personalkostnaderna minskar totalt sett eftersom kostnaderna för den personal som förbundet anställt för FORs räkning
minskar. Se även 2). Samtidigt ingår en budget för personalresan som ställts in av olika skäl 4 gånger. Ingen extra satsning på
personal ingår 2022 jämfört den för 2021.
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Koloniträdgårdsrörelsens Lånefond

Verksamhetsberättelse 2020

Inledning
Genom att erbjuda lån till förmånliga villkor främjar
Koloniträdgårdsrörelsens lånefond en fortsatt
utbyggnad och utveckling av kolonirörelsen i Sverige.
Fondens utlåning gör det möjligt för förbundets
medlemsföreningar att investera i fasta anläggningar
av olika typer. Lån kan beviljas på belopp upp till 200
000 kronor och med en maximal löptid på 10 år.
Lånefonden administreras av
Koloniträdgårdsförbundet, vars generalsekreterare
hanterar och föredrar låneansökningar för styrelsen.
Lånefondens styrelse, vilka tar beslut i låneärenden, är
densamma som Koloniträdgårdsförbundets styrelse.

Lånefondens tillgångar
Ett mycket tacksamt tillskott till Lånefonden är de
minnesgåvor som medlemsföreningar skänker till
fonden när en medlem i deras förening avlidit.
Minnesgåvorna uppgick till 4 400 kronor under 2020.
Per 2020-12-31 har fonden 1 201 001 kronor i
omsättningstillgångar, vilket tillsammans med de
utestående lånen ger fonden totala tillgångar på 2 324
333 kronor. Det innebär att fonden, i enlighet med de
uppdaterade stadgarna, hade drygt 968 000 kronor i
medel att låna ut per samma datum.
Av Lånefondens tillgångar är 105 000 kronor
placerade i tre ränte- och obligationsfonder hos
Swedbank. Aktuellt marknadsvärde för fonderna är ca
108 500 kronor. På Placeringskontot ligger 42 510
kronor avsedda för fondplaceringar som är oplacerade
i avvaktan på räntemarknadens utveckling framöver
och en ny placeringspolicy.

Enligt beslut på Förbundsrådet 2020 ändrades
Lånefondens stadgar så att 90 procent i stället för 75
procent av fondens tillgångar kan utnyttjas för
utlåning.
Arbetet som påbörjades 2019 inom styrelsen med att
ta fram en ny placeringspolicy för investerade medel
är inte färdigt.

Resultat
Lånefondens låneränta motsvarar Riksbankens
reporänta jämte ett tillägg på 1,6 procent. Eftersom
reporäntan under legat på noll, hamnade låneräntan i
praktiken på 1,6 procent. Ränteintäkterna för 2020
uppgick till 15 673 kronor. Resultatet blev 17 956
kronor.

Låneverksamhet 2020
Per 2020-12-31 hade fonden totalt 18 utestående lån
på totalt 1 123 332 kronor. Tre nya lån beviljades på
totalt 400 000 kronor varav 300 000 kronor betalades
ut under 2020. Dessutom utbetalade 20 000 kronor
för ett lån som beviljades under 2019. Två lån
färdigbetalades.
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Balansräkning Lånefonden 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Utgående balans Utgående balans
2019-12-31
2020-12-31

Plusgiro
Bank
Placeringskonto
Fondplaceringar
S:a omsättningstillgångar

1 024 869
71 419
42 510
105 000
1 243 798

984 324
69 167
42 510
105 000
1 201 001

Fordringar föreningslån
S:a anläggningstillgångar

1 063 666
1 063 666

1 123 332
1 123 332

SUMMA TILLGÅNGAR

2 307 464

2 324 333

1 150
1 102
2 252

1 165
0
1 165

12 888
12 888

12 888
12 888

Eget kapital
Årets resultat

2 263 085
29 239

2 292 324
17 956

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 307 464

2 324 333

2019

2020

Minnesgåvor
Ränteintäkter föreningslån
Realiserad vinst vid byte av fonder

4 100
14 343
12 696

4 400
15 673
0

SUMMA INTÄKTER

31 139

20 073

Bankavgifter

1 900

2 117

SUMMA KOSTNADER

1 900

2 117

29 239

17 956

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
S:a kortfristiga skulder
Jubileumsfond
S:a avsättningar

Resultaträkning Lånefonden 2020
INTÄKTER

KOSTNADER

ÅRETS RESULTAT

Förslag till beslut
Att Jubileumsfondens 12 888 kronor förs om till eget kapital.
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Ledamöter från regionerna utsedda för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.

Region Västra (1)
Ordinarie: Solweig Hultman, Uddevalla och
Anders Berglund, Jönköping.
Ersättare: Annica Ehn, Borås, Britt-Marie
Svensson, Trollhättan.
Region Göteborg, FGK (2)
Ordinarie: Leif Hörlin, Göteborg, Pirjo
Gustafson, Göteborg, Marie Anneling,
Göteborg.
Ersättare: Maria Falk, Göteborg, Joakim
Karlsson, Göteborg.
Region Södra (3)
Ordinarie: Sune Malmgren, Malmö, Tommy
Persson, Malmö, Mariette Brontin, Malmö,
Kerstin Ingner, Malmö
Ersättare: Anita Bill, Kristianstad, Geir Jöraas,
Helsingborg, Katharina Trönnberg,
Kristianstad, Pia Johansen, Landskrona.
Region Sydöstra (4)
Ordinarie: Jan-Olov Viklund, Kalmar, Marianne
Henriksson Karlshamn
Ersättare: Tonny Ljungqvist, Karlskrona.
Region Östgöta (5)
Ordinarie: Ann Bonair, Linköping, Peter
Gustafson, Norrköping.
Ersättare: Cecilia Davidsson, Norrköping.
Region Södermanland (6)
Se Västmanland.
Region Östra (7)
Ordinarie: Seppo Palonen, Mariefred,
Margareta Lindström, Södertälje, Karin
Michanek, Rönninge.
Ersättare: Karin Wibom, Visby, Rodi Rawej,
Solna, Åke Söderkvist, Upplands-Väsby.
Region Stockholms Koloniträdgårdar (8)
Ordinarie: Anne-Marie Frid, Stockholm, Mikael
Ljung, Stockholm, Conny Mörke, Stockholm,
Marianne Wathén-Erixon, Årsta, Mona
Löchen, Stockholm, Linnea Öst, Stockholm,
Lennart Pöppel, Stockholm.
Ersättare: Stig Olsson, Stockholm, Gunilla
Göran, Stockholm, Mattias Ljunggren, Solna,
Christian Björk, Stockholm.

Region Västmanland (9)
Ordinarie: Peter Hammarsten, Västerås.
Ersättare: Elisabeth Johansson, Västerås.
Region Örebro (10)
Ordinarie: Ann-Britt Stålblad, Örebro, Kristina
Hvatz, Örebro.
Ersättare: Irene Tydén, Örebro, Marianne
Toutin, Kumla.
Region Värmland (11)
Ordinarie: Owe Grundt, Säffle, Lars
Sundström, Karlstad.
Ersättare: Karin Johanneson, Arvika, Maria
Ahlén, Karlstad.
Region Nordöstra (12)
Ordinarie: Anders Söderberg, Uppsala, Gerd
Persson, Knivsta.
Ersättare: Torolf Lönnerholm, Knivsta, IngeMaj Lönnqvist, Uppsala.
Region Gävle-Dala (13)
Ordinarie: May Näslund, Gävle, Susanne
Ljunggren, Söderhamn.
Ersättare: Nina Dahlbom, Gävle, Lena
Himberg, Sandviken.
Region Mitt (14)
Ordinarie: Ulla Hansson, Sundsvall och Henrik
Nordin, Sundsvall.
Ersättare: Hans Elhtin, Sundsvall och Elisabeth
Zellin, Sundsvall.
Region Norrbotten (15)
Ordinarie: Karin Wikström, Piteå, Annika
Lindberg, Sikfors.
Ersättare: Britt Rehman, Piteå.
Region Västerbotten (16)
Ordinarie: Ann-Marie Lindgren, Umeå, KarlBertil Holmström, Skellefteå.
Ersättare: Karin Degerman, Umeå.
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Ledamöter från regionerna utsedda för perioden 2020-07-01 – 2021-06.30.
Region Västra (1)
Ordinarie: Solweig Hultman, Uddevalla och
Anders Berglund, Jönköping.
Ersättare: Elisabeth Eriksson, Skövde, BrittMarie Svensson, Trollhättan.
Region Göteborg, FGK (2)
Ordinarie: Leif Hörlin, Göteborg, Maria Falk,
Göteborg, Marie Anneling, Göteborg.
Ersättare: Joakim Karlsson, Göteborg.
Region Södra (3)
Ordinarie: Sune Malmgren, Malmö, Tommy
Persson, Malmö, Mariette Brontin, Malmö,
Kerstin Ingner, Malm
Ersättare: Anita Bill, Kristianstad, Geir Jöraas,
Helsingborg, Katharina Trönnberg,
Kristianstad, Helen Hansson, Malmö.
Region Sydöstra (4)
Ordinarie: Jan-Olov Viklund, Kalmar, Marianne
Henriksson Karlshamn
Ersättare: Tonny Ljungqvist, Karlskrona.
Region Östgöta (5)
Ordinarie: Gerd Nylander, Norrköping, Patrik
Flisbäck, Linköping.
Ersättare: Peter Gustafson, Norrköping.
Region Södermanland (6)
Se Västmanland.
Region Östra (7)
Ordinarie: Seppo Palonen, Mariefred,
Margareta Lindström, Södertälje, Karin
Michanek, Rönninge.
Ersättare: Karin Wibom, Visby, Rodi Rawej,
Solna, Åke Söderkvist, Upplands-Väsby.
Region Stockholms Koloniträdgårdar (8)
Ordinarie: Anne-Marie Frid, Stockholm,
Michele Micheletti, Stockholm, Conny Mörke,
Stockholm, Anneli Månsson, Stockholm, Mona
Löchen, Stockholm, Linnea Öst, Stockholm,
Lennart Pöppel, Stockholm, Lisa Fagerlind,
Stockholm.
Ersättare: Stig Olsson, Stockholm, Estelle
Conraux, Stockholm, Mattias Ljunggren, Solna,
Christian Björk, Stockholm.

Region Västmanland (9)
Ordinarie: Peter Hammarsten, Västerås.
Ersättare: Elisabeth Johansson, Västerås.
Region Örebro (10)
Ordinarie: Eva Skaug, Örebro, Kristina Hvatz,
Örebro.
Ersättare: Gunilla Hedberg, Örebro, Irene
Tydén, Örebro.
Region Värmland (11)
Ordinarie: Owe Grundt, Säffle, Lars
Sundström, Karlstad.
Ersättare: Anna-Greta Glassgård, Arvika, Maria
Ahlén, Karlstad.
Region Nordöstra (12)
Ordinarie: Anders Söderberg, Uppsala, Gerd
Persson, Knivsta.
Ersättare: Eva Källander, Uppsala, Inge-Maj
Lönnqvist, Uppsala.
Region Gävle-Dala (13)
Ordinarie: May Näslund, Gävle, Susanne
Ljunggren, Söderhamn.
Ersättare: Lena Himberg, Sandviken.
Region Mitt (14)
Eva Sundelin, Sundsvall, Elisabeth Larsson,
Sundsvall. Ersättare: Birgitta Mohren,
Sundsvall.
Region Norrbotten (15)
Ordinarie: Karin Wikström, Piteå, Annika
Lindberg, Sikfors.
Ersättare: Britt Rehman, Piteå.
Region Västerbotten (16)
Ordinarie: Ann-Marie Lindgren, Umeå,
Karl-Bertil Holmström, Skellefteå.
Ersättare: Karin Degerman, Umeå.
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MEDLEMSFÖRENINGAR I KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET 2020

antal medlemmar

Region Västra, 13 föreningar
Ramnalids Koloniförening
Trandareds Fritidsträdgårdar
Örestrands Koloniförening
Åsens Ekonomiska Sportstugeförening
Eklundshovs Koloniträdgårdsförening
Stenhammars Koloniträdgårdsförening
Västerängs Koloniträdgårdsförening
Skövde Koloniförening
Ånneröd Koloniförening
Karlsvik Koloniträdgårdsförening
Misteröds Koloniträdgårdsförening
Prästakullens Koloniförening
Holmängens Koloniförening

BORÅS
BORÅS
BORÅS
GÖTEBORG
JÖNKÖPING
LIDKÖPING
MARIESTAD
SKÖVDE
STRÖMSTAD
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
VARBERG
VÄNERSBORG

785
23
36
51
37
55
42
110
59
24
91
35
155
67

Region FGK, 20 föreningar
Billdals Koloniträdgårdsförening
Delsjöns Koloniförening
Fagerdals Fritidsby
Gunnesby Koloniträdgårdar
Hisingsparkens Kolonistugeförening
Klaras Ängar Koloniförening
Lärjeheds Fritidsområde
Lundby Koloniträdgårdar
Sillviks Havskoloni (fd Lilleby Fritidsby)
Slottsskogskolonin
Stora Varholmens Havsbadskoloniförening
Sörbackens Koloniträdgårdsförening
Torpa Koloniträdgårdsförening
Torslanda Havsbadskoloni
Uggeledalens Koloniförening
Välens Koloniförening
Änggårdskolonin
Änggårdensodlarförening
Örgryte Koloniträdgårdsförening
Ekåsens Fritidsby

GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
MÖLNDAL

2109
62
153
80
200
44
59
146
51
129
154
87
149
126
121
44
330
50
17
41
66

ESLÖV
ESLÖV
HELSINGBORG
HELSINGBORG
HELSINGBORG
KRISTIANSTAD
KRISTIANSTAD
KRISTIANSTAD

3877
112
76
120
48
42
141
37
37

Region Södra, 25 föreningar
Prästkragens Koloniförening
Rönnbärets Koloniförening
Närlunda Koloniförening
Rya Fritidsby
Åragatans Koloniförening
Koloniträdgårdsföreningen Sommarstaden
Trekanten Koloniträdgårdsförening
Koloniträdgården Vallen
36

Citadellområdets Koloniförening
Almåsa Fritidsby
Elinelunds Sommarstad
Flanbjärs Koloniförening
Jägershill Sommarstad 2
Kölnans Fritidsby
Mossängens Sommarstad
Stolpalösa Sommarstad
Strandåsens Stugförening
Västkustens Koloniförening
Zeniths Koloniförening
Ärtholmens Sommarstad
Östra Sommarstaden (M)
Hamnabro Koloniförening
Trädgårdsföreningen norra koloniområdet
Väladalens Koloniförening
Östra Sommarstaden (Y)

LANDSKRONA
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
MALMÖ
SIMRISHAMN
SIMRISHAMN
TOMELILLA
YSTAD

124
634
273
58
165
281
363
108
31
89
65
493
157
46
137
80
160

KALMAR
KALMAR
KALMAR
KALMAR
KARLSHAMN
KARLSKRONA
MÖNSTERÅS
MÖNSTERÅS
VÄRNAMO
VÄSTERVIK
VÄXJÖ

747
82
42
51
105
136
45
23
21
51
142
49

Region Östergötland, 8 föreningar
Linköpings Koloniträdgårdar
Egeby Koloniförening
Dynuddens Koloniförening
Fyrby Koloniförening
Kättsätter Koloniträdgårdsförening
Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening
Skarptorps Koloniträdgårdsförening
Thorshags Koloniförening

LINKÖPING
MJÖLBY
MOTALA
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING
NORRKÖPING

1659
1123
52
43
154
34
84
134
35

Region Södermanland, 3 föreningar
Balsta Koloniträdgårdsförening
Klippbergens Koloniförening
Lindö Koloniträdgårdsförening

ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA

295
86
158
51

Region Sydöstra, 11 föreningar
Berga Koloniträdgårdsförening
Jordgubbens Koloniträdgårdsförening
Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening
Kalmar Södra Koloniträdgårdsförening
Karlshamns Koloniträdgårdsförening
Dragsö Koloniträdgårdsförening
Paradisets Koloniförening
Täppans Koloniförening
Åkrokens Koloniträdgårdsförening
Västerviks Koloniträdgårdsförening u p a
Lilla Vallens Koloniförening

37

Region Östra, 34 föreningar
Fittja Odlarförening
Storvretens Koloniträdgårdsförening
Lillkalmars Odlingsförening
Lärkängens Fritidsträdgårdar
Trädgårdsföreningen Norra Söderby
Riddartorps Koloniträdgårdsförening
Vårbacka Odlingsförening
Görvälns Koloniträdgårdsförening
Koloniföreningen Kålroten
Säby Koloniträdgårdsförening
Ekbackens Koloniträdgårdsförening
Kalvö Koloniby
Mölle Koloniträdgårdsförening
Tunadals Koloniträdgårdsförening
Koloniträdgårdsföreningen Anemonen
Lupinen Koloniförening
Bergshamra Koloniförening
Hagalunds Koloniträdgårdsförening
Solna Kvarnvretens Koloniförening
Ulriksdals Koloniförening
Sundbybergs Koloniträdgårdsförening
Bränninge Koloniförening
Eklundsfältets Koloniförening
Kiholms Koloniförening
Måsnarens Koloniträdgårdsförening
Solängens Koloniförening
Gröna Hägerns Odlingslandsförening
Ängsholmens Odlingslandsförening
Aspviks Koloniträdgårdsförening
Vaxmyra Koloniträdgårdsförening
Engarn Koloniförening
Kullöns Ekologiska kolonilottsförening
Visby Norra Koloniträdgårdsförening
Smedby Koloniförening

BOTKYRKA
BOTKYRKA
DANDERYD
DANDERYD
HANINGE
HANINGE
HUDDINGE
JÄRFÄLLA
JÄRFÄLLA
JÄRFÄLLA
NORRTÄLJE
NYNÄSHAMN
SALEM
SALEM
SIGTUNA
SIGTUNA
SOLNA
SOLNA
SOLNA
SOLNA
SUNDBYBERG
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
TÄBY
TÄBY
UPPLANDS-BRO
UPPLANDS VÄSBY
VAXHOLM
VAXHOLM
VISBY
ÖSTERÅKER

2725
87
41
47
81
34
70
50
78
24
58
20
78
27
32
61
155
72
122
95
44
93
37
179
197
107
60
201
63
153
156
50
28
40
85

Region Stockholms Koloniträdgårdar, 73 föreningar
Nibbla Koloniträdgårdsförening
Akalla Koloniträdgårdsförening
Barnängens Koloniförening
Bellmans Trädgårdar
Björkhagens Fritidsträdgårdar
Dalens Koloniförening
Dianelunds Koloniträdgårdsförening
Drevvikens Fritidsträdgårdar
Ekens Koloniträdgårdsförening
Enskede Gårds Koloniträdgårdsförening
Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

EKERÖ
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM

7171
126
151
41
40
42
43
31
145
80
85
145
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Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
Farstanäsets Stugförening
Forsåns Trädgårdsförening
Fågelsångens Koloniförening
Grimsta Fritidsträdgårdar
Grottparkens Fritidsträdgårdar
Gubbkärrets Koloniträdgårdsförening
Gubbängens Fritidsträdgårdar
Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar
Hjulsta Koloniträdgårdsförening
Husby Gårds Koloniförening
Hässelby Slotts Trädgårdsförening
Hökarängens Friluftsförening
Igelbäckens Koloniförening
Iris Koloniträdgårdsförening
Johannelunds Koloniträdgårdsförening
Järva Koloniträdgårdsförening
Karlbergs-Bro Koloniförening
Kista Gårds Koloniträdgårdsförening
Larsboda Koloniträdgårdsförening
Lilla Frescati Koloniförening
Lilla Rinkeby Fritidsträdgårdar
Lillsjöns Koloniträdgårdar
Linnéa Koloniträdgårdsförening
Listuddens Koloniträdgårdsförening
Långholmens Koloniträdgårdar
Lövsta Koloniträdgårdsförening
Minnebergsskogens Trädgårdsförening
Odlarens Koloniförening
Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten
Orhems Koloniträdgårdsförening
Pungpinans Fritidsträdgårdar
Riddersviks Gårds Fritidsträdgårdsförening
Riksby Koloniförening
Rinkebydalens Koloniförening
Rinkeby Hage
Råcksta Fritidsträdgårdar
Skanskvarns Koloniförening
Skarpnäcks Fritidsträdgårdar
Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening
Skrubba Koloniträdgårdsförening
Skärholmens Fritidsträdgårdsförening
Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening
Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening
Solvalla Koloniträdgårdsförening
Stora Mossens Koloniträdgårdsförening
Stora Skuggan Förening
Stugängen/Kanaan Koloniträdgårdsförening

STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
39

51
39
43
34
66
28
112
87
112
93
115
87
52
134
297
121
14
27
35
52
79
144
21
230
315
66
152
32
115
70
146
171
39
138
78
48
215
26
96
555
197
114
104
65
43
191
100
32

Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening
Söderbrunns Koloniförening
Södra Tantolundens Koloniträdgårdsförening
Södra Årstalundens Koloniträdgårdsförening
Tanto Mindre Koloniträdgårdsförening
Tanto Norra Koloniträdgårdsförening
Täppans Fritidsträdgårdar
Viktoriaparken
Vintervikens Kolonilottsförening
Zinkens Odlarförening
Åkeshov III Koloniförening
Årstafältets Koloniområde
Årstalidens Koloniträdgårdsförening
Ärvinge Fritidsträdgårdsförening

STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM

91
208
111
68
47
95
49
32
83
30
25
89
49
84

Region Västmanland, 3 föreningar
Biskopsängens Koloniträdgårdsförening
Hälla Koloniträdgårdsförening
KTF Turbo

VÄSTERÅS
VÄSTERÅS
SALA

378
171
190
17

Region Örebro, 5 föreningar
Idrottsparkens Odlarförening
Alnängarnas Koloniförening
Myrö Stugförening
Älvtomta Koloniförening
Örnsro Koloniförening

KUMLA
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖREBRO

605
23
303
33
166
80

ARVIKA
KARLSTAD
SÄFFLE

139
37
67
35

ENKÖPING
ENKÖPING
KNIVSTA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA
UPPSALA

1368
31
95
43
220
75
105
98
106
78
304
124
12
77

Region Värmland, 3 föreningar
Dotteviks Koloniträdgårdsförening
Steffens Minne Koloniförening
Ängsbackens Koloniförening
Region Nordöstra, 13 föreningar
Buskvretens Koloniförening
Gröngarns Kolonilottsförening
Dränggråten Odlarförening
Ekebyodlarna
Engströmsodlarna
Flora-Linnéa Koloniträdgårdsförening
Husbyborgs Koloniträdgårdsförening
Kvarngärdets Odlarförening
Ruddammsdalens Odlarförening
Tuna Koloniträdgårdsförening
Tunabergarnas Odlarförening
Viola Koloniträdgårdsförening
Årstablomman Odlarförening
Region Gävle-Dala, 7 föreningar

766
40

Falan Koloniträdgårdsförening
Bäckebro Koloniförening
Järvstaängarnas Koloniförening
Strömsbro Koloniförening
Södra Koloniföreningen
Sandvikens Odlingsförening
Söderhamns Koloniträdgårdsförening

FALUN
GÄVLE
GÄVLE
GÄVLE
GÄVLE
SANDVIKEN
SÖDERHAMN

142
95
82
61
255
50
81

Region Mitt, 4 föreningar
Arbetsglädje Koloniförening
Säter Koloniträdgårdsförening
Norrberge Koloniträdgårdsförening
Tvillingsta Koloniförening

SUNDSVALL
SUNDSVALL
TIMRÅ
ÖRNSKÖLDSVIK

208
65
75
35
33

Region Norrbotten, 3 föreningar
Fårölottens Koloniträdgårdsförening
Killingholmens Odlingslottsförening

PITEÅ
BODEN

72
39
33

NORDMALING
SKELLEFTEÅ
UMEÅ
UMEÅ

166
24
39
40
63

Region Västerbotten, 4 föreningar
Nordmalings odlingssällskap
Dalkarlslidens Koloniförening
Tomtebo Koloniträdgårdsförening
Umeå Koloniträdgårdsförening

Summa

41

23070

