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Föreningsbesök:
Kiholms koloniförening

Viktigt !
Förbundskongressens  vara eller inte vara?
Läs mer om vilka förändringar som är på gång under

”Ordförande har ordet”
Östra Regionens reviderade stadgar finns att läsa på

www.östraregionen.com



 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 koloniföreningar inom regionens verksamhetsområde ansluts till regionen och 
förbundet.                                                                                                                                     
- i samarbete med medlemsföreningarna tillvarata kolonirörelsens intressen gentemot berörda
myndigheter.                                                                                                                                 
- samordna kontakter mellan kommuner och markägare i regionens verksamhetso områden.   
-arbeta med utbildning av förtroendevalda såväl som övriga medlemmar och därmed      
stärka samarbete 

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 , Kerstin Nordefors

Studieorganisatör: Inger Johnsson
Suppleanter : Linda Taylor, Mårten Thorslund, Charlotta Tempelman

Revisorer: Maria Sjö och Elly Gustavsson Revisorssuppleant: Olov Olsson
Valberedning:  Marita Hoffman

Postförsändelser: Östra Regionen c/o Merike Wulff Lantjägarvägen 106 147 55
TUMBA          Tel: 070-42 42 059

E-post: merike.wulff@gmail.com

*Där inget annat anges står Merike Wulff  för text och bild   

                                                                                        

Ordförande har 
ordet…………………………………………………
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                  Viktigt att få era synpunkter!              
Vi i regionsstyrelsen har vi fått en remiss från förbundsstyrelsen med förslag till ny organisations och 
ansvarsfördelning mellan kongress, förbundsråd och regionsstyrelserna.  Ett av förslagen i remissen 
är att se över regionsindelningarna och i samråd med föreningarna i regionen se hur man skulle 
kunna förbättra indelningen. Därför är det viktigt för oss att få en återkoppling från er  om hur man kan 
få en bättre indelning av Östra Regionen, som är Stockholms län, eller att ni helt enkelt tycker att det 
fungerar bra som det är.  Det andra förslaget är att avskaffa förbundskongressen och att 
förbundsrådet blir förbundets högsta beslutande organ. Bakgrunden till förslaget är att kostnaden 
för kongessen är betydande och att deltagandet på kongressen har minskat.  För att förstå 
sammanhanget lite bättre så är läget i dag:                                                                                              
* Förbundskongressen                                                                                                                           
är Förbundets högsta beslutande organ som sammanträder vart fjärde år. Där träffas valda ombud 
från landets koloniföreningar och beslutar om verksamhetsinriktning, väljer ledamöter till 
förbundsstyrelsen och fastställer förbundsrådets verksamhetsrapport.                                                    
*Förbundsrådet                                                                                                                                        
är det högsta beslutande organet mellan kongresserna och  beslutar om förbundets budget, 
regionindelningar och förbundsavgifter. Förbundsrådet består i dag av 35-40 representanter utsedda 
av regionerna.                                                                                                                                      
Syftet med detta förslag är :                                                                                                                   
*att på bästa sätt tillvarata föreningarnas och medlemmars intressen och förverkliga 
verksamhetsplanen                                                                                                                                   
*en mer och överskådlig organisation                                                                                                       
*skapa delaktighet för förbundsrådets ombud och ta tillvara deras engagemang                                     
*bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser genom omfördelning  till regionerna och 
förbundsrådet *underlätta och förbättra dialogen mellan förbundsråd, förbundsstyrelse och 
regionsstyrelserna och därmed få en utveckling av vår demokratiska organisation.  Vi i Östra 
Regionens styrelse kommer att lägga ett remissvar i slutet på januari, så det känns viktigt att få
höra era synpunkter!!

Önskar er alla en fin jul och ett gott 2016!

Merike Wulff

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

Studier…………………………………………………

…………  
 Lördagen  den  7 november, samlades 15 utbildningssugna kolonister hos Studiefrämjandet- Riks på 
Långholmsgatan 27.  Efter lite morgonfika började dagens övningar med att Merike hälsade alla 
välkomna och Ulrika Otterling , förbundskansliet, tog  över och berättade om vad man får som medlem
i förbundet och vad förbundets står för. Efter en bensträckare var det Helena Westerlings tur att reda 
ut vilka lagar och arrendeavta som gäller för kolonirörelsen, samt hur en kolonistyrelse är uppbyggd 
och hur den fungerar.  Vid 12-tiden var det dags för en mättande lunch och eftermiddagen  ägnades  
åt att utbyta erfarenheter om styrelsearbete ,  livet i allmänhet, samt ta ännu en fika.  Vid 15.30-tiden 
kände sig alla nöjda med dagen och det var det dags att säga tack och farväl! 

Stort tack till Helena Westerling och Ulrica Otterling för en givande dag

  Glöm inte att få din förening miljödiplomerad!
Här kommer DE GRUNDLÄGGANDE TANKARNA I

MILJÖDIPLOMERING



 UTNYTTJA RESURER EFFEKTIVT 
MINIMERA ANVÄNDNINGEN AV      ÄNDLIGA RESURSER

                                                                      

 MINIMERA SPRIDNINGEN AV SKADLIGA ÄMNEN     

  VÄRNA NATURENS MÅNGFALD   OCH KRETSLOPP

 

           ATT SKAPA EN GOD LIVSMILJÖ

Du kan skaffa material om miljödiplomering genom att kontakta
förbundskansliet!



                                          Grattis till

ÅRETS KOLONIFÖRENING 2015:
EKLUNDSFÄLTETS KOLONIFÖRENING

Här ser vi delar av Eklundsfältets styrelse med Sirkka Harju i mitten. Hon har varit den drivande kraften till att 
föreningen erhållit grundnivån i Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering.  Sirkka har även anlagt en 
örtagård med information om kompostering och örterna är till för alla i föreningen att hämta inspiration.

Ett smakprov på föreningens aktiviteter: Konstutställning där föreningens egna konstnärer får ställa ut, barndisco
med ekologisk förtäring, grillfester, kräftskiva, loppis varje söndag med ekologisk fika samt gemensamma inköp 
av ekologisk jord och biokol. 

                                                               Så här motiverade Östras styrelse sitt beslut:

”Genom sitt breda utbud av föreningsaktiviteter och sin inspirerande ekologiska satsning skapar 
Eklundsfältets koloniförening den odlingsglädje och gemenskap som är några av de viktiga grunderna i 
kolonirörelsen”

                                

Sirkkas fina porslinshund vaktar rabetten                                                        En liten del av örtagården



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

              17/8 Gröna Hägerns Odlingslandsförening

Göna Hägersn Odlingslandsförening ligger i Hägernäs,Täby, intill Roslagsbanan och station 
Hägernäs. Antal lotter är 272 och  lotternas storlek är mellan 45- 150 kvm. På området finns det 
redskapsbodar, toalett, regnskydd och rastsuga. Ett fint strövområde gränsar till odlingslanden samt 
en liten å och det är 15 minuters promenad via gångväg genom skogen tll Arninge centrum. 

        
Här samlas odlarna för trevliga fester och samvaro!           Även en ko går att hitta på Gröna Hägern!

En vacker sen augustikväll tog Sven Jansson Stockfelt och Merike Wulff Roslagsbanan till Hägernäs 
och Gröna Hägern . Ordförande Gunilla Olsson mötte oss och  gav  en guidad tur i området och sedan
blev det träff med föreningens styrelse för en pratstund. Framåt kvällskvisten blev det Roslagsbanan 
tillbaks till storstaden med insikten att det är helt fantastiskt  att kunna ta sig från de grönskande 
odlingarna i Gröna Hägern till storstadens larm och myller på en halv timma, drygt!



………………………………………………………………

9/9 Kiholms Koloniförening - Södertälje

Vid det vackra blå staketet posera Tord Eriksson, medlemsansvarig och Mia Klintewall,
styrelseledamot                                                                                       

Kiholms Koloniförening ligger utefter Södertälje kanal och i närheten av ett naturreservat. Föreningen 
kan stoltsera med en badplats och egen bastu vid Mälarens strand. Området består av 175 stuglotter 
och 38 odlingslotter. Den 9/9 var det dags för oss i Östras styrelse för ännu ett spännande 
föreningsbesök.  En tidig lördagsmorgon gav vi oss iväg mot Kiholm och möttes av styrelsen som 
dukat upp med gott kaffe och lika goda smörgåsar! Efter givande pratstund om föreningslivet fick vi en
fin rundtur i föreningen och fick bl.a. träffa odlaren Kenan som hade en odlingslott där det fanns det 
mesta man kan önska sig! Vi som fick en fin dag på Kiholm var Åke Söderkvist, Kjell Eklind, 
Studiefrämjandet och Merike Wulff.

.
Till vänster ser vi Kjell Eklind, Studiefrämjandet, och odlaren Kenan som stolt visar upp en bråkdel av
sin fantastiska skörd. På den högra bilden ser vi föreningens fina bastu med tillhörande badbrygga!



Utflykt…………………………………………………
……………….

Hornuddens trädgård 

Lördagsmorgon den 13 juni samlades kolonister från Östra på bussterminalen i T- centralen och klev 
på bussen från Sällskapsresor.  Resan gick mot Strängnäs och vår kunniga bussguide gav oss 
historiska glimtar från färdvägen. Väl framme i Hornudden, som ligger vackert vid Mälaren, blev det 
fika med smörgås och ägaren berättade om familjeföretaget Hornudden och hur det var att jobba som 
KRAV-certifierad. På Hornudden odlas det tomater och kryddor i mängder! Dessutom är tomaterna 
trädgårdens signum och självklart fick vi möjligheten att titta in i de stora växthusen där bebistomater 
och fullvuxna plantor frodades . Även basilikan och andra kryddor fanns i mängder samt rara 
pelargoner!  Allt som producerades gick att köpa i trädgårdens gårdsbutik och även i restaurangköket 
användes allt som odlades.  Under stora härliga parasoll på restaurangens veranda avnjöt vi en härlig 
lunch, där allt i grönsaksväg kom från egen trädgård. Efter ett besökt i trädgårdsbutiken och med 
välfyllda kassar var det dags att sätta sig i bussen och återvända hemåt! 



 

 Ett växthus fullt med kraftiga tomatplantor                  Här ”vadar” vi i basilika och olika sortes rara 
pelargoner

Hänt ute i 
föreningarna…………………………………………
……

Koloniträdgårdsföreningen Oasen 20 år  
Oasen är en liten men naggande god förening med runt 17 odlingslotter. Den ligger granne med 
bostadsrättsföreningen Albatrossen och granne mad Brandbergen i Haninge. Lotterna är öppna 
endast för de boende i bostadsrättsföreningen. Föreningen firade sin 20-årsdag den 13 juni men först
i början på september hade Merike från Östra Regionen möjlighet att åka över till föreningen och 
grattade med ett presentkort från Bauhaus.  Östra önskar Oasen forsatta lyckosamma odlingsår! 



 

 Delar av  Oasens styrelse                                                   En stor glädje är för alla är att ha bin i sin 
förening                                                                                                      med ordf. Marita Hulberg till 
höger    

---------------------------------------------------------------------------------------

Öppet hus i Storvretens Koloniträdgårdsförening

-Tumba    



    23 augusti öppnades grindarna för allmänheten för att få sig en titt och rundvandrig i det fina
koloniområdet. . Föreningen bjöd på förtäring, dragspelsmusik och försäljning från föreningens
odlingar. Att det är ett mångkulturellt odlingsgäng förstår vi av det fina flaggspelet som spetsen

”Lilleman” beundrar!

DET HÄR FÅR DU FÖR DIN
AVGIFT I KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET

1. Juridiskt stöd  

Juristhjälp: Arrendetvister, tolkning av stadgar samt problem som kan uppstå när
en medlem missköter sig eller vid uppsägningav arrendekontrakt, frågor om arv och 
gåva, frågor om utmätning då en medlem gått i konkurs.

Förhandlingshjälp: hjälp att förhandla med kommunen om arrenden, avgifter 
ersättningar vid områdesförändringar m.m.                                                                    
Skrivelser: Hjälp att upprätta skrivelser, t.ex. till kommunen

2. Utbildningar:

Exempel:                                                                                          
Kassörsutbildning som Östra regionen anordnade 2012.  Utbildningen var mycket 
uppskattad.

Värderingskurs: Anordnades i samarbete med FSSK ( Föreningen Storstockholms 
koloniträdgårdar)

Utbildning för studieorganisatörer som genomfördes på Scandic Continental i 
Stockholm för förbundets organisatörer. Trädbeskärningskurs genomfördes under två
dagar på begäran av en förening i Östra regionen.

3. Försäkringar 

Som kolonist omfattas du av en olycksfallsförsäkring i Folksam och som stugägare 
får du 20 % rabatt på Folksams stugförsäkring.

4. Lånefond

Koloniträdgårdsförbundets Lånefond erbjuder förmånliga lånevillkor till föreningar 
som behöver förbättra sina gemensamma anläggningar, t.ex. vattenledningar, förråd 
och toaletter. Räntan är drygt 2 % vilket är betydligt lägre än en vanlig bankränta. 



Dessutom ställs inte samma höga krav på säkerhet som när bankerna lånar ut 
pengar.

5. Bidrag

Medlemsföreningar kan få bidrag för att genomföra utbildningar, t.ex. en 
odlingsutbildning.

6. Rådgivning

Råd om odling, problem med skadedjur och annat som man vill veta som odlare och 
kolonist. Förbundets trädgårdskonsulent hjälper dig gärna. Det är bara att ringa.

7. Konfliktlösning

Förbundet ställer även upp och förmedlar i konflikter som kan uppstå i föreningar. 
Förbundet ställer också vid behov upp som mötesordförande på föreningars 
årsmöten.

8. Rabatter

- 10 % på Flügger färg och Fionatapeter. 20 % på penslar och tillbehör.

- 10 % på Folksams fritidshusförsäkring

- Medlemserbjudanden i Allt om Trädgårds webb-shop.

- Karlstads Redskap ger rabatt på trädgårdsredskap.

- Inom kort kommer ett erbjudande om rabatter på kontorsmaterial hos Office 

Depot.

9. Administrativ service

Utskrivna adressetiketter, medlemslistor, inbetalningskort m fl. tjänster (här tar 
förbundet ut en mindre avgift)

10.  Information

- Kontinuerlig information om frågor som rör koloniträdgårdsrörelsen (via 
förbundscirkulär) 



- Tillgång till förbundets informationsmaterial, t.ex. om odling eller 
koloniverksamhet.

- Tidningen Koloniträdgården.

11.  Hemsidans medlemsinloggning

Föreningens styrelse har password för att logga in (se förbundscirkuläret) på 
medlemssidorna som just nu byggs ut avsevärt för att underlätta verksamheten och 
dess utveckling.

                                                                 

BIDRAG FRÅN FÖRBUNDET ?     GLÖM INTE ATT BÖRJA
PLANERA AKTIVITETER FÖR 2016 SOM NI KAN SÖKA BIDRAG

FÖR!! 

GOD JUL
OCH



ETT GOTT NYTT 2016 !!
ÖNSKAR

ÖSTRAS REGIONENS STYRELSE

Koloniträdgårdsförbundet och Östra Regionen samarbetar med


