
Koloniträdgårdsrörelsens  
Lånefond

KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET INFORMERAR

Dusch…  
föreningshus…  

vattenledningar… 
förråd… toaletter…  

storkompost…

Ur Lånefonden kan förbundets medlemsföreningar få lån till förmånliga villkor 
för att investera och förbättra gemensamma anläggningar som föreningshus, 
staket och förråd.



Lånefonden är till för  
föreningarna
Lånefonden bildades 1979 för föreningarnas behov av lån till 
investeringar och förbättringar i gemensamma anläggningar. 
Exempel på detta är föreningshus och andra gemensamma an-
läggningar som vattenledningsnät, toaletter, pumpanläggningar,  
områdesstaket, anläggningar för avfallshantering, förråd,  
duschar och annat som byggs i föreningens regi.

Föreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet 
kan söka lån på upp till 10 år för deras stadgeenliga verksamhet.

Lägre ränta än bankerna
Lånefonden har ingen vinstmaximeringsprincip att följa utan 
är utan förbehåll till för medlemsföreningarna. Därför kan vi 
lova lägre ränta än bankerna på motsvarande lån. Genom vår 
beräkningsmodell för låneräntan kan föreningarna själva följa 
ränteutvecklingen via internet eller dagstidningarnas ekonomi-
sidor. Se information om ränta och låneregler på baksidan.

Enklare hantering
Lånefonden känner låntagarna (föreningarna) och därför behövs 
ingen krånglig hantering av låneansökningar vare sig från  
föreningens eller Lånefondens sida.



Ansökan 

Ingen särskild blankett behövs, utan beskriv i ett mejl eller  
ett brev:

• den investering ni ska använda lånet till

• hur mycket den kostar totalt

• hur mycket ni vill låna

• hur lång amorteringstid ni vill ha
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Skicka in ansökan tillsammans med ett protokollsutdrag med 
föreningens beslut att ansöka om lånet samt en kopia av senast 
fastställda bokslut i föreningen.

Kontakt
Frågor rörande Lånefonden besvaras av  
Koloniträdgårdsförbundets kansli
Telefon 08-556 930 80
kansli@koloni.org

Lånefondens adress
Koloniträdgårdsrörelsens Lånefond
Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm



Låneregler

ÄMNE

LÅNEBELOPP

AMORTERINGSTID

AMORTERINGS- 
PRINCIP

RÄNTA

REGEL

10.000–200.00 kr

1–10 år

Årsvis

 

Rörlig ränta som fast-
ställs kvartalsvis

Räntegrund = riks- 
bankens reporänta  
plus 1,6 %

KOMMENTAR

Annan amorterings-
princip kan diskuteras 
som t.ex. kvartalsvis

Räntan fastställs den 
sista bankdagen i varje 
kvartal, för det kvartal 
som följer.
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