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INLEDNING   

Koloniträdgårdsförbundet bildades 1921 och är en 

rikstäckande ideell organisation för koloni-

trädgårdsrörelsen i Sverige. Medlemmar i förbun-

det är koloniträdgårdsföreningar, fritidsträd-

gårdar, odlingslottsområden, samt fritidsbyar. 

Förbundets främsta uppgift är att tillvarata 

medlemsföreningarnas och deras kolonisters 

intressen samt att verka för att alla som vill ska få 

odla och ha en koloni. 

Förbundet arbetar även för att bevara, utveckla 

och förnya koloniträdgårdsverksamheten samt 

värna om koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga 

inriktning. Dessutom medverkar förbundet till att 

sprida bred kunskap om odling, miljö- och klimat-

frågor. Allt utifrån Agenda 2030 och de globala 

miljömålen samt de svenska miljökvalitetsmålen. 

Via FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, 

arbetar Koloniträdgårdsförbundet aktivt med 

övergripande frågor inom fritidsodling och främjar 

fritidsodlarnas intressen på riksplanet. 

 

ORGANISATION  

Samtliga föreningar är anslutna till en region. 

Förbundet har 16 regioner, varav Sörmland är 

vilande och ingår tills vidare i Västmanland. 

Förteckning över föreningar och regioner per 

2022-12-31 finns bilagd denna berättelse. Vid 

årets utgång var 230 föreningar medlemmar i 

förbundet med totalt 23 339 kolonister. I bilagan 

framgår föreningars inträden/utträden under året 

samt uppgift på regionordföranden.  

 

Förbundsstyrelsen 2022:  

Örjan Sjödin, Stockholm, förbundsordförande 

Mari Winter, Umeå, vice förbundsordförande 

Björn Qvarfort, Västerås, ledamot 

Jan-Olov Viklund, Kalmar, ledamot 

Lovisa Olsson, Örebro, ledamot 

Kerstin Ingner, Malmö, ledamot  

Solweig Hultman, Uddevalla, ledamot 

Anna Otmalm, Stockholm, ledamot 

Håkan Hallengren, Göteborg, ledamot 

 

Förbundsstyrelsen har, förutom konstituerande 

möte genomfört 4 ordinarie styrelsemöten samt 3 

extra styrelsemöten.  

Förbundsstyrelsen har också haft ett antal 

arbetsgrupper: 

Placeringspolicygruppen tog fram förslag på 

placeringspolicyer för Koloniträdgårdsförbundet 

och Kolonirörelsens Lånefond, vilka godkändes på 

Förbundsrådet 2022. Medlemmar: Leif Hörlin, 

Lovisa Olsson och Mari Winter. 

Placeringsgruppen ansvarar nu för förbundets 

och Lånefondens placeringar, i enlighet med 

beslutade placeringspolicyer. Medlemmar: Örjan 

Sjödin och Kerstin Ingner med Ulrica Otterling som 

referensperson. 

V/A-gruppen arbetar med att samla kunskap om 

V/A-frågor rörande koloniområden och de lyfte 

betydelsen av att följa miljöbalken på 

regionforum. Medlemmar: Lovisa Olsson, Kerstin 

Ingner, Örjan Sjödin,  Anna Otmalm och Sune 

Malmgren. 

Årets koloniträdgårdsfrämjare har en 

arbetsgrupp som tar emot nomineringar och 

lägger fram ett förslag på vem som ska bli årets 

pristagare. Medlemmar vid årsskiftet var: Mari 

Winter, Lovisa Olsson och Jan-Olov Viklund.  

Värvningsgruppen vars uppgift varit att 

diskutera hur förbundet kan värva nya 

medlemmar och hur regionerna kan stöttas i detta 

arbete. Ett värvningskit togs fram och delades ut 

till alla deltagare på regionforum. Materialet finns 

även på hemsidan. Medlemmar: Solweig Hultman, 

Jan-Olov Viklund och Kerstin Ingner. 

Kvinnligt nätverk-gruppen fortsatte sin 

verksamhet för kvinnliga ordföranden under 2022 

då två digitala träffar genomfördes under hösten 

då deltagarna fick en styrelsekurs uppdelad på två 

gånger. Medlemmar: ansvaret överlämnades 

under året från Mari Winter och Kerstin Bünsow 

till Solweig Hultman och Kerstin Ingner.  

Policy-gruppen jobbar med inventering av 

tidigare styrelsebeslut och processen för sparande 

av policybeslut och riktlinjer. Medlemmar: Örjan 

Sjödin och Ulrica Otterling, generalsekreterare. 

Miljödiplomeringen och globala målen; 

uppgiften är att ta fram en strategi och en plan för 

det fortsatta arbetet med globala målen och 

miljödiplomeringen. Medlemmar: Anna Otmalm 

och Ulf Nilsson (trädgårdsrådgivare). 

Digitala möteslösningar utreds och jämförs för 

att förbundet ska kunna rekommendera och ge 
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våra medlemsföreningar och regioner stöd i deras 

behov av digitala möteslösningar. Medlem:  Jan-

Olov Viklund. 

Utredning trädgårdens hus; gruppen ska utreda 

förutsättningarna för att flytta ihop i en 

gemensam lokal med Riksförbundet Svensk 

Trädgård. Arbetet i gruppen kommer att starta 

under 2023 och behöver vara klart innan året är 

slut. Medlemmar: Ulrica Otterling, Jan-Olov 

Viklund och Björn Qvarfort. 

Arbetsgruppen för kostnads- och intäkts-

utmaningar; ska se över förbundets intäkter och 

kostnader och är ett långsiktigt arbete. Arbetet 

kommer att starta under 2023. Medlemmar: Örjan 

Sjödin, Ulrica Otterling, Håkan Hallengren och 

Anna Otmalm. 

Arbetsgruppen för stöd och utveckling av 

regionerna; ska göra en nulägesanalys av 

regionerna och erbjuda stöd på olika sätt för att 

stärka regionerna i deras arbete. Medlemmar: 

Solweig Hultman, Kerstin Ingner, Jan-Olov Viklund 

och Helena Westerling. 

 

Stadgekommitté 

Örjan Sjödin 

Lennart Pöppel 

Ann-Marie Lindgren 

Katharina Trönnberg 

Håkan Hallengren 

 

Revisorer 

Sven Öresjö och Anette Holmberg, ordinarie 

Anita Bill och Anders Nordmark, ersättare 

 

Valberedning 

Sune Malmgren, sammankallande 

Ann-Britt Stålblad, ordinarie 

Gerd Persson, ordinarie 

Britt-Marie Svensson, ordinarie 

Claes Anneling, ordinarie 

Britt Rehnman, ersättare 

Anna Diop, ersättare 

 

Förbundsrådet 

Förbundsrådet är Koloniträdgårdsförbundets 

högsta beslutande organ och mötet hölls 9 april 

2022 i Stockholm. Ledamöter till förbundsrådet 

utses på varje regions årsmöte. Protokoll från 

förbundsrådet finns på förbundets hemsida.  

 

Utmärkelser - Förbundstecken  

Vid årets förbundsråd delades diplom och 

hederstecken ut till Peter Böös, Borås, Sune 

Malmgren, Malmö och Birgitta Elfström, Kalmar, 

för deras mångåriga insatser inom Koloni-

trädgårdsförbundet. Därmed är de heders-

medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet. 

 

Årets koloniträdgårdsfrämjare 

Till Årets koloniträdgårdsfrämjare utsågs Lena 

Israelsson och Ulf Nilsson för deras idoga arbete 

och för att ha varit den drivande kraften i arbetet 

med Pyralidkampanjen. Tack vare deras 

engagemang och gemensamma insatser har de 

bidragit till en ovärderlig kunskap för kolonister 

och andra fritidsodlare och därmed gett 

koloniträdgårdsrörelsen en ovärderlig uppmärk-

samhet, som verkligen har satt fritidsodlingen och 

därmed så väl Koloniträdgårdsförbundet som FOR 

på kartan. 

 

Förbundskansliet 

Ulrica Otterling, generalsekreterare 

Ulrika Flodin Furås, redaktör  

Pierre Gräff, organisationssekreterare 

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare 

Anneli Renström, kanslist 

Johanna Uhr, kommunikatör 

Helena Westerling, organisationssekreterare 

Ingrid Rogblad, projektanställd Miljödiplomering 

Pia af Rolén, projektanställd Nordiska Trädgårdar 

 

FÖRBUNDETS EKONOMI  

Resultatet för 2022 blev 1 301 505 kronor i stället 

för det budgeterade 9 289 kronor. I huvudsak 

beror det höga resultatet på en extraordinär intäkt 

i form av en återbetalning på drygt 921 000 kronor 

från Folksam, kopplat till förvaltningen av 

personalens tjänstepensioner. Ersättningarna för 

anställd FOR-personal blev ca 562 000 kronor 

högre än budgeterat. Övriga resultatavvikelser 

mot budget tog i stort sett ut varandra. En mer 

detaljerad genomgång finns i kommentarerna till 

resultaträkningen för 2022 längre fram i 

förvaltningsberättelsen.  
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Under 2022 erhöll förbundet efter ansökan ett 

organisationsbidrag från Naturvårdsverket på 

995 000 kronor för arbete och aktiviteter som 

främjar de svenska miljökvalitetsmålen Ett rikt 

växt- och djurliv, God bebyggd miljö samt Giftfri 

miljö. Bidraget har använts för att bekosta både 

viss personal och aktiviteter kopplade till dessa 

miljömål.  

Värt att notera är att utan de erhållna medlen 

från Naturvårdsverket och återbetalningen från 

Folksam hade resultatet hamnat på -347 318 

kronor. Externa tillskott, som finansiering via sökta 

medel, är alltså nödvändigt för att finansiera den 

verksamhet förbundet bedriver idag. Av denna 

anledning har förbundsstyrelsen tillsatt en grupp 

som ska se över intäkter och kostnader.  

Av förbundets intäkter, exklusive årets 

extraordinära intäkt, står medlemsavgifterna för 

67 procent, anslagen från FOR för 10,7 procent, 

organisationsbidraget från Naturvårdsverket 2021 

för 9,7 procent och ersättningen för FOR-personal 

för 7,9 procent.  

Medlemsavgifterna 2022 var 350 kronor för 

stuglott, 135 kronor för odlingslott på max 75 kvm 

och 215 kronor för odlingslotter över 75 kvm. På 

förbundsrådet 2022 beslutades att 

medlemsavgifterna ska ligga kvar på samma nivå 

för 2023. 

 

STRATEGI OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 

Förbundsrådet 2022 tog beslut om en ”Strategi för 

Koloniträdgårdsförbundet 2022–2027 med blick 

mot 2032”. Strategin utgår från en analys av 

utmaningar och möjligheter både i omvärlden och 

inom kolonirörelsen de närmaste åren samt ett 

önskat framtida läge där koloniområden är en 

naturlig del av samhällsbilden och beslutsfattare 

insett samhällsnyttan med kolonirörelsen. Baserat 

på detta är Koloniträdgårdsförbundets strategi 

den närmaste 3–5 åren följande (något förkortat): 

Inom förbundet ska vi tillsammans sprida en 

positiv bild av förbundet och vara ett förbund som 

koloniföreningar och deras kolonister vill vara 

medlemmar i, så att förbundet kan växa. 

För att ta vara på möjligheterna och möta 

utmaningarna i omvärlden och inom koloni-

rörelsen de närmaste åren, bör Koloniträdgårds-

förbundet satsa på, utan inbördes rangordning: 

a) Att förstå och möta behoven hos våra 
medlemsföreningar så att de upplever en 
tydlig nytta med sitt medlemskap. En viktig del 
är att uppfylla informations- och 
kunskapsbehov hos förtroendevalda.  

b) Att lyfta fram koloniområdenas alla positiva 
bidrag till samhället så nuvarande områden 
bevaras och nya koloniområden anläggs. Vi 
ska också främja att modellen med särskilt 
hembud, som t ex används i Stockholms 
kommun, sprids till fler delar av Sverige när 
nya stugområden anläggs. 

c) Att fortsätta arbetet med att främja de globala 
målen, 
https://kolonitradgardsforbundet.se/globala-
malen/,  och satsningen på 
miljödiplomeringen.  

Strategidokumentet i sin helhet finns under 

styrelseinloggningen på koloni.org. 

Koloniträdgårdsförbundet fick också ett nytt 

motto i början av 2022 efter beslut av 

förbundsstyrelsen: Vi odlar i förening – för 

människa och miljö ersatte det tidigare 

Koloniträdgården – en trädgård för alla. Det nya 

mottot framkom efter att en tävling utlysts i 

Koloniträdgården.  

 

UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLAN 2022 

I enlighet med den nya strategin inriktades 

verksamheten på tre fokusområden i verksam-

hetsplanen: Medlemsnytta, miljödiplomering och 

globala målen samt kolonirörelsens utveckling.  

Efter att vi arbetat med att sprida kunskap och 

skapa uppmärksamhet kring biologisk mångfald 

under 2020–2021, valdes Hälsa och välbefinnande 

till nytt tema för 2022. Detta eftersom 

kolonirörelsen på så många sätt bidrar till bättre 

hälsa och ökat välbefinnande både mentalt och 

fysiskt, inte bara för kolonister, utan även för 

människor i koloniområdenas närområden. 

Alltmer forskning stöder detta. Med facit i hand 

har det inte varit helt enkelt att omsätta detta 

tema i konkreta aktiviteter som lyft ämnet på ett 

bra sätt och där våra medlemsföreningar kunnat 

involveras. Andra aktiviteter, som pyralid-

kampanjen, har tagit mer plats i stället. 

 

  

https://kolonitradgardsforbundet.se/globala-malen/
https://kolonitradgardsforbundet.se/globala-malen/


6 
 

Fortsatt satsning på Miljödiplomering  

Med bidrag från Naturvårdsverket har en fortsatt 
utveckling av Miljödiplomering kunnat 
genomföras. Projektledare har varit Ingrid 
Rogblad. Framför allt har arbetet inriktats på 
fortsatt utbildning av Miljöambassadörer samt 
vidareutveckling av utbildningsmaterialet kring 
miljödiplomeringen.  

Utförlig redovisning av arbetet finns i avsnittet 

Organisations- och verksamhetsutveckling under 

rubriken Miljödiplomering. 

 

Opinionsbildning – Kampanj för förbud mot 

pyralider  

Med start på trädgårdsmässan Nordiska 

Trädgårdar i Stockholm den 31 mars, drev 

Koloniträdgårdsförbundet en kampanj för att 

pyralider, ett ogräsmedel inom jordbruket, ska 

förbjudas. Anledningen är att rester av pyralider i 

ekologisk gödsel och näring orsakat skador på 

odlingar hos många kolonister och andra 

fritidsodlare. Över 27 000 namn samlades in och 

skickades till dåvarande miljö-, närings- och 

landsbygdsministern, tillsammans med krav på 

stoppad användning av pyralider samt krav på att 

Jordbruksverket borde ha ansvar även för 

fritidsodling samt en önskan om möte. Trots 

påtryckningar kom något möte aldrig till stånd 

innan valet i september, men ledde bland annat till 

en interpellationsdiskussion mellan dåvarande 

landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg, S, 

och Maria Gardfjell, Mp. Både kampanjen och 

pyralidproblemen uppmärksammades också 

mycket av pressen runt om i landet samt i radio. 

Ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet fick 

en enkät om deras partis inställning till pyralider 

och information om kampanjen.  

I arbetsgruppen ingick Ulf Nilsson, Koloni-

trädgårdsförbundets odlingsrådgivare, Lena 

Israelsson, kolonist och journalist, Katja Jassey, 

ordförande Stockholms Koloniträdgårdar, Ulrica 

Otterling, generalsekreterare Koloniträdgårds-

förbundet, Katrin Holmberg, Stockholms 

Koloniträdgårdar samt Marek Rolonec, FOBO.  

Mer information finns på kampanjens hemsida 

www.pyralidstopp.nu.  

 

 

Tomater  

Eftersom tomatodling är populärt bland landets 

fritidsodlare valde vi att lyfta tomater lite extra 

under året. Ett gäng kolonister ”tomatodlarna” 

från Södra Årstalundens koloniträdgårdsförening 

delade med sig av sina tips i ett reportage i 

Koloniträdgården. En av dessa odlare, Kenneth 

Nilsson, höll sedan ett webbinarium om 

tomatodling och en föreläsning på Nordiska 

Trädgårdar samt intervjuer i bland annat 

Aftonbladet och TV4. Koloniträdgårdens fyra 

omslag pryddes av vackra tomatillustrationer och 

Farbror Grön skrev årstidsanpassade artiklar på 

temat tomat i varje nummer.  

 

Webinarier  

Genom vårt webbinarieprogram har vi fortsatt att 

inspirera och sprida kunskap. Åtta digitala 

föreläsningar har sänts via Teams under vår och 

höst. Eftersom våra webbinarium är gratis och 

öppna för alla har vi nått ut brett, inte bara till våra 

egna kolonister utan även till en 

odlingsintresserad allmänhet. Syftet är att sprida 

en positiv bild av Koloniträdgårdsförbundet och 

uppmuntra till odlingsglädje. Som mest har vi haft 

ca 500 deltagare på en live-sändning. Inspelningar 

av föreläsningarna har legat på vår hemsida. 

 

26/1 Älskade tomater med Kenneth Nilsson 

16/2 Bästa sätten att göra egen näring med Ingela 

Jagne 

16/3 När själen får grönska med Eva Robild 

19/4 Frukt och bär som är goda och gör gott med 

Kimmo Rumpunen 

27/9 Vitlök – en riktigt smakfull odling med Åke 

Truedsson 

20/10 Asiatiska blad och rötter med Karin Arver 

16/11 Potager i köksträdgården med Anette 

Nilsson 

7/12 Perenna grönsaker och skogsträdgårdsodling 

med Philip Weiss 

 

Bibehålla och värva medlemmar  

Arbetet med att bibehålla och värva nya 

medlemsföreningar har under 2022 kommit i gång 

igen efter att pandemin fick arbetet att stanna av. 

Representanter för olika regionstyrelser har under 

året gjort en rad besök hos både medlems-

http://www.pyralidstopp.nu/
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föreningar och föreningar som varit intresserade 

av medlemskap i förbundet. Förbundsstyrelsen 

har haft en arbetsgrupp som fokuserat på hur 

förbundet kan underlätta värvningsarbete. Ett 

resultat av deras arbete är att det nu finns ett 

värvnings-kit med tips och material som kan 

beställas från kansliet.  

 

Förbättra interna kommunikationen inom 

förbundet  

Kommunikationsarbetet inom organisationen 

fortsätter att utvecklas. För att nå våra 

verksamhetsmål är det viktigt att vi når ut med 

aktuell information och medlemserbjudande till 

förtroendevalda i våra föreningar och till enskilda 

kolonister. Det ska vara tydligt vad vi erbjuder för 

stöd inom föreningsarbete och odling. Alla inom 

organisationen ska förstå vem som ansvarar för 

vad och hur vi tillvaratar och sprider kunskap på 

olika nivåer inom Koloniträdgårdsförbundet.  

Som ett steg i detta utvecklingsarbete har vi 

under året arbetat med att rikta innehåll och tilltal 

i våra interna kanaler till våra målgrupper 

(förtroendevalda i förening/region samt enskilda 

kolonister).  

Cirkuläret har döpts om till Koloniaktuellt. Det 

är ett digitalt nyhetsbrev med föreningstips som 

riktar sig till förtroendevalda i medlemsföreningar 

och regioner (8 ggr per år). Öppningsfrekvensen av 

det digitala nyhetsbrevet är över 70% vilket är bra.  

Tidningen Koloniträdgården (4 ggr per år) 

fokuserar på odlingsinspiration och koloniliv och 

riktar sig direkt till alla kolonister. 

Budskap/innehåll som prioriterats inom vårt 

uppdrag har varit följande:  

Inom föreningsuppdraget har vi koncentrerat 

oss på att informera om vår organisationsstruktur 

och hur föreningsdemokratin fungerar. Dessutom 

har ett omtag för studieverksamheten påbörjats. 

En utmaning är fortfarande att få in information 

om vad som pågår i våra föreningar och regioner 

eftersom vi vill ge möjlighet att kunna dela goda 

exempel med varandra inom organisationen. 

Inom odlingsuppdraget så har kunskaps-

spridningen primärt handlat om att medverka till 

att kolonister får en bred kunskap om ekologisk 

odling, miljö-och klimatfrågor samt att förankra 

innehållet i miljödiplomeringen.  

En arbetsgrupp med representanter från 

förbundsstyrelse och kansli har tillsatts med syfte 

att förtydliga regionens uppdrag i förhållande till 

kansli, medlemsföreningar och förbundsstyrelse. 

Vi är alla förbundet men vi har olika roller. Varje 

region ska börja rapportera om vad som händer i 

sina föreningar, om de har några planerade 

utåtriktade events, utbildningar eller problem. 

Arbetsgruppen påbörjade arbetet med att ringa in 

regionernas behov i slutet på 2022. 

Arbetet med förbättringen av vår webbsida 

fortsätter. Sidan ska primärt fungera som en 

informationsbank för våra föreningar men 

webben har också ett varumärkesdrivande syfte 

och ska bidra till att öka kännedomen om oss och 

vår verksamhet även externt mot andra viktiga 

målgrupper som t.ex. tjänstemän inom kommun. 

 

Översyn av förbundets material om 

föreningsarbete och odling  

Arbetet med att gå igenom förbundets olika 

material för uppdatering och komplettering har 

påbörjats.  

Två nya Lätt om Odling publicerades; Gör egen 

växtnäring (nr 52) och Gör egen jord (nr 53). 

Dessutom finns färdiga texter till ytterligare tre 

nummer som ska färdigställas 2023; Odla vilda 

växter, Val av miljövänliga material samt Rena 

marken med växter – för odling på förorenad 

mark. Hela serien Lätt om odling kan laddas ner 

från Koloniträdgårdsförbundets hemsida.  

Presentationsfoldern om förbundet har 

uppdaterats med nya devisen Vi odlar i förening – 

för människa och miljö. Andra material är två nya 

skyltar i serien om biologisk mångfald; 

Ljusföroreningar och Vilda växter, totalt 14 

stycken. I samband med sommarens rikstäckande 

evenemang Tusen trädgårdar spreds dessa skyltar 

om biologisk mångfald till alla deltagare. Dessa 

användes flitigt i de öppna trädgårdarna och var 

mycket uppskattade. 

Till Nordiska Trädgårdar togs en broschyr med 

tips och tricks om tomatodling fram som ett 

komplement till mässpresenten som var 

tomatplantor.  

Under året har också en handledning riktad till 

kommuner och andra markägare tagits fram – Att 

anlägga koloniområden.  
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Som stöd till regionerna har ett värvningspaket 

sammanställts med samlat material att använda 

vid medlemsrekrytering. 

Eftersom förbundsförsäkringen har om-

förhandlats har informationen om förenings-

försäkringen omarbetats och finns tillgänglig på 

hemsidan. 

 

På kansliet - fortsätta arbetet med digitalisering  

I en tid då alltmer information är digital och 

verksamheter får mer digitala inslag, behöver 

kansliet också arbeta med sin digitalisering för att 

hänga med i utvecklingen. Pandemin medförde att 

digitala möten nu är ett naturligt inslag i arbetet 

och kansliet kan numera även ha hybridmöten i 

konferensrummet som har fått ett eget nätverk 

och en storbildsskärm. Personalen strävar efter att 

helt övergå till digitalt arbetsmaterial och ersätta i 

princip alla pappersutskrifter men är inte riktigt 

där än. Arbetet med att digitalisera äldre material 

har inletts, men kommer att ta tid att slutföra och 

kräver nya digitala arkiveringsprinciper.   

 

Inför kampanj 2023: Kolonister odlar för miljön 

och de globala målen  

Med inspiration från en kampanj för mer 

klimatsmarta trädgårdar av Royal Horticultural 

Society i Storbritannien var ambitionen att skapa 

en liknande, kolonianpassad, kampanj i Sverige. 

Dessa planer har under året lagts åt sidan 

eftersom vi redan har en pågående satsning på 

förbundets miljödiplomering med målet att nå 80 

diplomerade föreningar 2024. Bästa sättet för 

förbundet att främja ”klimatsmarta” 

koloniträdgårdar är att bygga vidare på det 

miljöprogram vi redan har för våra föreningar. 

Förslaget för 2023 kommer därför att bli att 

satsningen på miljödiplomeringen fortsätter.  

 

KOMMUNIKATION 

Under året har vi fokuserat på att stötta 

verksamhetsutvecklingen internt samt öka 

kännedomen om Koloniträdgårdsförbundets 

varumärke (och kolonirörelsen) externt. Vi har 

arbetat utifrån vår paroll ”Vi odlar i förening för 

människa och miljö” och på olika sätt 

kommunicerat både medlemsnyttor och 

samhällsnyttor framför allt utifrån Biologisk 

mångfald samt Hälsa och välmående. Vår 

kommunikationsstrategi och våra kommunika-

tionsplaner går hand i hand med förbundsstadgar, 

förbundets strategi 2022–2027 och verksamhets-

plan. 

 

Koloniträdgården  

År 2022 var tidningen Koloniträdgården inne på 

sin 104:e årgång, vilket gör tidningen till landets 

äldsta fortfarande existerande trädgårdstidning 

för fritidsodlare. Koloniträdgården utkom med 

fyra nummer under året, en tidning per kvartal. 

För tredje året i rad pryddes tidningen av 

illustrationer, i år på temat tomat, vilket också var 

tidningens tema 2022.  

Tidningen hade 52 sidor (48 sidor inlaga och 4 

sidor omslag) och trycktes i 24 800 exemplar.  

Sedan ett par år publicerar också tidningen 

videoklipp som komplement till papperstidningen. 

Så även 2022. Dessa finns på förbundets hemsida 

och Youtubekanal. Under året startade tidningen 

också Kolonipodden, tre avsitt publicerades på 

hemsidan, Soundcloud och Spotify. Både 

videoklipp och poddavsnitt produceras av 

tidningens chefredaktör Ulrika Flodin Furås. 

Tidningen delades ut till besökare i 

Koloniträdgårdsförbundets monter under 

Nordiska trädgårdar i mars, på Nolia trädgård i 

april, på Gröna Västerås på Koloniträdgårdens dag 

sista lördagen i augusti samt på Bokmässan i 

september.  

Tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare 

är Ulrika Flodin Furås. Layouten görs av Irons 

design. Tryckeri är Ljungbergs och annonssäljare 

är Svartling och Bergström. Tidningens 

redaktionskommitté har setts digitalt vid ett par 

tillfällen under året. Dess medlemmar är Ulrica 

Otterling, Johanna Uhr, Ulf Nilsson och Ulrika 

Flodin Furås från kansliet samt Björn Qvarfordt 

och Mari Winter från styrelsen. 

 

Nordiska Trädgårdar 

Koloniträdgårdsförbundet deltog vid Nordiska 
Trädgårdar som näst största medlemsorganisation 
i Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, och 
ställde ut tillsammans med övriga 20 
medlemsföreningar inom FOR på 
Rådgivningsgatan. 
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I Koloniträdgårdsförbundets 99 kvm stora 
monter fanns kunskap att hämta om olika 
jordförbättringsmetoder, miljödiplomering, 
faunadepåer och mullholkar men det fanns också 
möjlighet att förnimma känslan av kolonilottens 
lugna välbefinnande, samt givetvis att hämta ut sin 
medlemspresent som i år var en tomatplanta. 

På Kunskapsscenen presenterade förbundet två 
föreläsningar, ett med Lena Israelsson – Giftfri 
gödsel och näring och ett med Kenneth Nilsson – 
Älskade tomater. I montern träffade besökarna 
kolonister och kunde få ökad kunskap om en 
mängd aktuella odlingsområden.  

En projektgrupp bestående av kolonister inom 
Stockholms Koloniträdgårdar och Östra regionen 
tog tillsammans med några av 
Koloniträdgårdsförbundets medarbetare, fram 
innehållet i montern. Arbetsgrupper med 
kolonister utvecklade de olika delarna med hjälp 
av sina respektive kunskaper och 
ansvarsområden.  

Koloniträdgårdsförbundets deltagande vid 
Rådgivningsgatan syftar främst till att:  
- Visa på betydelsen av kolonirörelsen och 

berätta vad Koloniträdgårdsförbundet gör  
- Vara en träffpunkt för kolonister i närområdet, 

där de träffar oss och varandra, och fokusera 
på odlingsglädje 

- Skapa möten och dialog mellan oss och våra 
medlemmar samt andra kolonister och 
odlingsintresserade 

- Förmedla kunskap om miljödiplomering och 
om hur man klimat- och miljöanpassar sin 
trädgård  

- Skapa kännedom om att vi är en del av en stor 
rörelse med 20 föreningar med sammanlagt 
70 000 medlemmar som samlas under 
paraplyorganisationen Fritidsodlingens 
riksorganisation, FOR. 

 

Skansens koloniträdgårdar  
Skansens Koloniträdgårdsområde skapades 1995 i 
samband med den svenska koloniträdgårds-
rörelsens 100-årsjubileum och invigdes den 10 
augusti 1997. Det består av 2 kolonistugor med 
tillhörande odlingslotter som visar på en levande 
svensk kulturtradition. Det betyder att dessa firat 
25 år under 2022. 

Koloniområdet på Skansen byggdes för att 
kunna berätta om hur stadens arbetarbefolkning, 
under nödåren under 1900-talets första 
årtionden, gavs möjlighet till självförsörjning 

genom att staden upplät mark för odlingslotter åt 
enskilda. De aktuella kolonistugorna uppfördes 
omkring 1920 i Södra Tantolundens koloniområde 
på Södermalm i Stockholm. Byggnaderna flyttades 
och uppfördes på Skansen 1996. Verksamheten är 
mycket viktig för Koloniträdgårdsförbundet, och 
visar hur koloniodling såg ut på 1920 – respektive 
1940-talet. Under de senaste åren har Skansen 
mer och mer poängterat den antikvariska 
korrektheten, dvs att byggnader, växter, 
odlingssätt och personalens kläder verkligen 
speglar den aktuella tidsepoken. Detta har lett till 
en pågående diskussion mellan volontärer och 
Skansen angående arbetssätt, arbetsmiljö och 
volontärernas inflytande över verksamheten.  

Verksamheten på kolonilotterna regleras i ett 
avtal mellan Koloniträdgårdsförbundet och 
Stiftelsen Skansen. För att upprätthålla avtalet, 
diskutera och planera verksamheten finns en 
kommitté utsedd där Koloniträdgårdsförbundet 
representeras av Tone Tingsgård, Nordöstra 
regionen, Carina Henelund, Stockholms 
koloniträdgårdar och Pierre Gräff, 
förbundskansliet. Carina är också kontakten 
mellan Skansen och volontärerna som rekryterar 
och schemalägger kolonisterna.   

Idag fungerar stugorna på Skansen som en 
levande koloniträdgård bemannad med 
volontärer från Koloniträdgårdsförbundets 
medlemsföreningar, främst från Stockholms 
koloniträdgårdar och Östra regionen.  I år har 
drygt 30 volontärer varit aktiva i trädgårdarna. 

Under några helger april och maj 2022 
genomförde Skansen uppskattade trädgårdsdagar 
vid Skogaholms herrgård. Förbundet represent-
erades där av Stockholms koloniträdgårdars olika 
föreningar. 
 
Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar 
Vid sidan av det avtalsstyrda samarbetet mellan 
Stiftelsen Skansen och Koloniträdgårdsförbundet, 
finns även den ideella ”Stödföreningen för 
Skansens koloniträdgårdar”. Den har till syfte att 
stödja öppethållandet av kolonistugorna och 
verksamheten på koloniträdgårdarna. Dessutom 
vill man sprida kunskap om kolonirörelsens 
historia och utveckling, medverka till att resurser 
skapas för informationsmaterial att användas 
utanför Skansen, anordna enskilda aktiviteter i 
koloniträdgårdarna och bidra till visst underhåll av 
stugorna och dess trädgårdsanläggningar. 
Exempelvis har föreningen finansierat 
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renoveringen av staketet runt området som 
genomfördes 2022. 

Ständiga medlemmar i stödföreningen är 
Skansen och Koloniträdgårdsförbundet, men 
förutom dessa kan Koloniträdgårdsförbundet 
regioner, medlemsföreningar och enskilda bli 
medlemmar. De kolonister som arbetar som 
volontärer i trädgårdarna under säsong erhåller 
automatiskt medlemskap. 
 

Hemsidan  

Förbundets hemsida är vår viktigaste kanal för att 

nå ut med information till våra medlemmar. Det 

gångna året har vi inventerat innehållet och delvis 

strukturerat om och listat utvecklingsbehov. 

Medlemsnyttan ska prägla webben. Vår 

målsättning är att hemsidan ska vara 

användarvänlig, man ska snabbt förstå vilka vi är, 

vad man får genom medlemskapet, bemöta 

vanliga frågor och förmedla nyttan med 

koloniområden. Kopplingen till vår Miljö-

diplomering och de globala målen behöver bli 

tydligare. Tips och inspiration till kolonister 

kommer inte ta så stor plats på webben, detta 

innehåll förmedlar via främst via vår tidning, 

webbinarier, kurser och utbildningar. Tyvärr har vi 

under sommaren och hösten haft en del tekniska 

problem kopplat till hemsidan. Fortsatt utveckling 

och omgörning av webben planeras under 2023. 

Detta gäller även de regionala hemsidorna.  

 

Sociala medier  

Publicering av inlägg på förbundets Facebooksida 

@kolonitradgardsforbundet har gjorts löpande 

med ca 3 inlägg per vecka. Material från 

Koloniträdgården har återanvänts i större 

omfattning detta år. Foton och personporträtt på 

kolonister som förmedlar odlings-och 

föreningsglädje har prioriterats för att visa all den 

odlingsglädje och kunskap som finns i våra 

föreningar. Likaså har inlägg med fokus på 

biologisk mångfald lyfts i olika sammanhang. 

Primärt används kanalen för varumärkesbyggande 

inlägg men även inspiration och kunskaps-

spridning. Våra webbinarier har marknadsförts via 

kanalen och också bidragit till fler följare. 

Inspelade webbinarier har lagts upp på hemsidan.  

Antalet följare har ökat från 1 819 i april 2020, till 

6 979 januari 2023.  

 

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSARBETE 

 

Studie- och utvecklingsarbete 

Under 2022 har ett arbete inletts för att göra ett 

omtag gällande Koloniträdgårdsförbundets 

studieverksamhet. Målet är att bättre kunna 

tillgodose medlemsföreningarnas efterfrågan 

gällande framför allt studier kopplade till 

förenings- och styrelsearbete samt att göra 

förbundets erbjudande av studier och folkbildning 

till medlemmarna mycket tydligare än tidigare. 

Avsikten har också varit att öka samarbetet med 

Studiefrämjandet till nytta för alla parter.  

Detta ska uppnås genom att lyfta upp 

studieverksamheten gällande förenings- och 

styrelsearbete till förbundsnivå och skapa ett 

erbjudande där kurser som organiseras av 

förbundet och/eller Studiefrämjandet presenteras 

tillsammans. En arbetsgrupp bestående av Kerstin 

Ingner från förbundsstyrelsen/Södra regionen, 

Ulrica Otterling och Helena Westerling från 

kansliet samt Helena Kristiansson från 

Studiefrämjandet har under hösten arbetat med 

att organisera upplägget. Ett antal digitala kurser 

kommer att tas fram, vilka kan ha deltagare från 

hela landet. Erbjudandet kring lokala kurser 

kommer att tydliggöras. En populär kurs i Södra 

regionen ska spridas och erbjudas över hela 

landet. Konceptet kommer att starta under 2023 

och utvecklas vidare under året.  

Under det gångna verksamhetsåret har Pierre 

Gräff hållit både styrelsekurser och kurs för 

valberedningar i Östra regionen. Dessa har riktat 

sig till såväl odlingslottsföreningar och stuglotts-

föreningar. Förutom detta har enskilda sittningar 

hållits med delar av styrelser då man pratat 

igenom vad man bör tänka på som styrelse och 

vad man måste kunna. Detta har skett som fysiska 

träffar.  

Pierre har också arbetat med att bryta ut delar 

av kurserna till miniföreläsningar för att kunna 

ladda ner via webben, detta arbete pågår och 

kommer skickas ut till intresserade styrelser 

senare under 2023. Tanken är att styrelser i lugn 

och ro ska kunna titta på kurser, eller 

kursmoment, och sen via exempelvis Teams prata 

vidare med Pierre och få svar på de frågor man 
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har. Tanken är också att delar av materialet ska 

kunna läggas ut på förbundets hemsida. 

Helena Westerling har genomfört tre 

styrelseutbildningar för Södra regionen, en för 

Västra regionen och en för FGK. Inom ramen för 

omtaget om studieverksamheten tillsammans 

med Studiefrämjandet har också en översyn av 

förbundets utbildningsverksamhet setts över och 

ett arbete har startats för att ta fram material och 

upplägg för digitala kurser och föreläsningar.  

 

Anslag och bidrag  

Koloniträdgårdsförbundet får statliga anslag via 

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR. Stats-

anslagen är avsedda för arbete med miljö-

förbättrande åtgärder och inom förbundet går 

dessa medel till att på olika sätt sprida information 

och kunskap om odling. Trots att anslagen ligger 

på en lägre nivå än tidigare, har Förbundsstyrelsen 

avsatt samma summa i budgeten för 

odlingsanslaget som tidigare år, 170 000 kronor. 

Glädjande att aktiviteterna i föreningarna har ökat 

igen efter några år av restriktioner. Särskilt roligt 

är det att fler och fler föreningar söker medel för 

studier och aktiviteter kopplat till miljöarbete och 

miljödiplomering. Totalt betalades 195 156 kronor 

ut som kunde finansieras med outnyttjade medel 

från föregående år.  

Organisationsanslaget budgeterades till 240 000 

kronor för 2022. Det är ett anslag som förbundet 

delar ut för regionernas verksamhet och för 

föreningarnas styrelse- och medlemsutveckling. 

Även kostnader för regionernas administration 

och stadgebundna verksamhet ingår. Under 2022 

har 255 279 kronor betalats ut. 

 

Samarbete med Studiefrämjandet  

För Koloniträdgårdsförbundet som medlems-

organisation i Studiefrämjandet, är en av 

förmånerna att man kan ta hjälp av Studie-

främjandet 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. Dessutom kan våra medlemsföreningar 

som har ett aktivt samarbete med Studie-

främjandet lokalt delta gratis eller till reducerat 

pris i deras styrelse- och ledarskapskurser när de 

behöver utbilda styrelsemedlemmar eller 

cirkelledare. 

Samarbetet med webbinariernas genomförande 

har fortsatt även 2022. Mer om samarbetet finns 

under rubriken Studie- och utvecklingsarbete. 

 

Förenings- och juridikrådgivning  

Kansliets organisationssekreterare har under året 

varit engagerade i ett stort antal föreningars 

problem och frågeställningar. För Pierre Gräff 

startar oftast engagemanget via ett mejl eller 

telefonsamtal då en enskild styrelse, eller oftast en 

enskild föreningsordförande tar kontakt. I de allra 

flesta fall handlar det om att enskilda kolonister 

inte följer de regelverk föreningen förbundit sig att 

följa i arrendeavtal eller ordningsregler. För att 

komma till rätta med detta ökande problem är det 

viktigt att öka kunskapen om vad det är som styr 

kolonisternas vardag på koloniområdet. Under 

året har Pierre haft kontakt ansvariga tjänstemän 

i både Botkyrka och Sigtuna angående föreningar 

som kommunerna velat säga upp avtalen med.  

Pierre har även haft flera möten med styrelser 

där de känt att de velat ha stöd gällande olika 

problem. Kontakterna har även gällt revidering av 

stadgar, omförhandling och omskrivning av avtal. 

 Under våren 2022 var Pierre årsmötes-

ordförande på både enskilda föreningars 

årsmöten i Östra regionen och Stockholms 

koloniträdgårdar samt vid Östra regionens 

regionårsmöte. Pierre har också varit stödperson 

när det gäller att ta fram olika styrdokument för 

det nya koloniområdet invid Lappkärrsberget i 

Stockholm, Bergiusvägen. Ett område som vi 

hoppas ska bli medlem i förbundet.  

I samband med styrelsekurserna i Södra och 

Västra regionen har Helena genomfört 

kanslidagar. Även enskilda föreningar i Eskilstuna, 

Enköping och Gävle har kunnat erbjudas särskilda 

träffar för genomgång av olika frågor. En del 

digitala möten har också kunnat genomföras för 

stöd och rådgivning. 2022 har generellt inneburit 

ett ökat behov hos föreningarna. En förklaring kan 

vara ett uppdämt behov hos föreningarna som en 

följd av senaste årens pandemi och de olika 

restriktionerna. I flera fall har föreningar 

efterfrågat stöd vid extra årsmöten som de behövt 
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genomföra för att komma till rätta med problem 

som inte kunnat vänta till ordinarie möten.  

Helena har även bistått med råd och stöd vid 

förhandlingar om arrendeavtal samt bistått vid 

sammanträden i arrendenämnd. Under året har 

ett större antal föreningar än vanligt bett om stöd 

och vägledning för uppsägningsärenden. 

Miljö- och odlingsrådgivning 

Den regionala utbildningen inom förbundet har 

främst bedrivits som en integrerad del av 

studieverksamheten. Med hjälp av de regionala 

odlingsanslagen har kurser, trädgårdsdagar, 

föreläsningar med mera anordnats runt om i 

landet.  

Koloniträdgårdsförbundets trädgårdsrådgivare 

Ulf Nilsson har som uppgift att sammanställa 

aktuell information och forskning och ge råd om 

hållbar odling och miljöinsatser till 

medlemsföreningarna och enskilda kolonister.  

Under året har Ulf Nilsson besökt 

koloniträdgårdsföreningar för att hålla föredrag 

och medverkat på rundvandringar på 

koloniområden. Digitala möten har även 

genomförts med styrelser gällande exempelvis 

kompostering, miljödiplomering och invasiva 

främmande växter.  

Ulf har även medverkat i ett projekt som drivs av 

Linköpings universitet och Stockholms 

koloniförening om risken för näringsläckage från 

koloniträdgårdsområden.  

Förbundets trädgårdsrådgivare är samordnare 

av FORs nätverk av trädgårdsrådgivare och har i 

detta nätverk även svarat för en del av 

telefonrådgivningen samt inkomna mejlfrågor. 

Miljödiplomering 

Det är medlemsföreningarnas och kolonisternas 
engagemang och lust till lärande inom hållbar 
odling som gör att miljödiplomering kan uppnås. 
En miljödiplomerad förening blir hållbarhets-
inspiratör i lokalsamhället och bidrar till att 
uppfylla de globala målen enligt Agenda 2030 
samt kriterierna i De nationella miljökvalitets-
målen. Koloniområdena är viktiga platser för att 
utveckla och bevara biologisk mångfald och utgör 
tillgängliga gröna oaser för människor, växter och 
djur. Den satsning som Koloniträdgårdsförbundet 

har gjort de senaste två åren för att öka kunskapen 
om och intresset för miljödiplomering har gett 
resultat av exponentiella mått. Fler och fler vill 
starta miljödiplomeringsarbetet och många har 
förstått att det handlar om koloniområdenas 
överlevnad. 

Under 2022 har Ingrid Rogblad besökt 25 

koloniträdgårdsföreningar runt om i landet, bl a i 

Uppsala, Örebro, Göteborg, Malmö och Visby, 

träffat kolonister i olika sammanhang såsom på 

mässor, inspirationsträffar samt föredrag om miljö 

och studier. Miljödiplomeringen har presenterats 

på Nordiska trädgårdar, Nolia i Umeå och på 

Bokmässan i Göteborg 

För närvarande är 57 av Sveriges 228 

koloniträdgårdsföreningar miljödiplomerade 

(2020 var det 40). 

Under 2022 har följande föreningar uppnått 

grundnivån: i Stockholm Riksby Koloniförening, 

Täppans Fritidsträdgårdar, Orhems Koloni-

trädgårdsförening, Skarpnäcks Fritidsträdgårdar 

Tanto Mindre samt Kiholms Koloniförening, 

Södertälje, Sundbybergs Koloniträdgårdsförening 

och Umeå Koloniträdgårdsförening. 

Föreningar som 2022 uppgraderats till Bronsnivå 

är Gubbkärrets Koloniträdgårdsförening och 

Fågelsångens koloniförening, båda i Stockholm. 

Arbetet med att utbilda och kunskapsutrusta 

Miljöambassadörerna har fortsatt med digitala 

träffar och ett utbildningspaket med inriktning på 

motivation och påverkan i föreningen och 

presentationstekniker. Flertalet av ambassadör-

erna har nu kommit i gång med att genomföra 

egna föreningsbesök. 

Ett bra verktyg i arbetet med miljö-

diplomeringen, men även generellt för att öka 

delaktighet i föreningar, har varit digitala enkäter. 

Därför har en handledning och instruktionsfilm 

tagits fram som vi tipsar om och distribuerar till 

alla föreningar.  

Under året har vi sjösatt en särskild 

miljödiplomeringssida i alla nummer av 

Koloniträdgården samt producerat innehåll till 

sociala medier och nyhetsbrev samt skrivit 

artiklar till Hyphen. 

Vägen mot miljödiplomeringen kantas av studier 

och under året har Studiefrämjandet tillsammans 

med Rikare trädgård tagit fram nya studieplaner i 
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ämnena Jord, Dammar och Vilda växter. Dessa har 

mött stort intresse och flera studiecirklar har 

startats i föreningarna.  

 

Lånefonden - Minnesfonden  

En av medlemsförmånerna med medlemskap i 

Koloniträdgårdsförbundet är möjligheten för 

föreningar att ta lån till föreningsgemensamma 

investeringar via Kolonirörelsens lånefond. 

Maximalt lånebelopp är 200 000 kronor på 10 år 

till mycket förmånlig ränta.  

Lånefondens kapital fylls varje år på med 

minnesgåvor från föreningar och kolonister som 

skänker pengar till minne av en kolonist. Dessa 

minnesgåvor ger fonden en påfyllnad med cirka 3–

6 000 kronor varje år och är ett tacksamt tillskott. 

Tyvärr har förbundsstyrelsen under 2022 noterat 

att lånekapitalet inte växer lika snabbt som 

lånebehoven. Förbundsstyrelsen, som också är 

styrelse i Lånefonden, har därför börjat diskutera 

olika möjligheter för att öka kapitalet i fonden. 

Detta arbete kommer att fortsätta under 2023. 

 

Föreningsförsäkringen  

Föreningsförsäkringen hos Folksam är en viktig 

medlemsförmån. Den är skräddarsydd för 

Koloniträdgårdsförbundet och våra 

medlemsföreningars behov av Folksam och 

erbjuds enbart till förbundet.  

Den 1 januari 2022 kom en uppdaterad version 

av föreningsförsäkringen. Några av förbättring-

arna var att den nu inkluderar en tjänste-

reseförsäkring, rättsskydd i skattemål samt en 

avbrott- och extrakostnadsförsäkring. Den 

sistnämnda täcker inkomstbortfall i samband med 

en ersättningsbar egendomsskada. Precis som 

tidigare omfattar försäkringen egendom, ansvar, 

rättsskydd, förmögenhetsbrott, styrelseansvar 

och deltagarolycksfall. 

Dessutom höjdes försäkringsbeloppen. I 

egendomsdelen ingår nu även ritningar, arkivalier 

och programlicenser upp till 8 Pbb och en kolonists 

egendom i föreningens vård (max 1 Pbb). Frågor 

om försäkringen besvaras nu av Söderberg & 

Partners, medan skador även fortsättningsvis 

anmäls till Folksam.  

Försäkringens nya omfattning beskrevs mer i 

detalj i Koloniträdgården nummer 1 2022. Ett 

faktablad finns också under styrelseinloggningen 

på hemsidan där ersättningsbelopp och självrisker 

framgår tillsammans med närmare beskrivningar 

av försäkringens olika delar. 

 

Arrendenämnder  

Arrendenämnderna medlar i arrendetvister, och i 

vissa fall fattar de beslut eller är skiljenämnd vid 

tvister rörande bostadsarrenden. 

När det gäller Koloniträdgårdsförbundets 

verksamhet handlar det oftast om tvister mellan 

förening och enskild kolonist men också mellan 

förening och markägare. De arrendetvister som 

inte handläggs av arrendenämnden prövas av 

tingsrätt. Arrendenämnden tar upp ärenden efter 

ansökan från någon av parterna.  

I nämnderna sitter dels sakkunniga jurister från 

domstolsverket, dels lekmän utsedda av 

organisationer. Koloniträdgårdsförbundet är en av 

dessa organisationer som företräder bostads-

arrendatorer. Förbundets representanter utses av 

regionerna.  

Under senare år verkar intresset för att vara 

ledamot ha minskat något. De ledamöter som nu 

sitter för förbundets räkning har mandatperioden 

2023–2025. 

 

Rabatterbjudanden 

Våra medlemmar har erbjudits förmånliga 

rabatter hos nio olika företag med fokus på odling 

och koloniliv (ARS & Nakaya, Bulbs, Wexthuset, 

Impecta, Folksam, Flugger, Guldkannan Towa, 

grdn.tech och Sneckenström). Vår samarbets-

partner Impecta har dessutom tagit fram en unik 

vårhälsning med gratis fröpåsar och rabatt till alla 

våra medlemsföreningar inför 2023. 176 

föreningar har anmält intresse att delta. 

Information och rabattkoder finns i varje nummer 

av Koloniträdgården. 

 

PÅVERKANSARBETE  

Förutom den rikstäckande Pyralidkampanjen, se 

under Uppföljning verksamhetsplan, har 

påverkansarbetet till stor del drivits regionalt. 

Under 2022 har Koloniträdgårdsförbundets 

deltagit på flera publika events bland annat Gröna 

Västerås (Region Västmanland), Skansens 

trädgårdsdagar (Region Stockholms koloni-
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trädgårdar), Trädgårdsdag på Bäckaskog slott 

(Region Södra) och Nolia Trädgård (Region 

Västerbotten). Region Nordöstra genomförde 

även en enkät med lokala politiker i regionens 

kommuner inför höstens val. 

Våra lokala föreningar har också arrangerat 

flertalet öppna arrangemang för allmänheten med 

syfte att sprida kunskap om odling och koloniliv. 

Fritidsodlarfrågor drivs också via FOR, där vi 

tillsammans med övriga föreningar lyfter 

fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen 

och fortsätter driva kravet att fritidsodlingen bör 

vara ett särskilt uppdrag för Jordbruksverket eller 

annan statlig myndighet. 

 

 

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 fritidsodlar-

föreningar.  

Koloniträdgårdsförbundet representeras i FORs 

styrelse av Ulrica Otterling, vice ordförande, och 

Björn Qvarfort, ledamot. Ulf Nilsson, FORs 

sekreterare, 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, som är öppen torsdag förmiddag 

och kväll under april t o m september och torsdag 

förmiddag under övriga månader. Trädgårdsfrågor 

kan också mejlas till rådgivningen under hela året. 

För denna uppgift anlitas trädgårdskonsulenter i 

hela landet. 

 

Elitplantsstationen  

Förbundet är representerat 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. Björn Qvarfort var ombud på 

EPS digitala årsmöte 2022. 

 

 

INTERNATIONELLT SAMARBETE INOM 

KOLONITRÄDGÅRDSRÖRELSEN  

Koloniträdgårdsförbundet är medlemmar i 
Federation Internationale de Jardins familiaux, det 
internationella Koloniträdgårdsförbundet, med 
säte i Luxemburg. Förbundet har medlems-
organisationer från 12 olika länder i Europa. Varje 
år hålls två möten, ett årsmöte i Luxemburg och en 
”Study Session” hos ett av medlemsländerna. 
Deltagare med rösträtt är ordförande från 
respektive land och i de flesta fall även en 
representant från ländernas kanslier och/eller 
ytterligare en representant från styrelsen. Örjan 
Sjödin, ordförande, och Ulrica Otterling, 
generalsekreterare, är Koloniträdgårdsförbundets 
representanter, utsedda av förbundsstyrelsen. 
 

2022 var det Sveriges tur att vara värd för Study 

Session som hölls i Stockholm den 17–20 augusti. 

Under konferensen hölls möten och workshops 

där deltagarna kunde utbyta erfarenheter och 

diskutera gemensamma utmaningar och berätta 

om nationella satsningar. En förmiddag ägnades åt 

en workshop om Lobbying där Ans Hobbelink från 

Nederländerna berättade hur de i samarbete med 

grannskapet räddat hennes område från 

exploatering. Ulrica Otterling berättade om 

Koloniträdgårdsförbundets pyralidkampanj under 

2022 som ett exempel på lobbying på ett 

nationellt plan. Ulf Nilsson lyfte 

miljödiplomeringen och hur den kan användas för 

lokalt påverkansarbete. Mötes andra workshop 

handlade om samarbeten; Phil Gomeshall 

presenterade hur förbundet i England börjat 

samarbeta med byggföretag och hur det resulterat 

i att ett antal nya odlingslottsområden nu anläggs. 

Ulf Nilsson berättade om förbundets samarbete 

med Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) och 

projekten om Invasiva arter och Rikare Trädgård.  

Sammanfattningsvis mynnade workshoparna ut 

i ett antal olika idéer och uppslag samt förslag på 

nya samarbeten som vi och övriga länder som 

deltog kan dra nytta av i utvecklingen av sina 

verksamheter. Några exempel: Englands 

samarbete med byggföretag, det engelska 
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förbundets video Plotting for the Future with the 

National Allotment Society – YouTube, det tyska 

förbundets lobbying-kurser, samt initiativ till ett 

gemensamt Erasmusprojekt.  

Deltagarna fick besöka odlingslottsföreningen 

Husby Gård i Järva och Långholmens 

koloniträdgårdar samt äta middag i Dianelunds 

föreningshus i Årsta. De fick också åka på en 

sightseeingtur i Stockholm som inkluderade besök 

på Vasamuseet och Millesgården. Självklart fick de 

också bekanta sig med det svenska Fika-konceptet 

och prova kanelbullar.  

Study session finansierades av deltagarnas 

avgifter för konferensen. 

 

 

SLUTORD 

Först av allt - stort tack för 2022, tack till alla våra medlemsföreningar, och till alla er med 

förtroendeuppdrag för tiden ni lägger ner på kolonirörelsen. 

Förbundsstyrelsens arbete under året har till stor del varit inriktat på hur vi kan stötta regionerna och 

erbjuda våra medlemsföreningar kunskap och möjlighet att utveckla sin verksamhet. Året som kommer 

ska vi fortsätta stärka förbundets, och alla kolonisters, möjlighet att påverka förutsättningarna för en 

fortsatt levande kolonirörelse. För detta krävs både resurser, såväl ekonomiska som mänskliga. 

Tillsammans har vi visat att vi är en stark och handlingskraftig rörelse som gör skillnad. För människor, 

miljö och klimat! 
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Resultaträkning 2022-12-31  

 

    

 Ack utfall 

 
Ack 

budget Utf/ Ack utfall 2022/ 

 20221231 
 

20221231 budg 20211231 2021 

Intäkter  

 

    

Medlemsavgifter 6 848 590 1) 6 750 000 101 6 745 647 102 

Koloniträdgården 422 880 2) 410 000 103 455 215 93 

Anslag från FOR 1 088 800 3) 1 025 000 106 1 034 185 105 

FOR fakturerat personal 803 228 4) 423 000 190 943 607 85 

Erhållna medel/Naturvårdsverket 995 000 5) 995 000 100 799 203 124 

Övriga intäkter 51 518 6) 45 000 114 38 695 133 

SUMMA INTÄKTER 10 210 015 
 

9 648 000 106 10 016 552 102 
  

 
    

Kostnader  

 

    

Koloniträdgården -1 499 650 7) -1 418 500 106 -1 381 834 109 

Utställningar, mässor -117 800 
 

-148 000 80 -71 222 165 

Marknadsföring -202 225 8) -342 000 59 -262 522 77 

Jubileumskostnader 0 
 

0   - -171 695   - 

Porto -18 718 
 

-35 000 53 -37 071 50 

Utveckling av regioner -27 160 9) -60 000 45 -9 448 287 

Utveckling Trädgård -72 108 10) -105 000 69 -97 100 74 

Anslag Odling -195 156 11) -170 000 115 -187 811 104 

Anslag Organisation -255 279 12) -240 000 106 -113 228 225 

Juriststöd -24 000 
 

-40 000 60 -22 500 107 

Föreningsförsäkring -254 600 
 

-255 000 100 -254 602 100 

Summa verksamhetsrelaterade kostnader -2 666 696 
 

-2 813 500 95 -2 609 033 102 
  

 
    

Lokalkostnader -667 035 13) -576 400 116 -569 655 117 

Telefon, it och datakommunikation -250 851 
 

-250 000 100 -245 234 102 

Kontors- och förbrukningsmaterial -31 863 
 

-34 000 94 -28 842 110 

Inventarier och maskiner -175 940 
 

-168 000 105 -160 902 109 

Övriga kostnader -18 230 
 

-10 000 182 -16 409 111 

Summa lokal- och kontorskostnader -1 143 918 
 

-1 038 400 110 -1 021 042 112 
  

 
    

Arvoden förtroendevalda -264 935 14) -247 500 107 -209 515 126 

Möteskostnader  -304 361 
 

-303 000 100 -160 066 190 

Medlemsavgifter och internationellt -93 534 15) -104 000 90 -68 129 137 

Övriga externa tjänster -164 381 16) -124 500 132 -119 122 138 

Summa externa tjänster -827 210 
 

-779 000 106 -556 832 149 
  

 
    

Personal -5 307 086 17) -5 209 000 102 -5 136 396 103 

Finansiella intäkter/kostn -1 044 
 

0 - -632 165 
  

 
    

SUMMA KOSTNADER -9 945 956 
 

-9 839 900 101 -9 323 934 107 
  

 
    

RÖRELSERESULTAT 264 060 
 

-191 900 -138 692 618 38 
  

 
    

Ianspråktagande av fonderade medel 116 189 18) 201 189  134 159  
Extraordinär intäkt 921 256 19) 0  0  

  
 

    

ÅRETS RESULTAT  1 301 505  9 289  826 777  
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Kommentarer från oktober 2022 

Resultatet blev ca 1 292 000 kronor över budget pga en extraordinär intäkt på 921 256 kronor i form av en 

återbetalning från Folksam samt cirka 562 000 kronor i högre intäkter än väntat för FOR-personal som fick 

förlängt/utökad tjänst samt ökade medlemsavgifter och FOR-anslag. Fonderade medel på 85 000 kronor 

behövde inte användas som budgeterat. Kostnaderna landade totalt på drygt 106 000 kronor över budget.  

Intäkter 

1) Medlemsavgifter - Ökningen beror främst på ökat medlemsantal. 

2) Koloniträdgården - Intäkterna från prenumerationer ligger över budget, men under föregående år pga 

att en förening slutat erbjuda prenumerationer till sin kö. Annonsintäkterna ligger på budget. 

3) Anslagen från FOR ökade när ersättningen per medlem ökat de från 15,50 kronor till 18,50 kronor. 

4) FOR fakturerat personal avser kostnadsersättning för den personalen förbundet har anställt för FORs 

räkning. Utfallet är högre än beräknat eftersom FOR förlängt en anställning och ökat en annan. Detta 

påverkar även lönekostnader m m som därmed också ligger högre. 

5) Erhållna medel - Koloniträdgårdsförbundet som ideell miljöorganisation sökte och fick 995 000 kronor 

från Naturvårdsverket för vårt arbete med tre av de svenska miljökvalitetsmålen.(Se spec) 

6) Övriga intäkter består av ersättningar för produkter och t ex kopiering som kansliet levererar samt 

intäkter avseende vissa av vår odlingsrådgivares tjänster. 

Kostnader 

7) Koloniträdgården - Tryckkostnaderna ökade dramatiskt under året och landade på 145 000 kronor över 

budget. Det berodde inledningsvis på pappersbrist och därefter på ökade elpriser och kriget i Ukraina 

enligt uppgifter från Ljungbergs, vårt tryckeri . Portot drog över budget med 10 tkr. Att kostnaderna totalt 

sett "enbart" landar på 81 000 kronor över budget beror på att kostnaderna för inköp av artiklar hölls ner 

för att kompensera och slutade på 75 000 kronor under budget.  

8) Marknadföring - Färre trycksaker/infomaterial än planerat och att utvecklingen av hemsidan inte 

genomförts som planerat är huvudförklaringen till att utfallet ligger under budget.  

9) Utveckling regioner - Kostnader för styrelsekurs för Västra regionen. 

10) Utveckling trädgård - Kostnader tryck nya skyltar för miljödiplomeringen, tryck av skyltarna om 

biologisk mångfald samt texter till två nya Lätt om odling inkl artiklar om samma ämnen.  

11) Anslag odling - Mer än budgeterade 170 000 kronor har delats ut. Eftersom det fanns ett överskott 

från 2021 på 116 189 kronor, förs ett överskott på 91033 kronor över till 2023.  

12) Anslag organisation - Att anslagen till regionerna drar över budget beror på att en region har 

redovisat både 2021 och 2022 under det gångna året.  

 13)  Lokalkostnader ligger ca 90 000 kronor över budget. Hyran har ökat med 12 000 kronor/helår. 

Fastighetsskatten har ökat. Den retroaktiva kostnaden för detta samt kostnaden för sista kvartalet, totalt 

knappt 23 000 kronor kom i september. Städkostnaderna har ökat med ca 1800 kronor/mån efter att 

kansliet återgått till veckovis städning i april, totalt 17 000 kronor över budget. Dessutom ligger 

elkostnaderna ca 5000 kronor över budget per 31 oktober. En nödvändig förbättring av belysningen på 

kansliet gjordes till en icke budgeterad kostnad på 35 000 kronor.  

14) Arvoden - Övriga arvoden ökade med 17 000 kronor jämfört med föregående år och budget.  

15) Medlemsavgifter och internationellt - Study Session-mötet som hölls i Stockholm i augusti 

finansierades av deltagarnas medlemsavgifter. Här ligger deltagaravgifterna för Örjan Sjödin och Ulrica 

Otterling, några andra mindre kostnader samt medlemsavgiften till internationella förbundet, FOR och 

arbetsgivarorganisationen Fremia. 

16) Övriga externa tjänster - Ca 140 000 kronor avser redovisningstjänster, vilket är ca 40 000 kronor 

högre än tidigare. Detta beror på en utökning av ekonomi- och administrationsstödet med start under 

hösten, efter beslut av styrelsen.  

17) Personalkostnaderna ligger knappt 100 000 kronor över budget, ett netto av flera poster. De sociala 

avgifterna verkar ha varit felbudgeterade i förhållande till lönebudgeten med -223 000 kr. 

Semesterlöneskulden inkl soc avg har i år lösts upp med ca 80 000 kronor.  Övriga avvikelser tar ut 

varandra. 

18) Ianspråktagande av fonderade medel - Avser överskottet av odlingsanslaget 2021. I budgeten skulle 

85 000 kronor ur Lokal Personalfond finansiera personalens resa. Det har inte behövts. 

19) Extraordinära intäkter - Återbetalning från Folksams förvaltning av tjänstepensioner. 
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Balansräkning Koloniträdgårdsförbundet 2022-12-31   
    

TILLGÅNGAR Utgående balans Utgående balans  

 2021-12-31 2022-12-31  

    

Plusgiro 436 323 2 471 224  
Bank 3 635 557 2 706 450  
Bankgaranti 102 150 102 150  
Förbet kostn/Kundfordringar 751 382 725 607 1) 

Upplupna intäkter 0 28 000 2) 

Övriga kortfristiga fordringar 139 975 107 842 3) 

    

S:a omsättningstillgångar 5 065 387 6 141 273  

    

Finansiella anläggningstillgångar 1 500 000 1 500 000 4) 

    

S:a anläggningstillgångar 1 500 000 1 500 000  

    

SUMMA TILLGÅNGAR 6 565 387 7 641 273  

    

    

SKULDER OCH EGET KAPITAL    

    

Leverantörsskulder -732 541 -670 262 5) 

Upplupna semesterlöner inkl soc avg -357 181 -312 751  
Upplupna sociala avgifter -111 318 -101 068  
Personalens källskatt och löneskatt -229 745 -209 169  
Övriga kortfristiga skulder -128 227 -137 533 6) 

    

S:a kortfristiga skulder -1 559 012 -1 430 783  

    

Medel t styrelsens förfogande 2016/2017 -150 000 -150 000  
Fond lokal- och personalförändringar -410 000 -410 000  
Överskott odlingsanslag  0 0 7) 

Resultatutjämning och satsningar -1 862 581 -2 323 169  

    

S:a avsättningar -2 422 581 -2 883 169  

    

Eget kapital -1 775 816 -2 025 816  
Årets resultat -826 777 -1 301 505 8) 

    

Summa eget kapital -2 602 593 -3 327 321  

    

S:A SKULDER, AVSÄTTN OCH EGET KAPITAL -6 584 187 -7 641 273  
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Kommentarer balansräkning 2022 

1. Förutbetalda kostnader/Kundfordringar består i huvudsak av förutbetalda kostnader som hyran och 
kopieringsmaskinen kvartal 1, föreningsförsäkringen för 2023, samt kundfordringar dels för annonser i 
Koloniträdgården, dels avseende personal på FOR. 

2. Upplupna intäkter avser annonsintäkter för nr 4 2022 som fakturerats 2023. 
3. Övriga kortfristiga fordringar består av en kommande återbetalning av moms som felaktigt debiterades på 

hyran samt saldot på skattekontot vid årsskiftet. 
4. Finansiella anläggningstillgångar är 1 500 000 kr placerade i räntebärande fonder med låg risk. 

Marknadsvärde per 31 sec 2022 var 1 444 560 kronor.  
5. Leverantörsskulder består av fakturor med fakturadatum i dec 2022, men förfallodag 2023. 
6. Övriga kortfristiga skulder består av diverse interimsskulder i form av utbetalningar som skett 2023, som 

avser 2022. 
7. Under 2021 blev det ett överskott på odlingsanslagen på 116 189 kr som fonderades i BR efter 

förbundsrådet 2022. Odlingsanslagen kommer från FOR och enligt deras riktlinjer måste överskott 
användas följande år, vilket har skett. Därför är saldot noll kronor här. Pengarna återfinns i 
resultaträkningen för 2022 under ianspråktaganden av fonderade medel. 

8. Koloniträdgårdsförbundet redovisar ett positivt resultat på 1 301 505 kronor för 2022.  
 

 

 

Redovisning fondplaceringar   

   

I avsikt att över tid värdesäkra Koloniträdgårdsförbundets likvida överskott placerades 

under 2021 1500 000 kronor i två ränte- och obligationsfonder hos Robur på Swebank. 

   

   

Ingående marknadsvärde 2022-01-01 1 499 391  
Periodens värdeförändring -54 831  
Utgående marknadsvärde 1 444 560  

   

Fond Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

Öhman FRN A 750 000 731 978 

Öhman Räntefond Komp 750 000 712 582 

Total 1 500 000 1 444 560 
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Avsatta medel och bokslutsdispositioner 2022   

   

För 2022 redovisar Koloniträdgårdsförbundet ett resultat på 1 301 505 kronor.   
Det är nästan 1,3 miljon bättre än budgeterat.    

   

Ianspråktagna fonderade medel i BR i bokslutet 2022   

   

Överföring av överskott odlingsanslag 2021 116 189  

   

Total 116 189  

   

   

   

Förslag gällande disposition av 2022 års resultat   

   

Årets resultat 1 301 505  

   

Placeras enligt förslag:   

   

Överskott odlingsanslag 2022 91 033  

   

Avsättning till utökad ekonomitjänst 2024–2026 600 000 1) 

Föreslås bli en ökning av Lokal Personalfond i BR   

   

Resultatutjämning och satsningar 610 472 2) 

Ingående balans är 2 323 169 kr. Efter detta tillskott    

blir balansen i denna fond 2 933 641 kr.   

   

Total 1 301 505  
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Verksamhetsplan Koloniträdgårdsförbundet 2023–2024  

 

Utgångspunkt: Koloniträdgårdsförbundets strategi för de närmaste 3–5 åren 

Inom förbundet ska vi tillsammans sprida en positiv bild av förbundet och vara ett förbund som 

koloniföreningar och deras kolonister vill vara medlemmar i, så att förbundet kan växa. 

För att ta vara på möjligheterna och möta utmaningarna i omvärlden och inom kolonirörelsen de 

närmaste åren, bör Koloniträdgårdsförbundet satsa på, utan inbördes rangordning: 

a) att förstå och möta behoven hos våra medlemsföreningar så att de upplever en tydlig nytta 
med sitt medlemskap. En viktig del är att uppfylla informations- och kunskapsbehov hos 
förtroendevalda.  

b) att lyfta fram koloniområdenas alla positiva bidrag till samhället så nuvarande områden 
bevaras och nya koloniområden anläggs. Vi ska också främja att modellen med särskilt 
hembud, som t ex används i Stockholms kommun, sprids till fler delar av Sverige när nya 
stugområden anläggs. 

c) att fortsätta arbetet med att främja de globala målen och satsningen på miljödiplomeringen.  
Förbundsmöten, som styrelsemöten och förbundsråd, ska inte alltid hållas i Stockholm, utan kan 

rotera mellan olika regioner.  

Koloniträdgårdsförbundet bör fortsätta söka samarbete med organisationer med liknande värderingar 

och intressen i gemensamma projekt och frågor, för att nå ut bättre. 

 

De planerade aktiviteterna under 2023–2024 fokuserar på att stärka och förbättra förbundets 

kärnverksamhet, utifrån strategins huvudområde; medlemsnytta, samhällsnytta samt 

miljödiplomeringen och de globala målen.   

Miljödiplomeringen bör vara en röd tråd i verksamheten. Därför har jord med fokus på livet i jorden, 

valts som tema för året och kommer att användas på mässor, i alla nummer av Koloniträdgården mm. 

Arbetet med temat som valdes 2022 – Hälsa och välbefinnande – kommer att fortsätta, men parallellt 

behöver vi ett tema som är mer konkret odlingsnära och mer visuellt.  

Resurser och satsningar 

Påpekas bör att en stor del av satsningarna i planen handlar om utvecklingsarbete som genomförs av 

kanslipersonalen och att kansliets dagliga verksamhet upptar en stor del av personalens tid. Därför 

utvecklar vi samarbetet med Studiefrämjandet för att få draghjälp med vår studieverksamhet. Vi 

utökar under en del av året vår kommunikatörs tjänst från 40 till 60 procent och kommer att ta hjälp 

av resurser utanför kansliet för vissa uppdrag. Satsningen på miljödiplomeringen fortsätter genom att 

nuvarande projektledare får fortsätta. Förbundets ekonomikonsults uppdrag har utökats under hösten 

till att omfatta fler ekonomisysslor och administrativ hjälp. Kostnader för dessa satsningar ingår i 

budgeten. Medel för finansiering av satsningar som kan kopplas till de svenska miljökvalitetsmålen Ett 

rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö och Giftfri miljö har sökts hos Naturvårdsverket. 

Under 2023 behöver vi se över förbundets intäkts- och kostnadsbild. Där ingår att söka efter fler 

alternativ där förbundet kan söka medel, utöver Naturvårdsverket.  
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Aktiviteter per verksamhetsområde 2023–2024 

1 ODLING & MILJÖ 

1a) Fortsatt satsning på miljödiplomeringen 

Arbetet med att fördubbla antalet miljödiplomerade föreningar från 40 till 80 2024 fortsätter. Efter 

goda resultat under 2022, satsar vi även under 2023 på en projektledare på halvtid. Målet 2023 är att 

få allt fler föreningar att börja jobba med miljödiplomeringen och att få igång och stödja 

miljöambassadörerna ute i regionerna i deras arbete. Inkluderar även fortsatt vidareutveckling av 

utbildningsmaterialet kring miljödiplomeringen. Finansiering av denna satsning har sökts hos 

Naturvårdsverket. 

1b) Vision och plan för arbetet med de globala målen och den framtida utvecklingen av 

miljödiplomeringen 

Arbetet inkluderar flera delar: 

- Att ta fram en hållbarhetsvision för förbundet – ett budskap som sammanfattar kolonirörelsens 
värde för samhälle och miljö samt håller över tid. Syftet är att få ett budskap som kan användas 
både lokalt och nationellt för påverkansarbete och samarbeten.   

- Att sätta långsiktiga mål för hållbarhetsarbetet, som kan användas för kommande års 
verksamhetsplaner, både lokalt och nationellt.  

- Att identifiera de strategiska frågor som styrelsen/förbundsråd behöver ta upp avseende den 
framtida utvecklingen av miljödiplomeringen. 

Arbetet beräknas klart 2024.  

1c) Översyn odlingsmaterial 

Här ingår att ta fram två nya Lätt om odling under 2023 samt att fortsätta arbetet med digitalisering av 

befintligt tryckt material för att göra det tillgängligt och sökbart på hemsidan. Arbetet med att 

förbättra informationen är kontinuerligt och lär fortsätta med nya aktiviteter under 2024.  

1d) Miljöcertifiering av kansliet 

Eftersom vi satsar på att våra medlemsföreningar ska miljödiplomeras bör även kansliet 

miljöcertifieras. I detta arbete ingår att definiera ett internt miljöledningssystem för t ex resor, 

konferenser, konsumtion; ett system som sedan kan spridas inom till regioner och föreningar. 

Arbetet inleddes under 2022 och fortsätter 2023 och troligtvis även 2024. 

2 ORGANISATION & FÖRENINGAR 

2a) Stöd till regionstyrelser  

Våra regioner är väldigt olika i storlek och typen av verksamhet. Förbundsstyrelsen har därför startat 

en regiongrupp som kommer att kontakta alla regionstyrelser för att fånga upp de behov respektive 

region har, med målet att kunna ge det stöd som varje region behöver. Arbetet pågår under 2023–24. 

2b) Omtag studieverksamheten och samarbetet med Studiefrämjandet 

Det finns ett ökande behov av förenings- och styrelsekunskap, inklusive till exempel kassörs- och 

valberedningskurser. För att förbundet ska möta det här behovet bättre pågår ett omtag av 

förbundets studieverksamhet. Det handlar om ett utökat samarbete med Studiefrämjandet och en 

tydligare presentation av förbundet kolonispecifika kurser samt att dessa kompletteras med digitala 

alternativ. Genomförandet börjar våren 2023 och kommer därefter utvecklas vidare. 
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2c) Bibehålla och värva medlemmar 

En viktig uppgift för regionstyrelserna är att jobba för att behålla medlemsföreningar och värva nya. En 

värvningsgrupp i styrelsen har under 2022 tagit fram ett värvningspaket som presenterades på 

regionforum och finns på hemsidan. Arbete fortsätter nu med att uppmuntra och få igång faktiska 

värvningsaktiviteter ute i regionerna. Kansliet stöder arbete med material samt genom aktiviteter och 

kommunikation via förbundets kanaler.  

 

3 KOMMUNIKATION & PÅVERKANSARBETE 

3a) Förbättra interna kommunikationen 

Arbetet med att förbättra kommunikationen inom förbundet fortsätter. Det här är en framgångsfaktor 

för hela förbundet. Det spelar ingen roll om förbundet/kansliet tar fram användbar information om vi 

inte har ett väl fungerande informationsutbyte. För att kunna tydliggöra medlemskapet i förbundet 

och öka medlemsnyttan behöver vi nå ut. Här är hemsidan en mycket viktig kanal där stora 

förbättringar behöver göras. Därför behövs en satsning på hemsidan under 2023 för att komma 

framåt.  Att förbättra den interna kommunikationen är ett flerårigt arbete.  

3b) Översyn information/material  

Förbättringen av förbundets informationsmaterial har påbörjats, men det finns mycket kvar att göra. 

Befintliga material behöver ses över och uppdateras och nya material behöver tas fram. Ett behov av 

översättningar till fler språk finns. Det är nödvändigt för att vi bättre ska kunna möta kunskapsbehov, 

genomföra kurser, informera om medlemskapet och stödja en rad olika behov hos våra medlems-

föreningar. Mycket behöver digitaliseras. Det här är ett flerårigt arbete.   

3c) Webbinarier 

Även under 2023 kommer förbundet att ha ett program med webbinarier. De inspirerar och sprider 

kunskap och sprider en positiv bild av förbundet hos både kolonister och andra fritidsodlare. Det är 

också kostnadseffektivt att webbinarier som intresserar våra kolonister sänds på riksnivå, istället för 

att odlingsanslag används för lokala webbinarier om samma ämnen. Inför 2024 tas ett nytt beslut om 

webbinarierna ska fortsätta i samband med budgetarbetet. 

3d) Påverkansarbete och marknadsföring 

Miljödiplomeringen personifierar mycket av det som Koloniträdgårdsförbundet står för. I 

diplomeringen ingår många av de fördelar som koloniområden för med sig för samhället i stort, inte 

minst vad gäller de globala målen. Inom förbundet är ett arbete med miljödiplomeringen något som 

kan öka gemenskapen i föreningarna och kunskapen om miljön och globala målen bland våra 

kolonister. Därför ska vi använda miljödiplomeringen och dess olika delar i vårt och våra medlemmars 

påverkansarbete och i våra externa satsningar och kontakter.  

Att ta upp miljödiplomeringen i kontakterna med kommuner är ett sätt att lyfta hur koloniområden 

bidrar till kommunens arbete med de globala målen. Detsamma gäller på mässor och 

utställningar/marknader. På Nordiska Trädgårdar 2023 ska Jord och biologisk mångfald vara ett tema, 

vilket har direkt koppling till miljödiplomeringen. Jord kommer även att vara ett återkommande tema i 

Koloniträdgården och tas upp på två av vårens webbinarier. 

Vi ska fortsätta arbetet med att berätta, både internt och externt, om alla fördelar som odlande och 

koloniliv i synnerhet ger för hälsa och befinnande. Även detta kan kopplas ihop med 
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miljödiplomeringen eftersom det arbetet främjar odlingsintresset och skapar gemenskap i 

koloniföreningar, som två exempel.   

Under 2022 har en handbok om anläggning av koloniområden tagits fram med kommuner som 

målgrupp. Denna handbok ska lanseras under året och skickas ut digitalt till kommuner med 

koloniområden i första hand. Denna lansering och utskick kan med fördel kompletteras med 

information om miljödiplomeringen. När det nya området vid Bergiusvägen i Stockholm är färdigt blir 

det ett exempel på hur ett framtida odlingslottsområde kan se ut och information om detta område 

kan med fördel också kopplas till den nya handboken.  

Vi behöver utveckla metoder och material som underlättar i påverkansuppdraget regionalt och lokalt.  

Beroende på sammanhang och målgrupp finns två andra styrkor vi också bör lyfta fram i förbundets 

påverkansbudskap: 

• Underhåll och hållbar förvaltning över tid av sina gröna ytor är något koloniområden är 
exceptionellt bra på, medan det är en ständig utmaning för kommuner.  

• Med ett pågående krig i Ukraina finns det anledning att lyfta koloniträdgårdars betydelse för 
matsäkerheten och vår beredskap. Planen är att ha ett webbinarium med lämpligt tema under 
beredskapsveckan, v 39, hösten 2023. Om tid och resurser finns, kan mer göras på detta tema.  

 

4 EKONOMI & INTERNT 

4a) Översyn intäkter och kostnader 

På grund av det nuvarande beroendet av finansiering via sökta medel från t ex Naturvårdsverket har 

styrelsen initierat en genomgång av intäkter och kostnader utifrån ett långsiktigt perspektiv. Syftet är 

att se över olika möjligheter att öka intäkter respektive minska kostnader och utvärdera olika 

lösningar/förändringar. Ska vara klart till 1 oktober 2023. 

4b) Utredning av flytt till gemensamt kansli 

Under flera år har idén om ett Trädgårdens Hus med gemensamma lokaler för 

Koloniträdgårdsförbundet och Riksförbundet Svensk Trädgård diskuterats. Det skulle även kunna 

inkludera utrymmen för andra organisationer kopplade till våra gemensamma intresseområden. Det 

nya sättet att arbeta, hybridarbetsplatsen, i kombinationen med hyreskostnaden har aktualiserat 

denna fråga. Gemensamma lokaler skulle kunna medföra många fördelar, både kostnadsmässigt och 

kvalitetsmässigt. En flytt skulle kunna ske tidigast våren 2025, med uppsägning av nuvarande 

hyreskontrakt 2024. Förbundsstyrelsen har därför initierat en utredning av förutsättningar för en flytt 

till gemensamma lokaler. Riksförbundet Svensk Trädgård har gjort det samma och samordning med 

dem ska ske under arbetets gång. Utredningen behöver vara klar för beslut på styrelsemötet i 

november 2023.  

4c) Kansliet internt 

• Fortsatt arbete med att digitalisera kansliverksamheten och material. Det är nödvändigt för en 
anpassning mot ett mer modernt arbetssätt och för att på sikt kunna flytta till mindre lokaler. 

• Sårbarhetsanalys vad gäller kansliets kompetenser och verksamhet bör genomföras under 2023. 
• Om styrelsen tar beslut om flytt till gemensamma lokaler med Riksförbundet Svensk Trädgård ska 

ske 2025, behöver en flyttgrupp bildas på kansliet i början av 2024.  
• Kansliet kommer att så sakteliga börja samla på sig kunskap om andra medlemsregister och 

påbörja arbetet med en specifikation eftersom prognosen är att vi om några år behöver ett bättre 
system. Regioners och föreningars behov kommer att fångas upp när arbetet med att ta fram en 
kravspecifikation startar på allvar. 
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Budget 2023 samt förbudget 
2024         

 Utfall Budget  

Bu 
2023 Budget  Budget Förbudget   

 2022 2023  

/utf 
2022 2022 23/22 2024  

Intäkter           
Medlemsavgifter 6 848 590 6 830 000 

1) 
100 6 750 000 101 6 830 000 

1) 

Koloniträdgården 422 880 425 000 
 

101 410 000 104 445 000 
 

Anslag från FOR 1 088 800 1 085 000  100 1 025 000 106 1 085 000 
 

FOR fakturerat personal 803 228 645 000 
2) 

80 423 000 152 505 000 
2) 

Naturvårdsverket/Miljödipl. 995 000 0 
3) 

0 995 000 0 0 
3) 

Övriga intäkter 51 518 40 000 
 

78 45 000 89 40 000 
 

SUMMA INTÄKTER 10 210 015 9 025 000 

 

88 9 648 000 94 8 905 000 

 

    
 

      
Kostnader    

 

      
Koloniträdgården -1 499 650 -1 565 500 

4) 
104 -1 418 500 110 -1 574 000 

4) 

Utställningar, mässor -117 800 -181 000 
5) 

154 -148 000 122 -150 000 
5) 

Marknadsföring -202 225 -353 000 
6) 

175 -342 000 103 -230 000 
6) 

Porto -18 718 -25 000 
 

134 -35 000 71 -25 000  
Utveckling av regioner -27 160 -260 000 

7) 
957 -60 000 433 -180 000 

7) 

Utveckling trädgård -72 108 -93 000 
8) 

129 -105 000 89 -43 000 
8) 

Anslag Odling -195 156 -170 000 
 

87 -170 000 100 -170 000 
 

Anslag Organisation -255 279 -240 000 
 

94 -240 000 100 -240 000 
 

Juriststöd -24 000 -40 000  167 -40 000 100 -40 000 
 

Redovisning/admin -141 484 -250 000 
9) 

177 -103 000 243 -250 000 
 

Föreningsförsäkring -254 600 -254 300  100 -255 000 100 -254 300 
 

Summa verksamhetsrelaterade kostn -2 808 180 -3 431 800  122 -2 916 500 118 -3 156 300 
 

    
 

     
 

Lokalkostnader -667 035 -684 700 
10) 

103 -576 400 119 -698 700 
9) 

Telefon, it och datakommunikation -250 851 -242 000 
 

96 -250 000 97 -222 000 
10) 

Kontors- och förbrukningsmaterial -31 863 -30 000  94 -34 000 88 -29 000 
 

Inventarier och maskiner -175 940 -183 000  104 -168 000 109 -180 000 
 

Övriga kostnader -18 230 -15 000 
 

82 -10 000 150 -15 000 
 

Summa lokal- och kontorskostnader -1 143 918 -1 154 700  101 -1 038 400 111 -1 144 700 
 

          
 

Arvoden förtroendevalda -264 935 -275 000  104 -247 500 111 -275 000 
 

Möteskostnader  -304 361 -340 000 
11) 

112 -303 000 112 -340 000  
Medlemsavg och internationellt -93 534 -85 000 

12) 
91 -104 000 82 -85 000 

 

Övriga externa tjänster -22 897 -18 000 
 

79 -21 500 84 -18 000 
 

Summa externa tjänster -685 726 -718 000  105 -676 000 106 -718 000 
 

          
 

Personal -5 307 086 -5 382 000 
13) 

101 -5 209 000 103 -4 970 000 
11) 

Finansiella intäkter/kostnader -1 044 0 
 

- 0  0  
SUMMA KOSTNADER -9 945 956 -10 686 500  107 -9 839 900 109 -9 989 000  
           
RÖRELSERESULTAT 264 060 -1 661 500 

 

 -191 900  -1 084 000  
Ianspråktagande av avsatta medel 116 189 241 000 

14) 
 201 189  200 000 

12) 

Extraordinär intäkt 921 256   
 

 0  0 
 

ÅRETS RESULTAT 1 301 505 -1 420 500   9 289  -884 000  
Resultat utan NV och extraord int -614 495    -985 711    
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Kommentarer budget 2023 

I budgeten för 2023 ingår en rad satsningar som är kopplade till verksamhetsplanen. Extra personalsatsningar 

på cirka 521 000 tkr vilket omfattar arbete 50 procent med miljödiplomeringen och utbildning av 

miljöambassadörer, projektledare på ca 30 procent i tre månader för Nordiska Trädgårdar, samt en 

förstärkning av kommunikatörstjänsten med 20 procent under sex månader för knappt 70 tkr. Förbundets 

kommunikatör kan även ses som en permanent satsning på knappt 300 tkr. Medel har sökts hos 

Naturvårdsverket för dessa och andra satsningar, men inget besked har kommit när detta skrivs och därför 

ingår inga sådana medel i budgeten.   

I verksamhetsplanen för 2023 ingår också en investering i en förbättrad hemsida, ett nytt, återanvändbart 

monterkoncept för Nordiska Trädgårdar, med delar som kan användas även på andra mässor samt bland annat 

två nya Lätt om odling och översättning av föreningsinformation. En viktig satsning är utökat stöd till 

regionerna med region- och studiekonferenser samt en förbättrad studieverksamhet i samarbete med 

Studiefrämjandet. För mer information, se verksamhetsplanen. 

Budgeten landar på ett negativt resultat på 1 420 500 kronor exkl ev bidrag från Naturvårdsverket. Eftersom 

avsatta medel för resultatutjämning och satsningar uppgår till cirka 2 933 tkr inkl tillskott från 2022, finns 

medel för att finansiera detta underskott. 

Intäkter 

1) En förening lämnade vid årsskiftet, därför har medlemsavgifterna minskat något.  

2) Ersättning från FOR för personal förbundet anställt för FORs räkning. Dessa beräknas minska och kan minska 

ännu mer om FOR inte får medel från Naturvårdsverket.  

3) Förbundet har ansökt om organisationsbidrag, men inte fått svar än. Därför är budgeten satt till 0 kr. 

 

Kostnader 

4) Koloniträdgården: Tryckkostnaderna ökar mycket pga ökade elkostnader, kostnader för reservkdelar mm 

som kriget i Ukraina påverkar, samt högre papperspriser, enligt uppgifter från tryckeriet.  

5) Till Nordiska Trädgårdar har ett nytt monterkoncept tagits fram för ca 180 tkr varav 150 tkr kan skrivas av på 

3 år. Mässans budget blir 50+100 tkr. Här ligger även kostnader för Nolia Trädgård mm. 

6) Marknadsföring inkluderar 100 tkr för en omgjord hemsida, kostnader för nytt/uppdateringar av 

infomaterial o dyl, översättningar, webbinarier, PR-byrå, Årets Koloniträdgårdsfrämare mm.    

7) I Utveckling av regioner ingår en satsning på 210 tkr på region- och studiekonferenser inkl mer stöd till 

regionerna samt 50 tkr på en förbättring av förbundets studieverbjudande i samarbete med Studiefrämjandet. 

8) Utveckling trädgård inkluderar medel för den fortsatta satsningen på miljödiplomeringen och 

miljöambassadörerna, två nya Lätt om odling, ett nytt mikroskop mm. 

9) Redovisningstjänsten har utökats med 150 tkr, totalt 250 tkr, vilket finansieras av avsatta medel.  

10) Lokalkostnaderna går upp pga ökad fastighetsskatt, indexuppräkningen av hyran, ökade värmeskostnader 

mm.  

11) Möteskostnader ökar främst pga att kostnaderna för Förbundsrådet beräknas öka med ca 30-35 tkr.   

12) Medlemsavg och internationellt; här ingår avgifter till Fremia, FOR och det internationella 

Koloniträdgårdsförbundet samt kostnader för de 2 årliga internationella mötena.  

13) Personalkostnader; inkluderar ovan nämnda extra personalsatsning samt en minskad kostnad för FORs 

personal jämfört med 2022. 

14) Ianspråktagande av avsatta medel inkluderar 2022 års överskott av odlingsanslagen på 91 tkr samt 150 tkr 

avsatta för finansiering av den utökade redovisningstjänsten. 

 

Kommentarer förbudget 2024 

I budgeten för 2024 har satsningarna dragits ner väsentligt i ett försök att minska förbundets kostnader, men 

budgeten landar trots detta på ett negativt resultat på 884 tkr. 

En projektledare för Nordiska Trädgårdar ingår fortfarande men med 20% istället för 30% (ca 35 tkr), eftersom 

det är en stor avlastning för kanslipersonalen. Ingen extra personalsatsning är budgeterad för 

miljödiplomeringen, vilket kan medföra en överbelastning av vår trädgårdsrådgivare. Kostnaderna för 

personalsatsningar sänks därigenom med knappt 490 tkr. Till miljöambassadörerna och nytt odlingsmaterial 
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har drygt 40 tkr budgeterats, vilket är en minskning med 50 tkr för odlingsutvecklingen. Utökningen av 

redovisningstjänsten kvarstår eftersom den finansieras av avsatta medel. 

Regionstödet med region- och studiekonferenser minskas från 210 tkr 2023 till 160 tkr 2024. Förbundets 

studieverksamhet i samarbete med Studiefrämjandet stöds med 20 tkr 2024 jämfört med 50 tkr 2023. 

Marknadsföringskostnaderna minskar genom att 20 tkr avsätts till vidareutveckling av hemsidan jämfört med 

100 tkr 2023 samt att medlen avsatta för nytt/uppdatering samt översättningar av infomaterial minskas.  

De negativa budgeterade resultaten för 2023 och 2024 visar att det finns ett intäkts- och kostnadsproblem. 

Styrelsen har därför tillsatt en grupp som utifrån ett långsiktigt perspektiv ska se över intäkter och kostnader. 

Det är också viktigt att vi fortsätter att söka medel där vi kan (som Naturvårdsverket), att vi till exempel värvar 

fler medlemmar och försöker hålla nere våra kostnader.   

Intäkter 

1) Medlemsavgifterna beräknas ligga kvar på 2023 års nivå, liksom mycket annat i budgeten.  

2) FOR fakturerat personal: Avser ersättning för den personal som förbundet anställt för FORs räkning. 

Omfattningen av anställningarna beräknas att sjunka under 2024. 

3) Förbundet kommer att söka medel från Naturvårdsverket även för 2024, men dessa eventuella medel 

budgeteras inte innan svar på ansökan erhållits (mars 2024). 

 

Kostnader 

4) Koloniträdgården befaras ha fortsatt höga tryckkostnader, som under 2023. 

5) Mässor - Nordiska Trädgårdar beräknas kosta 70 tkr + 50 tkr i avskrivning på monterkonceptet från 2023. 

Övriga mässor: 30 tkr tillsammans. 

6) Marknadsföringskostnaderna minskar pga lägre budget för hemsida, översättningar, infomaterial o dyl.  

7) Utveckling regioner omfattar region- och studiekonferenser med en budget på 160 tkr samt 20 tkr till 

förbundets studieverksamhet i samarbete med Studiefrämjandet.  

8) Utveckling trädgård inkluderar budget för fortsatt stöd till mijöambassadörerna/miljödiplomeringen samt en 

ny lätt om odling. 

9) Lokalkostnaderna fortsätter att öka pga inflation, ökade värmekostnader etc. 

10) Telefon och it beräknas minska pga lägre kostnader för telefonsväxeln, som inte byts ut i väntan på beslut 

om eventuell flytt till gemensam lokal med Riksförbundet Svensk Trädgård. 

11) Personalkostnaderna minskar eftersom den extra satsningen på personal är väsenligt mindre 2024 än 2023, 

samt att kostnaderna för anställd FOR-personal beräknas fortsätta minska. 

12) I anspråktagande av avsatta medel - beloppet avser ett estimerat överskott av odlingsanslagen 2023 på 50 

tkr samt 150 tkr som avsatts för att finansiera delar av redovisningstjänsten. 

 

Medlemsavgift 2024       

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förbli oförändrad och beräknas   

utifrån antal medlemmar och typ av lott i medlemsföreningarna enlig följande:  

         

Stuglott   350 kr      

Odlingslott max 75 kvm 135 kr      

Odlingslott över 75 kvm 215 kr      

Odlingslott med dagstuga* 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.    

         

         

Förslag till beslut        

Att godkänna förslaget om oförändrade medlemsavgifter 2024.   
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Koloniträdgårdsrörelsens Lånefond 
 
 
 
 
     

Verksamhetsberättelse 2022 

 
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, 

som servicehus, förråd, föreningshus och dylikt. 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. 

 
 
Låneverksamhet 2022 

Per 2022-12-31 hade fonden totalt 18 utestående lån på totalt 1 771 593 kronor. Fem nya 

lån på totalt 750 000 kronor beviljades och betalades ut. Sex lån färdigbetalades.  

 
 
Lånefondens tillgångar – utlåningsbara kapitalet lågt 
Ett mycket tacksamt tillskott till Lånefonden är de minnesgåvor som medlemsföreningar 

och kolonister skänker till fonden när en medlem i deras förening avlidit. Minnesgåvorna 

uppgick till 6 550 kronor under 2022. 

 

Per 2022-12-31 har fonden 599 324 kronor i omsättningstillgångar, en sänkning med 

nästan 370 000 kronor jämfört med samma datum 2021. Tillsammans med de utestående 

lånen ger det fonden totala tillgångar på 2 370 917 kronor. Det innebär att fonden, i 

enlighet med stadgarna som fastställer att endast 90 procent av tillgångarna kan lånas ut, 

hade cirka 362 000 kronor i medel att låna ut per samma datum. Styrelsen är medveten 

om att det utlåningsbara kapitalet är lågt. En förklaring är ett stort antal nya lån de 

senaste två åren och att allt fler vill låna det maximala beloppet.  

 

 

 

Placerade medel 

På förbundsrådet 2022 togs beslut om en placeringspolicy för Lånefonden. Av 

Lånefondens tillgångar är 105 000 kronor placerade i tre ränte- och obligationsfonder hos 

Swedbank. Aktuellt marknadsvärde för fonderna är ca 105 590 kronor. På ett placerings-

konto ligger 42 510 kronor som kommer att placeras på ett fasträntekonto under 2023.  

 
Resultat 

Lånefondens låneränta motsvarar Riksbankens reporänta jämte ett tillägg på 1,6 procent. 
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Räntesatsen på lånen regleras kvartalsvis och har under året ökat från 1,6 procent, när 

reporäntan var noll, till 3,35 procent för kvartal fyra. Ränteintäkterna för 2022 uppgick till 

24 460 kronor, vilket är en ökning med ca 6900 kr jämfört med 2021. Resultatet blev 

30 087kronor. 
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Balansräkning Lånefonden 2022-12-31  
   

TILLGÅNGAR Utgående balans Utgående balans 

 2021-12-31 2022-12-31 

   

Plusgiro 752 770 385 235 

Bank 68 002 66 552 

Placeringskonto 42 510 42 537 

Fondplaceringar 105 000 105 000 

S:a omsättningstillgångar 968 282 599 324 

   

Fordringar föreningslån 1 373 998 1 771 593 

S:a anläggningstillgångar 1 373 998 1 771 593 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 2 342 280 2 370 917 

   

Leverantörsskulder 1 450 0 

S:a kortfristiga skulder 1 450 0 

   

Eget kapital 2 323 168 2 340 830 

Årets resultat 17 662 30 087 

   

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 342 280 2 370 917 

   

Resultaträkning Lånefonden 2022  
   

INTÄKTER 2021 2022 

   

Minnesgåvor 2 500 6550 

Ränteintäkter föreningslån 17 562 24 460 

Ränta bank  27 

   

SUMMA INTÄKTER 20 062 31 037 

   

KOSTNADER   

   

Bankavgifter 2 400 950 

   

SUMMA KOSTNADER 2 400 950 

   

ÅRETS RESULTAT 17 662 30 087 
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Regioner av Koloniträdgårdsförbund och medlemsföreningar 2022 
 

Västra regionen – omfattar Västra Götalands län utom Göteborg och Mölndal, samt Hallands 

län och Jönköping. Regionen har 15 medlemsföreningar. Regionordförande är Solweig 

Hultman, Uddevalla. 

 

Ramnalids Koloniförening BORÅS 23 

Trandareds Fritidsträdgårdar BORÅS 39 

Örestrands Koloniförening BORÅS 52 

Åsens Ekonomiska Sportstugeförening GÖTEBORG 35 

Eklundshovs Koloniträdgårdsförening JÖNKÖPING 55 

Stenhammars Koloniträdgårdsförening LIDKÖPING 50 

Västerängs Koloniträdgårdsförening MARIESTAD 109 

Skövde Koloniförening SKÖVDE 59 

Ånneröd Koloniförening STRÖMSTAD 25 

Karlsvik Koloniträdgårdsförening TROLLHÄTTAN 91 

Misteröds Koloniträdgårdsförening UDDEVALLA 35 

Hesters Trädgårdsförening* ULRICEHAMN 54 

Prästakullens Koloniförening VARBERG 160 

Påskbergs Koloniförening VARBERG 43 

Holmängens Koloniförening VÄNERSBORG 67 

 Summa föreningsmedlemmar: 897 
 

 

Region Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK – omfattar Göteborgs och Mölndals 

kommun. Regionen har 20 medlemsföreningar. Regionordförande är Marie Anneling, 

Göteborg. 

 

Billdals Koloniträdgårdsförening GÖTEBORG 60 

Delsjöns Koloniförening GÖTEBORG 152 

Fagerdals Fritidsby GÖTEBORG 79 

Gunnesby Koloniträdgårdar GÖTEBORG 199 

Hisingsparkens Kolonistugeförening GÖTEBORG 44 

Klaras Ängar Koloniförening GÖTEBORG 59 

Lundby Koloniträdgårdar GÖTEBORG 51 

Lärjeheds Fritidsområde GÖTEBORG 143 

Sillviks Havskoloni (fd Lilleby Fritidsby) GÖTEBORG 128 

Slottsskogskolonin GÖTEBORG 154 

Stora Varholmens Havsbadskoloniförening GÖTEBORG 86 

Sörbackens Koloniträdgårdsförening GÖTEBORG 148 

Torpa Koloniträdgårdsförening GÖTEBORG 126 

Torslanda Havsbadskoloni GÖTEBORG 123 

Uggledalens Koloniförening GÖTEBORG 45 

Välens Koloniförening  GÖTEBORG 326 

Änggårdskolonin GÖTEBORG 52 

Änggårdensodlarförening GÖTEBORG 17 

Örgryte Koloniträdgårdsförening GÖTEBORG 40 

Ekåsens Fritidsby MÖLNDAL 67 

 Summa föreningsmedlemmar: 2099 
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Region Södra – omfattar Skåne län. Regionen har 25 medlemsföreningar. 

Regionordförande är Sune Malmgren, Malmö. 

 

Prästkragens Koloniförening ESLÖV 109 

Rönnbärets Koloniförening ESLÖV 73 

Närlunda Koloniförening HELSINGBORG 118 

Rya Fritidsby HELSINGBORG 49 

Åragatans Koloniförening HELSINGBORG 40 

Koloniträdgårdsföreningen Sommarstaden KRISTIANSTAD 144 

Trekanten Koloniträdgårdsförening KRISTIANSTAD 37 

Koloniträdgården Vallen KRISTIANSTAD 37 

Citadellområdets Koloniförening LANDSKRONA 123 

Almåsa Fritidsby MALMÖ 612 

Elinelunds Sommarstad MALMÖ 273 

Flanbjärs Koloniförening MALMÖ 58 

Jägershill Sommarstad 2 MALMÖ 155 

Kölnans Fritidsby MALMÖ 281 

Mossängens Sommarstad MALMÖ 361 

Stolpalösa Sommarstad MALMÖ 108 

Strandåsens Stugförening MALMÖ 31 

Västkustens Koloniförening MALMÖ 84 

Zeniths Koloniförening MALMÖ 64 

Ärtholmens Sommarstad MALMÖ 490 

Östra Sommarstaden (M) MALMÖ 156 

Hamnabro Koloniförening SIMRISHAMN 52 

Trädgårdsföreningen norra koloniområdet  SIMRISHAMN 140 

Väladalens Koloniförening TOMELILLA 81 

Östra Sommarstaden (Y) YSTAD 161 

 Summa föreningsmedlemmar: 3837 
 

 

Region Sydöstra – omfattar Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län, utom Jönköping 

kommun. Regionen har 11 medlemsföreningar. Regionordförande är Jan-Olov Viklund, 

Kalmar. 

 

Berga Koloniträdgårdsförening KALMAR 82 

Jordgubbens Koloniträdgårdsförening KALMAR 43 

Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening KALMAR 51 

Kalmar Södra Koloniträdgårdsförening KALMAR 107 

Tegelvikens koloniområde KALMAR 33 

Karlshamns Koloniträdgårdsförening KARLSHAMN 136 

Dragsö Koloniträdgårdsförening KARLSKRONA 44 

Paradisets Koloniförening MÖNSTERÅS 23 

Åkrokens Koloniträdgårdsförening VÄRNAMO 52 

Västerviks Koloniträdgårdsförening u p a VÄSTERVIK 147 

Lilla Vallens Koloniförening VÄXJÖ 50 

 Summa föreningsmedlemmar: 768 
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Region Östgöta – omfattar Östergötlands län. Regionen har 9 medlemsföreningar. 

Regionordförande vakant. 

 

Linköpings Koloniträdgårdar LINKÖPING 1119 

Egeby Koloniförening MJÖLBY 57 

Måndalens Koloniförening MJÖLBY 63 

Dynuddens Koloniförening MOTALA 43 

Fyrby Koloniförening NORRKÖPING 152 

Kättsätter Koloniträdgårdsförening NORRKÖPING 39 

Pryssgårdens Koloniträdgårdsförening NORRKÖPING 84 

Skarptorps Koloniträdgårdsförening NORRKÖPING 134 

Thorshags Koloniförening NORRKÖPING 34 

 Summa föreningsmedlemmar: 1725 
 

 

Region Östra – omfattar Stockholms län, utom Stockholms stad, samt Gotlands län. Regionen 

har 36 medlemsföreningar. Regionordförande är Olof Persson, Nynäshamn. 

 

Fittja Odlarförening BOTKYRKA 82 

Storvretens Koloniträdgårdsförening BOTKYRKA 38 

Lillkalmars Odlingsförening DANDERYD 51 

Lärkängens Fritidsträdgårdar DANDERYD 84 

Trädgårdsföreningen Norra Söderby HANINGE 35 

Riddartorps Koloniträdgårdsförening HANINGE 70 

Hörningsnäs odlingslottsförening, HOLF* HUDDINGE 115 

Vårbacka Odlingsförening HUDDINGE 51 

Görvälns Koloniträdgårdsförening JÄRFÄLLA 80 

Koloniföreningen Kålroten JÄRFÄLLA 24 

Säby Koloniträdgårdsförening JÄRFÄLLA 61 

Stensökolonisterna* NACKA 104 

Ekbackens Koloniträdgårdsförening NORRTÄLJE 20 

Kalvö Koloniby NYNÄSHAMN 76 

Mölle Koloniträdgårdsförening SALEM 30 

Tunadals Koloniträdgårdsförening SALEM 32 

Koloniträdgårdsföreningen Anemonen SIGTUNA 54 

Lupinen Koloniförening SIGTUNA 154 

Bergshamra Koloniförening SOLNA 71 

Hagalunds Koloniträdgårdsförening SOLNA 131 

Solna Kvarnvretens Koloniförening SOLNA 94 

Ulriksdals Koloniförening SOLNA 46 

Sundbybergs Koloniträdgårdsförening SUNDBYBERG 95 

Bränninge Koloniförening SÖDERTÄLJE 36 

Eklundsfältets Koloniförening SÖDERTÄLJE 176 

Kiholms Koloniförening SÖDERTÄLJE 196 

Måsnarens Koloniträdgårdsförening SÖDERTÄLJE 108 

Solängens Koloniförening SÖDERTÄLJE 62 

Gröna Hägerns Odlingslandsförening TÄBY 212 

Ängsholmens Odlingslandsförening TÄBY 66 

Aspviks Koloniträdgårdsförening UPPLANDS-BRO 153 

Vaxmyra Koloniträdgårdsförening UPPLANDS VÄSBY 139 
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Engarn Koloniförening VAXHOLM 50 

Kullöns Ekologiska kolonilottsförening VAXHOLM 28 

Visby Norra Koloniträdgårdsförening VISBY 40 

Smedby Koloniförening ÖSTERÅKER 86 

 Summa föreningsmedlemmar: 2950 
 

 

Region Stockholms Koloniträdgårdar – omfattar Stockholm stad. Regionen har 70 

medlemsföreningar. Regionordförande är Katja Jassey, Stockholm. 

 

Akalla Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 140 

Barnängens Koloniförening STOCKHOLM 41 

Bellmans Trädgårdar STOCKHOLM 42 

Björkhagens Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 39 

Dalens Koloniförening STOCKHOLM 41 

Dianelunds Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 31 

Drevvikens Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 150 

Ekens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 87 

Enskede Gårds Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 86 

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 144 

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 51 

Farstanäsets Stugförening STOCKHOLM 39 

Forsåns Trädgårdsförening STOCKHOLM 43 

Fågelsångens Koloniförening STOCKHOLM 35 

Grimsta Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 69 

Grottparkens Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 27 

Gubbkärrets Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 124 

Gubbängens Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 91 

Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 116 

Hjulsta Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 103 

Husby Gårds Koloniförening STOCKHOLM 112 

Hässelby Slotts Trädgårdsförening STOCKHOLM 84 

Hökarängens Friluftsförening STOCKHOLM 51 

Igelbäckens Koloniförening STOCKHOLM 136 

Iris Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 294 

Johannelunds Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 122 

Järva Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 14 

Karlbergs-Bro Koloniförening STOCKHOLM 29 

Larsboda Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 49 

Lilla Frescati Koloniförening STOCKHOLM 84 

Lilla Rinkeby Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 145 

Lillsjöns Koloniträdgårdar STOCKHOLM 23 

Linnéa Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 212 

Listuddens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 315 

Långholmens Koloniträdgårdar STOCKHOLM 66 

Lövsta Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 166 

Minnebergsskogens Trädgårdsförening STOCKHOLM 32 

Odlarens Koloniförening STOCKHOLM 114 

Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten STOCKHOLM 68 

Orhems Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 146 
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Pungpinans Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 171 

Riddersviks Gårds Fritidsträdgårdsförening STOCKHOLM 30 

Riksby Koloniförening STOCKHOLM 135 

Rinkebydalens Koloniförening STOCKHOLM 78 

Råcksta Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 225 

Skanskvarns Koloniförening STOCKHOLM 27 

Skarpnäcks Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 93 

Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 554 

Skrubba Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 196 

Skärholmens Fritidsträdgårdsförening STOCKHOLM 117 

Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening STOCKHOLM 101 

Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 68 

Solvalla Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 42 

Stora Mossens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 192 

Stora Skuggan Förening STOCKHOLM 100 

Stugängen/Kanaan Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 32 

Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 88 

Söderbrunns Koloniförening STOCKHOLM  208 

Södra Tantolundens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 110 

Södra Årstalundens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 73 

Tanto Mindre Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 49 

Tanto Norra Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 98 

Täppans Fritidsträdgårdar STOCKHOLM 48 

Viktoriaparken STOCKHOLM 31 

Vintervikens Kolonilottsförening STOCKHOLM 82 

Zinkens Odlarförening STOCKHOLM 32 

Åkeshov III Koloniförening STOCKHOLM 22 

Årstafältets Koloniområde STOCKHOLM 94 

Årstalidens Koloniträdgårdsförening STOCKHOLM 48 

Ärvinge Fritidsträdgårdsförening STOCKHOLM 90 

 Summa föreningsmedlemmar: 6995 
 

 

Region Västmanland – omfattar Västmanlands län samt Södermanlands län tills vidare. 

Regionen har 7 medlemsföreningar. Regionordförande är Björn Qvarfort, Västerås. 

 

Biskopsängens Koloniträdgårdsförening VÄSTERÅS 172 

Hälla Koloniträdgårdsförening VÄSTERÅS 189 

KTF Turbo SALA 16 

Balsta Koloniträdgårdsförening ESKILSTUNA 84 

Klippbergens Koloniförening ESKILSTUNA 156 

Lindö Koloniträdgårdsförening ESKILSTUNA 54 

Ålyckans Koloniförening TROSA 34 

 Summa föreningsmedlemmar: 705 
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Region Örebro – omfattar Örebro län. Regionen har 4 medlemsföreningar. 

Regionordförande är Ingrid Selnes, Örebro. 

 

Alnängarnas Koloniförening ÖREBRO 302 

Myrö Stugförening ÖREBRO 31 

Älvtomta Koloniförening ÖREBRO 166 

Örnsro Koloniförening ÖREBRO 80 

 Summa föreningsmedlemmar: 579 
 

 

Region Värmland – omfattar Värmlands län. Regionen har 3 medlemsföreningar. 

Regionordförande är Owe Grundt, Säffle. 

 

Dotteviks Koloniträdgårdsförening ARVIKA 36 

Steffens Minne Koloniförening KARLSTAD 68 

Ängsbackens Koloniförening SÄFFLE 37 

 Summa föreningsmedlemmar: 141 
 

Region Nordöstra – omfattar Uppsala län. Regionen har 13 medlemsföreningar.  

Regionordförande är Susanne Ekström, Uppsala. 

 

Buskvretens Koloniförening ENKÖPING 40 

Gröngarns Kolonilottsförening ENKÖPING 93 

Dränggråten Odlarförening KNIVSTA 66 

Ekebyodlarna UPPSALA 221 

Engströmsodlarna UPPSALA 79 

Flora-Linnéa Koloniträdgårdsförening UPPSALA 106 

Husbyborgs Koloniträdgårdsförening UPPSALA 97 

Kvarngärdets Odlarförening UPPSALA 108 

Ruddammsdalens Odlarförening UPPSALA 89 

Tuna Koloniträdgårdsförening UPPSALA 304 

Tunabergarnas Odlarförening UPPSALA 131 

Viola Koloniträdgårdsförening UPPSALA 13 

Årstablomman Odlarförening UPPSALA 76 

 Summa föreningsmedlemmar: 1423 
 

 

Region Gävle-Dala - omfattar Gävleborgs och Dalarnas län. Regionen har 7 medlems-

föreningar. 

Regionordförande vakant, kontaktperson May Näslund, Gävle. 

 

Falan Koloniträdgårdsförening FALUN 143 

Bäckebro Koloniförening GÄVLE 94 

Järvstaängarnas Koloniförening GÄVLE 84 

Strömsbro Koloniförening GÄVLE 60 

Södra Koloniföreningen GÄVLE 251 

Sandvikens Odlingsförening SANDVIKEN 50 

Söderhamns Koloniträdgårdsförening SÖDERHAMN 79 

 Summa föreningsmedlemmar: 761 
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Region Mitt - omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Regionen har 4 medlems-

föreningar. 

Regionordförande är Elisabeth Larsson, Sundsvall. 

 

Arbetsglädje Koloniförening SUNDSVALL 65 

Säter Koloniträdgårdsförening SUNDSVALL 73 

Norrberge Koloniträdgårdsförening TIMRÅ 37 

Tvillingsta Koloniförening ÖRNSKÖLDSVIK 35 

 Summa föreningsmedlemmar: 210 
 

 

Region Norrbotten – omfattar Norrbottens län. Regionen har 2 medlemsföreningar. 

Regionordförande är Britt Rehnman, Piteå. 

 

Fårölottens Koloniträdgårdsförening PITEÅ 40 

Killingholmens Odlingslottsförening BODEN 30 

 Summa föreningsmedlemmar: 70 
 

 

Region Västerbotten, 4 föreningar   

Nordmalings odlingssällskap NORDMALING 37 

Dalkarlslidens Koloniförening SKELLEFTEÅ 41 

Tomtebo Koloniträdgårdsförening UMEÅ 40 

Umeå Koloniträdgårdsförening UMEÅ 61 

 Summa föreningsmedlemmar: 179 

   

 Summa totalt: 23 339 
 

     

* Nya medlemsföreningar 2022: 

Hestra Trädgårdsförening, Ulricehamn 

Hörningsnäs Odlingslottsförening, Huddinge, även begärt och beviljats utträde från 2023-01-01. 

Stensökolonisterna, Nacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




