Bli kolonist och lär känna andra
trädgårds- och odlingsintresserade!

Att odla egna blommor, grönsaker, frukt
och bär i ett eget trädgårdsland ger stimulans åt både kropp och själ. Klimatsmart
skörd från egen täppa smakar bättre och är
bra för miljön.
Koloniområden i staden och dess närhet har stora trivselvärden för människan
och hela samhället. Nya generationers
intresse för odling, natur och miljö börjar
ofta i trädgården. Ett koloniområde fullt av
artrikedom bidrar dessutom till biologisk
mångfald och viktiga ekosystemtjänster
som pollinering.
I en koloniträdgårdsförening är alla
välkomna. Föreningens medlemmar har
tillsammans ansvar för att området och de
gemensamma ytorna sköts. Vanligast är att
koloniträdgårdsföreningen arrenderar om-

rådet av kommunen och upplåter lotterna
till sina medlemmar. Medlemmarna väljer
själva en styrelse som tar hand om föreningens verksamhet.
Ett koloniområde kan vara
• koloniträdgårdar med stugor som man
kan bo i på sommaren. Området kan
ligga i staden eller lite längre bort,
närmare skog eller strand.
• odlingslotter, ibland med dagstugor
som inte är avsedda att bo i. Helst ska
odlingslotten ligga i närheten av
bostaden.

Läs mer!

Välkommen in på
koloni.org
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Koloniträdgårdar har funnits i Sverige
sedan i början på 1900-talet. De har varit
viktiga för stadsbefolkningens försörjning
och kan i framtiden få ännu större betydelse
för maten, folkhälsan, miljön och klimatet.

Riksorganisationen har också ett aktivt
samarbete med koloniträdgårdsföreningar
i andra länder via organisationen Fédération Internationale där 12 länder i Europa
samt Japan deltar.

Fler koloniområden behövs för att möta
det kraftigt ökade intresset för trädgård
och miljö. Det måste ingå i planeringen,
både när befintlig bebyggelse förnyas och
när nya bostadsområden byggs. Koloniträdgårdsförbundet kan hjälpa till i planarbetet och stödja odlare som vill bilda
förening.

Lokala koloniträdgårdsföreningar har
mycket att vinna på medlemskapet. Vi
hjälper till när koloniområden anläggs och
upplåtelsevillkoren läggs fast.

Koloniträdgårdsförbundet är den enda
riksorganisationen för kolonister. Kolonister blir medlemmar genom att deras
förening beslutar sig för att gå med i
Koloniträdgårdsförbundet. Vi bildades
1921 och är politiskt obundna. Organisationen är uppdelad i regioner med egna
ideella regionstyrelser runt om i landet.
De har till uppgift att stärka och stödja
de lokala koloniträdgårdsföreningarna i
regionen, bland annat i studieverksamhet
och förhandlingar.

Koloniträdgårdsförbundet är ett stöd
för medlemsföreningarna
• i frågor om planärenden, stadgar,
arrendekontrakt, beskattning och
avgifter.
• i det opinionsbildande arbetet. En
positiv attityd till koloniträdgårdarna är
avgörande för kolonirörelsens framtid.
• när det gäller kurser om odling,
trädbeskärning, kompostering,
föreningsverksamhet, utbildning av 		
förtroendevalda m.m.
• genom en föreningsförsäkring som ingår
i medlemsavgiften. Förmånliga tilläggsförsäkringar kan tecknas.
• genom att erbjuda goda lånemöjligheter

för föreningens byggnader och
anläggningar.
• genom administrativ service till
självkostnadspris.
• för ökad miljömedvetenhet och i arbetet
med förbundets miljödiplomering.
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Odlarglädje

anledningar att vara medlem i
Koloniträdgårdsförbundet:

I Lätt om odling, vår serie om odling
kan du läsa om snigelbekämpning, olika
kompostmetoder, om gröngödsling, hur du spaljérar äppelträd,
odlar potatis och mycket annat. Lätt om odling finns att ladda
ner på koloni.org. Som kolonist är du också välkommen att
kontakta vår odlingsrådgivare.

Odla
inomhus

Ekologiska fröer för
hälsa och miljö.

1		 Ni är med och stödjer
kolonirörelsen och förbundets aktiva arbete för att
befintliga områden bevaras och att nya anläggs.
2		 Juridisk hjälp gällande
avtal, arrende och
stadgar, råd vid medlemsärenden och stöd vid
förhandlingar.
3		 Odlingsrådgivning.
4		 Hjälp att miljödiplomera
er förening.
5 En grundläggande
föreningsförsäkring hos
Folksam, särskilt framtagen för förbundets medlemsföreningar.
6		 Lån med mycket bra
villkor till investeringar
genom Lånefonden.

7 Bidrag till aktiviteter
och studieverksamhet
inom odling och föreningsarbete.
8 Regionalt stöd för att
stärka och utveckla de
lokala föreningarna.
9 Förbundet ordnar kurser i
juridik och styrelsearbete
och har ett samarbete
med Studiefrämjandet
som hjälper föreningar
att ordna aktiviteter.
10 Administrativ hjälp till
självkostnadspris, t ex
adressetiketter.
11 Gratis informationsmaterial om odling för
både nybörjare och
experter.

För den enskilde
kolonisten:
12 Tidningen
Koloniträdgården.
13 Rabatterbjudanden på
en mängd olika produkter
och tjänster.
14 Odlingsrådgivning av
förbundets trädgårdsrådgivare.

Koloniträdgårdsförbundet
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trädgården
FARBROR GRÖN

Odlar melon
HUACATAY

Peruanskt
grönt guld

Fröer som bevarar den
biologiska mångfalden.

Odlarglädjen har en
plats i varje

För föreningen:

i malmö
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Att odla kryddväxter
och bladgrönsaker
med
Med rätt ljus går det
utmärkt att odla inomhus hjälp av belysning är ett nyttigt nöje.
behöver för att lyckas.
hela året. På impecta.se
Ge plats för odlarglädjen
hittar du allt du
noga utvalda frösorter.
i ditt hem med bra växtbelysning
och

Handla snabbt och enkelt

i vår fröbutik på

impecta.se
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Koloniträdgårdsförbundets Miljödiplomering är en sporre
för miljöarbetet i föreningen och visar på samhällsnyttan med
koloniområden. Med vår hjälp är det lätt att komma igång
med arbetet och om man går vidare finns det fler nivåer som
föreningen kan nå. Kontakta miljo@koloni.org om du vill ha
hjälp att komma igång.
Koloniträdgårdsförbundet är en del av Fritidsodlingens
Riksorganisation FOR. Tillsammans med andra trädgårdsföreningar bevakar vi frågor om växtskydd, invasiva växter, växtmaterial, fröutbud m.m. FOR är också medarrangör till den stora
trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan.
Som kolonist i en medlemsförening får du rabatt på entréavgiften. Läs mer på for.se om vilka projekt som är på gång.
Koloniträdgårdarna på Skansen i Stockholm är ett bra skyltfönster för koloniträdgårdsrörelsen. Stöd verksamheten genom
att bli medlem i Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar.
Läs mer på koloni.org.
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Tidningen
Koloniträdgården...
...är en av Sveriges
mest lästa trädgårdstidningar och den enda
medlemstidningen för
kolonister. Koloniträdgården bevakar allt av
intresse för den trädgårdsintresserade;
forskning och utvecklingsarbete om trädgård, natur och miljö,
nya växter och redskap,
trädgårdslitteratur, vad
som händer i koloniträdgårdsrörelsen, m.m.
Koloniträdgården ingår
i medlemsavgiften och
kommer ut med 4 nr/år.
Är du inte medlem kan
du prenumerera på den.
Läs mer på: koloni.org 7
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Kom med
i gemenskapen!

Att odla sin trädgård och vara nära naturen är bra för hälsan och välbefinnandet.
Det kan också vara ett sätt att komma i balans med tillvaron och förverkliga några av
sina drömmar.
Vi välkomnar alla koloniträdgårdsföreningar att ansluta sig till oss. Även stads- och
kollektivodlare i förening kan vara medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet. Vi vill ge
fler möjlighet att odla egna grönsaker och bär i staden. Tillsammans är vi starka!

För mer information, kontakta
Koloniträdgårdsförbundet www.koloni.org
Telefon 08-556 930 80, e-post kansli@koloni.org

