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                  Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet  

 Regionen är en allmännyttig, partipolitisk obunden ideell sammanslutning av 

föreningar anslutna till Koloniträdgårdsförbundet och utgör den organisatoriska 

enheten får det regionala arbetet inom förbundet. 

 Östra Regionen ska:                                                                                                                                                      

- arbeta för koloniverksamheten, fritidsodlingen och fritidsbysamheten inom 

regionen.                                                                                                                                        

– arbeta för att alla koloniföreningar inom regionens verksamhetsområde ansluts till 

regionen och förbundet.                                                                                                                                                                            

– i samverkan med medlemsföreningarna tillvarata kolonirörelsens intressen 

gentemot berörda myndigheter.                                                                                                                                                                        

– ansvara för kontakter med kommuner och markägare inom regionens 

verksamhetsområden.      

 Vi vill: - öka kunskapen om odling och föreningsteknik i regionens föreningar.                                                                                   

– sprida information om regionens och förbundets uppdrag till medlemsföreningarna.                                                  

– skapa kontakter och stimulera till samarbete regionens föreningar emellan.      

                                                                        

                                                             Östra Regionens styrelse: 

Ordförande: Merike Wulff                                                                                                                                                                          

Kassör:   Sven Jansson-Stockfelt                                                                                                                                 

Sekreterare: Anki Carlsson (värderingsansvarig)                                                                                                      

Ledamöter:   Åke Söderkvist ,Göran Härnvall                                                                                                              

Suppleanter : Kerstin Nordefors, Ewa Elfner    Revisorer: Maria Sjö och Elly Gustavsson                           

Revisorssuppleant: Olov Olsson                                                                                                                               

Valberedning:  Charlotta Tempelman, Anneli Bjuvgård                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kontakta oss:                                                                                                                                                       

Postförsändelser: Östra Regionen c/o Merike Wulff Lantjägarvägen 106 147 55 TUMBA                                             

E-post: merike.wulff@gmail.com                                                                                                      

Text, foto och layout om inte annat anges : Merike Wulff 

 I samarbete med  
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Sommarens föreningsbesök ------------------  

För att lära känna våra föreningar försöker vi i Östras styrelse besöka så många föreningar som möjligt under 

sommaren. Vi passar samtidigt på att berätta om Koloniträdgårdsförbundet och vad Östra Regionen kan stå 

till tjänst med. Först ut för ett besök var: 

                                                     Vaxmyra Koloniträdgårdsförening 18/6                                                                                  
Koloniföreningen ligger nordöst om Rundby Backar i Upplands Väsby och bildades 1984. Föreningen har både 

stugor och odlingslotter. Vi i Östras styrelse passade på att ha vårt styrelsemöte i föreningsstugan och fick 

sedan träffa både ordförande Gunilla Eriksson och föreningens kassör Bo Johansson som berättade om 

föreningslivet i Vaxmyra. 

 

Här hittade vi  paret Park som stolt visade sin odling. 



 

Sommarens föreningsbesök…………………………………………… 

Trädgårdsföreningen Norra Söderby 23/6                  

 

I Haninge Kommun ligger denna fina odlingsförening som bildades 1985. Vårt besök råkade sammanfalla med 

en av sommarens kallaste dagar och det kan inte ha varit mer än +8 grader. Inte nog med det, regnet stod som 

spön i backen! 

 

Men säg det väder som stoppar denna styrelse! Från vä. Tarja Guimaraes- kassör, Ann-Christin Johansson – 

sekreterare, Niklas Lundgren – webmaster och Torgny Östling – ordförande                        



                                                           Eklundsfältets Koloniförening 4/8 

        
Inte långt från sjön Måsnaren, 4 km sydväst om Södertälje Centrum ligger Eklundsfältets Koloniförening med 

ett fint läge och närhet till både bad och fiske. Vi träffade ordförande Lars Arvidsson som berättade  om 

föreningen och sedan bjöd oss på en rundvandring.                                                                       .

  En trevlig pratstund fick Åke Söderkvist- Östra, Lars Arvidsson -

ordförande , Charlotta Tempelman- Östras valberedning tillika ordförande i Hovsjö Koloniträdgårdsförening och 

Kerstin Nordefors- Östra och även vice ordf. i Solängens Koloniförening. 

 

Säby Koloniträdgårdsförening 11/8                                                                                                 
Den 11 augusti var jag och min styrelsekollega Åke Söderkvist på besök till Säby. Vi blev visade runt av 

föreningens ordförande Kathrin Klarås. Vilken vacker plats, mycket grönska runt omkring och vetskapen om att 

platsen ligger helt intill Järvafältets Naturreservat och Säby sjö. Det var frodigt med många stora äppelträd på 

området samt en plommonlund helt nära.  Säby Gård som koloniområdet hör till har anor från 1500-talet har 

varit slottsträdgård där det odlats köksväxter, frukt och bär. Säby Koloniträdgårdsförening bildades 1977 och 

området består av 12 500 kvm varav 7000 kvm är lottmark fördelat på 65 lotter på 75 och 100 kvm. 

Hälsningar                                                                                                                                                                                      

Sven Jansson -Stockfelt 

 



                 

                Årets koloniförening 2014  

  

SOLÄNGENS KOLONIFÖRENING                                              

Motivering till priset:                                                                           
Genom sitt breda och fantasifulla utbud av föreningsaktiviteter skapar Solängens 

Koloniförening den gemenskap och samhörighet som är en av kolonirörelsens viktiga 

grundstenar.  

                                                                                    
Det är andra året i rad Östra Regionens styrelse delar ut priset Årets Koloniförening. Genom priset vill vi ge 

inspiration till föreningar i Östra Regionen och säga att allt är möjligt!  Vi lyfter fram föreningar som satsar på 

utbildningar, miljödiplomering och trivselskapande verksamhet och hoppas att deras aktiviteter ska ge andra 

föreningar en liten puff till att själva sätta igång! 

Här kommer Solängen programutbud sommaren 2014:                                                                                                          

30 april - Valborgsmässofirande                                                                                                                                                                                                                                                     

10 maj - Arbetsdag med lunch i föreningshuset                                                                                                                            

25 maj - Loppis                                                                                                                                                                                    

6 juni - Nationaldagsfirande med grillkväll                                                                                                                                       

20 juni - Midsommarfirande                                                                                                                                                            

29 juni - Öppna Trädgårdar                                                                                                                                                                  

19 juli - Fruntimmerskalas med hattparad och knytis därefter.                                                                                          

16 augusti - Kräft-surströmmingsskiva                                                                                                                                        

20 augusti – Besök hos den lokala restaurangen som serverade Planka     

Solängens  Koloniförening fick ett diplom samt en summa på 2000 kr för 

utveckling av föreningen. 



Ordförande har ordet………………………………………   

 

Extra Förbundsråd på Långholmen 

Ja, nu har verkligen hösten gjort sitt intåg! Min odlingslott har fått skylten ”Stängt för i år” uppsatt och spade, 

kratta och andra redskapsväg är inlåsta och får vila upp sig tills snödroppar och tulpaner börjar sticka upp sina 

vackra huvuden!!  Denna vår och höst – 2014 - var för oss i regionsstyrelserna ett kreativt år, det gav oss två 

förbundsrådsträffar, ett ordinarie och ett extra!  För de som glömt vad ett förbundsråd är, och det är helt 

normalt att man gör, så är det förbundets högsta beslutande organ mellan förbundskongresserna. Där träffas 

regionsstyrelserna från hela landet och tar beslut om förbundsavgifter, beslutar om förbundets 

verksamhetsplan m.m. Syftet med ett extra förbundsråd var att diskutera hur regionsstyrelsernas arbete kan 

utvecklas och hur vi kan bli bättre på att nå ut till våra medlemsföreningarna. Den här typen av jobb är alltid 

lånsiktig men jag hoppas innerligt att det slutliga resultatet kommer att visa sig inom en inte för avlägsen 

framtid. Även i Östras styrelse har vi varit flitiga och reviderat våra stadgar som vi hoppas årsmötet 2015 

kommer att godkänna. 

Som avslutning vill jag skicka en hälsning med fina sommarbilder från min egen koloniförening Storvretens 

Koloniträdgårdsförening. Vi hade  ”Öppet Hus” i augusti och  hela Tumba med omnejd bjöds in och de som kom 

blev väl mottagna! Det bjöds på goda soppor , tipsrunda , lotteri och naturligtvis fika, medan den för dagen 

sammansatta  orkestern spelade för allt vad tygen höll.                                                                                                     

                
Ordförande  Guillermo  tar en svängom med odlaren Raza medan  orkester öser på för fullt. 

Med den fina sommaren i minnet önskar jag alla kolonister en bra avslutnings på detta år och 

GOD JUL OCH                                                                                                                                                                                         

ETT GOTT NYTT 2015!                                                 
Merike Wulff                                                                                            

Ordförande 

 



Studier……………………………………………………………….  

             ODLARSKOLAN ÄR AVSLUTAD FÖR DENNA GÅNG! 

Ja, nu har Östra Regionens Odarskola haft sin sista träff och avslutning.  Det hela startade upp den 12 februari, 

när det fortfarande var vinter och avslutades en höstdag d 19 oktober. Kursen har bjudit på föreläsningar om 

växtval, jordkvalliteter, kompostering ,  miljödiplomering  och mycket mer. Kursansvarig för odlarskolan har 

varit Inger Johnsson som såg till att odlarskolan fick kunniga föredragshållare som Lena Israelsson, Solveig 

Sidblad, Tommy  Landberg , biodlaren Kristina Bjurlöv och Kjell Eklind .                                                                                         

                  

                  Kjell i full aktivitet!                                                               Inger ger en sammanfattning  av kursen.                 

På avslutningdagens  förmiddag gav Kjell Eklind från Studiefrämjandet en lektion i den biologiska mångfalden 

och hur vi kan jobba för att behålla den mångfald vi ännu har. Sedan delade kursledaren Inger ut 13 intyg och 

diplom till de nybakade odlingsrådgivarna och Kjell  passade på att ge lite råd och tips om hur de kan jobba 

vidare som odlingsrådgivare i sina föreningar. Som avslutning och grand final blev det en gemensam 

lunchknytis där alla bidrog men en eller flera rätter och vilka rätter sedan!! Där fanns bl.a. rödbetssoppa, pajer, 

sallader och gubbröra, bara för att nämna några. Till kaffet serverades chokladmousse och annat godis.  

Naturligtvis behövde ingen av oss äta någon middag den kvällen!  

Här bjuder tre av de nydiplomerade              

odlingsrådgivarna  på sina läckerheter. 

                                                                          I samarbete med  



……………………..........................………………  

Odlarskola har genomförts av Regionens studiekommitté och helt finansierad av Östra 

Regionen. En viktig del i kursen har varit förståelsen för den biologiska mångfalden och 

vikten av att odla ekologiskt!                                                                                                             

Ett särskilt stort TACK till Inger Johnsson som tog på sig ansvaret för kursen, Östras 

studiekommitté, Susanna Theimer Lövgren – som alltid fanns på plats och som såg till att 

odlarskolan fick låna Lärkängens fritidsträdgårds lokal. Ett stort tack även till Anita Jonsson 

– Hemfosa Hage Fritidsby, som var ett stort stöd under hela kursen!  

Nu kan alla 13 odlingsrådgivare stolt sträcka på sig och säga att nu finns det 

odlingskompetens ute i Östra Regionens föreningar. 

 

          UPPFÖLJNING AV VÅREN STYRELSEUTBILDNING 

En vårdag, närmare bestämt den 27 april hade Östra Regionen under ledning av Helena Westerling från 

Koloniträdgårdsförbundet en heldag hos Studiefrämjandet i Solna för 15 vetgiriga styrelsefunktionärer från 

Östras föreningar.                                                                                                                                                              

Innan deltagarna skildes åt bestämde vi att på slutet av sommaren ha återkoppling av kursen hos någon av 

deltagarnas förening. Det blev Lupinens Koloniförening som bjöd in oss den 24 augusti för en slutlig 

sammanfattning.  Innan vi skildes åt beslöt vi att, om det går, ha en regelbunden träff för styrelsefunktionärer 

där man kan utbyta erfarenheter och tipsa varandra om olika problemlösningar. 

  
Att Lupinens fina koloniområde snart kommer att få ett häftigt årkväder är helt klart, men föreningens kassör 

Dieter Sittenfelt tog dock den annalkande faran med ro . 

 



Distriktsindelning av Östra Regionen………………………………… 

En ständigt återkommande fråga för oss i Östras styrelsen har varit: hur lyckas vi nå ut med information till våra  

36 föreningar och hur får föreningarna kontakt med oss på ett enkelt och smidigt sätt.                                                                                      

På Östra Regionens styrelsemöte 5/5 2013 beslöt vi att dela in regionen i 6 distrikt med respektive 

distriktsansvariga. Deras uppgift blir att vara kontaktpersoner för de föreningar som ingår i deras specifika 

distrikt. Tanken är att föreningarna ska vända sig i första hand till just sin disktriktsansvarig när det gäller 

utbildning, stöd och råd i administrativa och juridiska frågor osv. Vi hoppas att regionsdistrikten ska ge ett 

bättre informationsflöde och samtidigt skapa en bättre kontakt mellan region och föreningar.  

Distriksansvarig 

Göran Härnvall 
info@supergsthlm.se 
 
 

Kalvö Koloniby 
Hemfosa Hage Fritidsby 
Trädgårdsföreningen Norra Söderby 
Riddartorps Koloniträdgårdsförening 
Trädgårdsföreningen Oasen 
 

Anki Carlsson 
anki.carlsson@sundbyberg.se 
 

Skuruparkens Stugägarförening 
Sundbybergs Koloniförening 
Ängsholmens Odlingslandförening 
Gröna Hägerns Odlingslandsförening 
Engarns Koloniförening 
Kullöns Ekologiska Koloniförening 
Smedby Koloniförening 
 

Sven Jansson Stockfelt 
s.j.stockfelt@blakulla.net 
 

Hagalunds Koloniträdgårdsförening 
Säby Koloniförening 
Kvarnvretens Koloniförening 
Ekbackens Koloniförening, Solna 
 

Åke Söderkvist 
ake.soderkvist@comhem.se 
 

Görvälns Koloniförening 
Lupinens Koloniförening 
Vaxmyra Koloniträdgårdsförening 
Ekbackens Koloniförening, Norrtälje 
Aspviks Koloniträdgårdsförening 

Ewa Elfner 
ewa.englund6013@live.se 
 

Lillkalmars Odlingsförening 
Lärkängens Fritidsträdgård 
Bergshamra Koloniförening 
Ulriksdals Koloniförening 

 
Merike Wulff 
merike.wulff@gmail.com 
 
 
 
 

Kerstin Nordefors 
kerstin.nordefors@hotmail.com 
 

 
Fittja Odlarförening 
Mölle Koloniförening 
Tunadals Koloniförenin 
Vårbacka Odlingsförening 
Storvretens Koloniträdgårdsförening 

 
Eklundsfältets Koloniförening 
Hovsjö Koloniträdgårdsförening 
Bränninge Koloniförening 
Kiholms Koloniförening 
Solängens Koloniförening 
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......................................Miljödiplomering……………………….. 

Varför ska man  miljödiplomera sin  förening?                                                      

Här kommer svaret!                                                                                                            

Som miljödiplomerad förening kommer ni att: 

 Utnyttja resurser effektivt och minimera 

användningen av ändliga resurser. 

                                                                                                             
Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen 

   Värna naturens mångfald och kretslopp 

                                                    

                                                   Skapa en god livsmiljö  

Vill du veta mer om miljödiplomering  kontakta  Solveig Sidblad på förbundet eller Merike Wulff på  Östra                                                                                                                



 

Östra Regionens styrelse 

önskar 

         

OCH                                                          

ETT GOTT NYTT                          

2015 

 

 

 

Glöm inte att gå in på vår hemsida: www.östraregionen.com 


