Koloniträdgårdsföreningen
– vårt gemensamma ansvar

Handledning till studiematerialet

Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning.
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Utbildningen kan läggas upp på olika sätt beroende på vilka förutsättningar och önskemål
som finns. Antingen kan man genomföra den i form av en studiecirkel med 4 – 5 träffar eller i
kursform vid ett par tillfällen. Antalet träffar beror på deltagarnas egna kunskaper,
erfarenheter och intresse.
Handledningen utgår från att materialet används i studiecirkelform och ger förslag till upplägg
och genomförande. Det är viktigt att du som handledare använder materialet på det sätt som
bäst passar dig och gruppen.

Första träffen – Kapitel 1
Avsätt gott om tid för presentation. Det är bra om deltagarna tidigt deltar aktivt samtidigt som
det underlättar kommande diskussioner om alla i gruppen har fått prata.
Metod
Låt deltagarna intervjua varandra två och två och berätta för övriga gruppen om varandra med
följande frågor som underlag:
Varför är du kolonist
Vilket är favoriten på kolonilotten
Arbete och familj
Hobby, fritid
Har du erfarenhet från andra föreningar
Vilka förväntningar har du på cirkeln/kursen
Ni kan säkert hitta på fler eller andra saker som kan vara kul att veta om varandra.
Därefter kan någon som varit med i föreningen länge berätta om området och lite historisk
kuriosa. Det kan antingen vara du som handledare, någon representant från styrelsen eller
någon annan medlem.
Koloniträdgårdsföreningen – vårt gemensamma ansvar.
Gå igenom texten och understryk sambandet: kolonist – förening – delaktiga medlemmar. Vill
man vara kolonist måste man vara med i en förening och som medlem i en förening måste
man ta ansvar.
Diskussionsfrågorna
Om det är en större grupp och/eller svårt för alla att komma till tals, så kan man med fördel
köra små bikupor. Låt deltagarna sitta 2 – 3 personer och prata igenom frågorna, och gör
sedan en sammanfattning i hela gruppen.
Sista diskussionsfrågan om vilken verksamhet man mer skulle kunna ha kan man genomföra
som ett grupparbete med 4- 5 personer där de får redovisa på ett blädderblockspapper t.ex.
Koloniträdgårdsförbundet – vårt förbund
Gå igenom texten.
Förbundets uppgifter är tagna från Förbundsstadgarna 2§.
Föreningens och medlemmarnas förmåner finns mer utförligt presenterat i
informationsmaterialet ”Medlem i Koloniträdgårdsförbundet” som finns att rekvirera från
förbundskansliet.
Diskussionsfrågorna kan ni gå igenom på samma sätt som i föregående avsnitt.
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Andra träffen – Kapitel 2
Stadgar – föreningens regelverk
Se till att alla deltagarna har ett exemplar av föreningens stadgar.
Inled träffen med att ställa frågan; Hur skulle det kunna se ut om det inte fanns några stadgar
i föreningen? Kan man inte komma överens ändå?
Gå igenom texten, del för del och stäm av mot föreningens stadgar vad som gäller och att man
följer dessa i föreningen, både styrelsen och medlemmarna.
Diskussionsfrågorna
Nu när gruppen har träffats tidigare kanske det kan fungera att diskutera i storgrupp. Om inte,
använd dig av bikupor.
Föreningens juridiska dokument
Arrendekontrakt – med kommunen
Ta med en kopia av föreningens arrendekontrakt och redogör vad som gäller för föreningen
enligt detta avtal. Viktigt att understryka alla medlemmars kollektiva ansvar!
Arrendekontrakt – med medlemmen
Se till att alla deltagarna har en kopia av föreningens avtal, eller om de tar med sitt egna.
Gå igenom punkt för punkt vad som står i avtalet och koppla det till vad som gäller enligt
avtalet med kommunen.
Regler och ordningsföreskrifter
Se till att alla deltagarna har varsitt exemplar av föreningens ordningsregler, byggregler etc.
Kontrollera också att du har med kopia på de kommunala reglerna och föreskrifterna som kan
vara relevanta för koloniföreningen och dess medlemmar.
Gå igenom de olika reglerna och fundera på om de är berättigade.
Diskussionsfrågorna
Använd samma förfaringssätt som tidigare; storgrupp, bikupor eller grupparbete.
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Tredje träffen – Kapitel 3
Om alla deltagarna har läst igenom berättelsen till denna träff så kan man börja med att ta upp
frågor, funderingar eller synpunkter. Har man egen erfarenhet av mötesteknik?
Rollspel
Dela ut materialet till övningen. Alla får varsin uppsättning av årsmöteshandlingarna. Fördela
sedan de olika rollerna till deltagarna och det eventuella materialet som är avsett för dem.
Genomför årsmötet.
Utvärdera
Blev det ett bra möte? Fick de som ville säga det de ville? Blev det bra beslut och framför allt
vet alla vad som beslutades?
Detta var den del av materialet som tar upp föreningsfrågorna.
Diskutera
Gå laget runt bland deltagarna och fråga om de efter denna cirkel känner sig mer insatta och
beredd att ta ett uppdrag i föreningens styrelse.
Om inte, varför?
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Fjärde träffen – Kapitel 4
Ta med en uppsättning av Lätt om odling och dela ut till deltagarna om de inte redan har fått
dem.
Bjud till denna träff in någon/några duktiga odlare som kan berätta om förutsättningarna för
odling i föreningen och som kan ge bra nybörjartips.
Ge deltagarna i uppdrag att läsa igenom texten innan träffen och fundera på hur deras egna
förutsättningar ser ut, både när det gäller hur lotten ser ut och deras egna förkunskaper.
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Bilagor till Rollspelet
(Kopiera och dela till alla)

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av protokollförare
6. Val av justerare
7. Val av rösträknare
8. Styrelsens förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och förslag
13. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
14. Fastställande av budget och avgifter
15. Val a, kassör
b, 1 styrelseledamot
c. 1 suppleant
16. Val av revisor och revisorsuppleant
17. Val av ombud
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Avslutande
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(Kopiera och dela till alla)

Verksamhetsberättelse för Vår Koloniträdgårdsförening
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Eva Andersson
Bo Bertilsson
Cecilia Claesson
David Danielsson
Eva Eriksson

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ersättare

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden. Förutom årsmötet
har det varit 1 medlemsmöte.
Under året har 3 av föreningens kolonilotter bytt innehavare.
Till styrelsens stora glädje har det varit stor uppslutning på städdagarna, både på våren och
hösten och det tackar vi för.
Våren 2009 påbörjades renoveringen av vårt föreningshus med ommålning och lagning av
fönster. Det arbetet var klart till midsommar då vi passade på att fira detta.
Staketet runt vårt område var nästa steg och det lagades och målades juli – augusti.
Den 21 augusti hade vi Skördefest då allmänheten var inbjuden att gå runt i vårt område och
fick möjlighet att köpa grönsaker, blommor och sylt som föreningens medlemmar bidragit
med för att förstärka föreningens ekonomi.
Då det gäller föreningens ekonomi så har verksamheten gått med ett litet överskott som gör
att vi fått ytterligare pengar att spara för inköp av en ny gräsklippare så småningom.
Från styrelsens sida hoppas vi härmed ha lämnat en bild av verksamhetsåret och tackar för
förtroendet att leda föreningen.

Vårt Område 2010-02-19

Eva Andersson, ordförande

Bo Bertilsson, kassör

Cecilia Claesson, sekreterare

David Danielsson, ledamot
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(Kopiera och dela till alla)

Ekonomisk berättelse för Vår Koloniträdgårdsförening
Ingående balans
Kassa
Postgiro

3.345,50
17.851,27

Intäkter
Arrendeavgift, 45 x 550,Medlemsavgift, 45 x 1.100,Övrigt (lotteri, försäljning etc.)
Summa
Kostnader
Arrendeavgift
Förbundsavgift
Vatten
El
Sopor/latrin
Möten
Reparation, underhåll
Arvoden
Summa

24.750,00
49.500,00
7321,00
81.571,00

24.750,00
13.050,00
11.653,50
2.176,00
6543,50
897,50
11326,00
5000,00
75.396,50

Årets resultat
Utgående balans
Kassa
Postgiro

6.174,50

573,00
27.371,27

Revisionsberättelse
Undertecknade valda revisorer har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens
förvaltning under räkenskapsåret 2009-01-01 – 12-31 och avger följande berättelse:
Vi har tagit del av räkenskap, styrelsens årsredovisning och andra handlingar som lämnar
upplysningar om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning.
Vår granskning har ej gett anledning till anmärkning avseende redovisningshandlingarna,
föreningens bokförning eller inventering av tillgångarna samt ej heller beträffande förvaltning
i övrigt.
Därför tillstyrker vi att den ekonomiska berättelsen per 2009-12-31 fastställes och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
Vårt Område 2010-02-19
Fredrik Fransson
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(Kopiera och dela till alla)
Nr 1
Motion ang miljödiplomering
Jag tycker att vår förening ska vara med och bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och
redan i dag är vi många kolonister som odlar ekologiskt. Koloniträdgårdsförbundet har en
miljödiplomering som jag tycker att vi ska arbeta efter för att göra vårt koloniområde ännu
bättre. Mitt förslag är att föreningen anmäler sitt intresse för att bli miljödiplomerad, samt att
en arbetsgrupp utses.
Majsan Roos, lott nr 3
Styrelsens förslag till beslut
Motionären vill att föreningen ska anmäla intresse för att bli miljödiplomerad, samt att en
arbetsgrupp utses som håller i arbetet. Detta tycker styrelsen är ett mycket bra förslag då vi i
föreningen jobbat mycket för att utveckla vårt miljöarbete. Att det utses en särskild grupp till
detta är mycket bra.
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

Nr 2
Motion ang studier
Jag tycker att styrelsen ska anordna en kurs för nya medlemmar varje vår. Själv fick jag gå en
sådan kurs i min förra förening och den var jättebra.
Anna-Greta Ljung, lott nr 67
Styrelsens förslag till beslut
Anna-Gretas förslag att vi ska anordna en kurs för nya medlemmar anser styrelsen är ett
mycket bra förslag. Däremot är det tveksamt om man ska göra det varje år. Styrelsen har gett
studieansvarig i uppdrag att genomföra en kurs nu under våren och sedan får man till nästa år
se om det finns underlag till ytterligare en eller om man ska avvakta något år till.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att kurs för nya medlemmar genomförs vid behov.
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Olika roller under mötet
(Kopiera, klipp ut och dela ut till de deltagare du fördelar de olika rollerna till)

Föreningens ordförande
Som styrelseordförande ska du göra följande:
Hälsa välkommen och leda mötet de 4 första punkterna.
Punkt 8: besvara eventuella frågor
Punkt 12: redovisa styrelsens förslag, eventuellt besvara motförslag.
Punkt 17: föreslå att styrelsen får i uppdrag att utse eventuella ombud.
Punkt 18: föreslå 3 personer till valberedningen (var lite kreativ!)
Punkt 20: innan mötesordförande avslutar mötet, avtacka avgående kassör samt ledamot
(frivilligt)

Valberedare
Du ska som valberedare ha förberett förslag till de olika valen som ska göras.
Här kan du välja antingen att prata med någon deltagare i förväg om de är villiga att bli valda,
eller så hittar du på fiktiva personer som är tillfrågade men tyvärr inte kunde vara med på
mötet.
Du ska förbereda val av:
Kassör
1 st ledamot
1 st suppleant till styrelsen
1 st revisor
1 st revisorsuppleant

Den ”aktiva” mötesdeltagaren
Som aktiv mötesdeltagare kan du föreslå dig själv, eller någon annan, till justerare och
rösträknare.
Om någon diskussion blir för långdragen kan du begära streck i debatten.
Gärna be om förtydligande om det är något som är oklart.

Den ”ifrågasättande” mötesdeltagaren
På punkten 8 Styrelsens verksamhetsberättelse kan du fråga varför det inte finns med något
om de fina blomkrukorna som du ordnat vid föreningshuset.
På samma punkt Ekonomisk berättelse kan du fråga hur arvodena i styrelsen fördelats och om
det inte har betalats ut några social avgifter.
På punkten 12, motion nr 1 tycker du att det är bättre att arbetsgruppen först undersöker
intresset hos alla medlemmar, och om intresset är 100% så anmäler man sitt intresse till
förbundet.
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Koloniträdgårdsföreningen
– vårt gemensamma ansvar
Studiematerial för medlemmar i
Koloni- och Fritidsträdgårdsföreningar

Avsnitt/innehåll
Koloniträdgårdsföreningen – vårt gemensamma ansvar
Koloniträdgårdsförbundet – vårt förbund
Stadgar, regler och avtal
Årsmöte och mötesteknik
Liten ordlista
Att börja odla – så går det till

sidan 2
sidan 3
sidan 5
sidan 7
sidan 13
sidan 14

Kompletteringsmaterial: Föreningens stadgar, arrendekontrakt, nyttjanderättsavtal,
ordningsregler samt Lätt om odling.
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Kapitel 1
Koloniträdgårdsföreningen – vårt gemensamma ansvar
Grunden för all koloniträdgårdsverksamhet är verksamheten i den lokala föreningen. Alla
kolonister på ett område, oavsett om det är koloniträdgårdar, odlingslotter eller fritidsby,
samverkar i en förening. Det är i den egna koloniträdgårdsföreningen som kolonisterna kan
påverka områdets utformning, organisera gemensamma aktiviteter och skapa en social
gemenskap.
Det är oftast föreningen som har ansvaret för att förvalta det gemensamma markområdet och
gemensamma anläggningarna. Genom föreningens verksamhet kan trädgårds- och
odlingskulturen föras vidare till nya generationer samtidigt som ett viktigt grönområde i
tätortsmiljö vårdas och bevaras. Här skapas och förvaltas de gemensamma anläggningarna
och ordnas de traditionella trädgårdsfesterna.
Genom att samverka i en förening delar alla kolonister på ansvar och arbete för skötsel och
underhåll av det gemensamma området. Det är särskilt viktigt för allmänhetens uppfattning
om koloniträdgårdsrörelsen att områdets yttre ramar och allmänna ytor är välskötta och
tilltalande. En bra föreningsverksamhet är förutsättningen för en verkligt lyckad
koloniträdgård, ett odlingsområde eller en fritidsby.
Alla medlemmar i en koloniträdgårdsförening beslutar gemensamt om föreningens
angelägenheter, kostnader och ordningsregler. Varje år genomförs ett årsmöte då föreningens
ekonomi och verksamhet läggs fast samt en styrelse väljs. Styrelsen har medlemmarnas
förtroende att sköta föreningens angelägenheter mellan årsmötena eller andra föreningsmöten
dit alla medlemmar kallas.
Aktiviteter för att utveckla gemenskapen i koloniträdgårdsförening är av stor betydelse för att
få alla medlemmar att känna sitt ansvar och sin delaktighet i föreningens helhet. En viktig
förutsättning för detta är att föreningens verksamhet i huvudsak bygger på medlemmarnas
gemensamma ideella insatser. Att t.ex. ta på sig ett styrelseuppdrag i en koloniträdgårdsförening får inte medföra att man ska överta alla gemensamma arbetsuppgifter från alla övriga
medlemmar. Däremot företräder den förtroendevalde alla medlemmar mot myndigheter,
utomstående eller andra organisationer.
Diskutera
På vilket sätt kan jag som medlem ta ansvar för föreningens verksamhet och koloniområdet?
Hur fördelas ansvar och arbetsuppgifter inom föreningen? Inom styrelsen och mellan styrelse
och medlemmar?
Kan arbetsfördelningen göras annorlunda för att få fler delaktiga?
Vilken verksamhet finns i dag och vad skulle man kunna göra mer? Studier, temakvällar,
kultur, möten, fester etc.
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Koloniträdgårdsförbundet – vårt förbund
Koloniträdgårdsförbundet grundades 1921 och har ca 260 medlemsföreningar med över
25000 medlemmar över hela landet. Vi är en av dessa föreningar som är medlem.
Förbundet har till uppgift att
på bästa sätt tillvarata föreningarnas och deras medlemmars intressen
verka för att alla som vill bli kolonister och delta i koloniträdgårdsverksamhet ska ges
möjlighet till detta
värna om koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga inriktning samt att främja en god
mänsklig gemenskap bland kolonister och ett gemensamt ansvarstagande oavsett ålder,
kön, kulturell eller etnisk bakgrund
sprida information om koloniträdgårdsrörelsen och dess verksamhet
föra trädgårdsintresset vidare till nya generationer
bevaka koloniträdgårdsrörelsens intressen vad avser samhällsplanering, lagstiftning
och ekonomi
bevara, utveckla och förnya koloniträdgårdsverksamheten
medverka till att kolonister får en bred kunskap om odling samt miljö- och
klimatfrågor
aktivt arbeta för ett gott samarbete med koloniträdgårdsrörelsen i andra länder.
Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för
trädgårdskolonister i koloniträdgårdar, fritidsträdgårdar, odlingslottsområden eller
motsvarande.
Förbundet har delat in landet i 16 regioner. Regionerna bevakar regionala intressen som att
värva nya medlemsföreningar, skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna,
stimulera till studier om odling och ordna lokal odlingsrådgivning samt samordna studier om
organisation, föreningskunskap och styrelseutbildningar.

Medlemsförmåner för föreningen
råd och hjälp med stadgar, arrendekontrakt och nyttjanderättskontrakt
juridisk rådgivning vid tvister samt mallar för hantering av medlemsärenden
grundförsäkring som täcker det mesta i en förening utom byggnader
administrativ service – till låga priser köpa utskrivna adressetiketter, medlemslistor,
inbetalningskort etc.
föreningens funktionärer kan delta i förbundets och regionens kurser och konferenser
bidrag till studier
stöd i miljöarbetet och möjlighet att bli miljödiplomerad utifrån förbundets kriterier
via förbundets Lånefond ansöka om mycket förmånliga lån till investeringar som
föreningen behöver göra.
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Medlemsförmåner för medlem i föreningen
tidningen Koloniträdgården som utkommer med 4-5 nummer per år
informationsmaterialet Lätt om odling, en folderserie med odlingsinformation
odlingsrådgivning
rabatterad stugförsäkring genom förbundets avtal med Folksam

Diskutera
Vilken/vilka av förbundets uppgifter är viktigast för er? Finns det något ni saknar som
förbundet borde arbeta med?
Vilken/vilka av föreningens förmåner är viktigast för er? Är det något annat ni saknar?
Vilken/vilka av förmånerna för dig som medlem i föreningen tycker du är viktigast? Är det
något annat ni saknar?
Om ni i er studiegrupp kommer fram till något som ni saknar och som ni tycker är viktigt, för
föreningen eller för er som medlemmar i föreningen, skicka en skrivelse till förbundskansliet.
Kanske är ni med och utvecklar verksamheten och förbättrar för landets alla kolonister!
Ett annat tips är att skriva en motion till nästa förbundskongress som är 2013.
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Kapitel 2
Stadgar, regler och avtal
Stadgar – föreningens regelverk
Till grund för föreningens verksamhet ligger dels föreningens stadgar, dels de av årsmötet
beslutade verksamheterna eller riktlinjerna. I stadgarna regleras bl.a. medlemskapet,
föreningens uppgifter, beslut angående avgifter, årsmöte, styrelse och förvaltning. Stadgarna
är till för att garantera att föreningen fungerar demokratiskt och är ett hjälpmedel för såväl
medlemmar som styrelse.
Stadgarnas innehåll:
Föreningens ändamål – talar om vad föreningen ska syfta till och vilken verksamhet som ska
bedrivas.
Medlemskap – reglerar vad som gäller för att man ska kunna antas som medlem och vilka
skyldigheter och rättigheter som följer av medlemskapet.
Avgifter – talar om vilka regler som gäller för beslut om föreningens olika avgifter.
Årsmöte – denna del fastställer vilka regler som gäller inför ett årsmöte, vem som har rösträtt,
vilka ärenden som ska behandlas, vad som gäller för en medlem att lämna förslag (motion) till
årsmötet och hur besluten ska fattas.
Styrelsen – här regleras på vilket sätt styrelsen väljs, vilken sammansättning den ska ha,
arbetsordning, ansvar och uppgift.
Räkenskaper och revision – reglerar vad som gäller för val av revisorer samt deras ansvar
och uppgift.
Valberedning – reglerar val och sammansättning av valberedning samt deras ansvar och
uppgift.
Stadgeändring – här finns de särskilda regler som gäller när man i föreningen vill ändra sina
stadgar.
Tolkning av stadgarna – reglerar vad som gäller när tvist uppstår om hur stadgarna ska
tolkas.
Upplösning – reglerar vad gäller när föreningen ska upplösas.
Diskutera
Vad har jag som medlem för rättigheter och skyldigheter?
Hur kan jag påverka i föreningen?
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Föreningens juridiska dokument
Arrendekontrakt – med kommunen
Vanligast är att koloniträdgårdsföreningen tecknar ett arrendekontrakt med markägaren, oftast
kommunen, om att få utnyttja ett visst område för bl.a. odling. Föreningen är med andra ord
en förutsättning för att man som kolonist ska få tillgång till en koloni/odlingslott.
Detta arrendekontrakt innehåller uppgifter om det geografiska området, avtalstid,
arrendeavgift, ändamål för verksamheten och olika regler som ska gälla. Innehållet i
arrendekontraktet som föreningen har med kommunen, återspeglas sedan i det kontrakt som
föreningen skriver med sina medlemmar.
Det är föreningen som ansvarar gentemot jordägaren, kommunen, inte den enskilde
medlemmen. Det är därför viktigt att alla medlemmar följer avtal och regler som gäller i
föreningen annars kan en enskild medlem riskera att föreningen hamnar i tvist med
kommunen.
Arrendekontrakt/nyttjanderättsavtal – med medlemmen
Varje kolonist tecknar ett arrende- eller nyttjanderättskontrakt med föreningen. Detta kontrakt
talar om hur och på vilka villkor kolonisten får bruka sin del av föreningens område.
Oftast kopplas även dessa kontrakt till ett antal ordningsregler, som mer i detalj berättar om
vilka regler som gäller i föreningen.
Det är viktigt att man som medlem i föreningen är väl medveten om innehållet i avtalet och
vilka förutsättningar och regler som gäller. Som tidigare sagts så har alla medlemmar ett
gemensamt ansvar för att föreningens åtagande gentemot kommunen följs så att man inte
riskerar verksamheten eller att förlora området.
Regler och ordningsföreskrifter
Lika viktigt som det är att följa stadgar och avtal, är det också att man följer, dels föreningens
ordningsregler men också de regelverk som kommunen har.
Ordningsreglerna beslutas av medlemmarna i föreningen på ett årsmöte, ibland med
godkännande av t.ex. kommunen. På samma sätt kan reglerna ändras om föreningens
medlemmar så önskar. I en koloniträdgårdsförening bör man vara medveten om att reglerna
ska vara berättigade och att de är till för att skapa en trivsam samvaro och miljö.
Utöver föreningens regler, stadgar och kontrakt måste man självklart följa t.ex. kommunernas
hälsovårdsföreskrifter, byggnadsregler m.m.
Diskutera
Vad händer om någon medlem inte följer avtal och regler? Hur påverkas de andra
medlemmarna?
Hur informeras medlemmarna om reglerna och (hur) följer man dem?
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Kapitel 3
Årsmöte och mötesteknik
Årsmötet är det tillfälle då medlemmarna har möjlighet att påverka i föreningen. Det är då
som medlemmarna kan komma med förslag och ta upp frågor som man vill diskutera. Men
för att detta ska kunna ske så måste man lämna skriftligt förslag, motion, i god tid inför mötet
så att styrelsen kan förbereda frågan och att den finns med på dagordningen med kallelsen.
När och hur detta ska ske regleras i stadgarna.
För att man ska kunna genomföra ett årsmöte eller medlemsmöte på ett bra sätt, så att alla
som vill får framföra sina åsikter och att besluten fattas på ett korrekt sätt, behöver man följa
viss formalia – mötesteknik.
Här följer en berättelse om ett årsmöte med exempel på det formalia som ofta används.
Ord med fetstil markerar dagordningens olika punkter och de med fet och kursiv stil
markerade orden finns med i ordlistan efter berättelsen.

”Koloniträdgårdsföreningen Skön och grön har i god tid inför årsmötet skickat kallelse till alla
sina medlemmar. Inför årsmötet har två medlemmar skrivit varsin motion med förslag för
årsmötet att diskutera. Styrelsen har gått igenom deras motioner och förberett frågan inför
årsmötet med förslag till beslut. Dessa båda motioner finns det information om i kallelsen som
skickats ut så att medlemmarna vet vilka frågor som kommer att diskuteras.
Till årsmötet har man bjudit in representant från regionen att närvara och för att sitta
mötesordförande. Eftersom man vid ett årsmöte ska besluta om ansvarsfrihet för sittande
styrelse är det formellt korrekt om inte föreningens ordförande leder årsmötet, utan lämnar
över klubban till den person årsmötet väljer.
Mötet inleds av att ordförande för Koloniträdgårdsföreningen Skön och grön hälsar alla
välkomna, och då särskilt regionens ordförande Iris Grönkvist, samt förklarar årsmötet för
öppnat.
Nästa punkt är att fastställa röstlängd och dagordning. Ordförande föreslår att den
medlemslista som avprickningarna gjorts på också ska fungera som röstlängd. Han frågar:
- Är det mötets mening att fastställa röstlängd enligt avprickad medlemslista?
Mötesdeltagarna svarar lite spritt: - Ja, och ordförande klubbar beslutet.
Därefter frågar ordförande:
- Kan mötet besluta att arbeta efter det förslag till dagordning som delats ut?
Mötesdeltagarna svarar något mer samlat: - Ja.
Sedan är det dags att ta ställning till om kallelsen skett i behörig ordning. Sekreteraren
informerar om att kallelsen skickats ut med post i tid sex veckor före mötet som står i
stadgarna.
Ordförande frågar mötet om mötet anser att kallelsen skett i behörig ordning, och
mötesdeltagarna svarar: - Ja.
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Efter dessa första formalia som fastställer att man kan genomföra årsmötet enligt stadgarna
går man vidare för att utse mötets presidium. Ett presidium består av de personer som
hanterar det praktiska för att ett möte ska kunna genomföras på ett korrekt sätt.
Ordförande: - Det finns ett förslag till mötesordförande, och det är Iris Grönkvist, regionens
ordförande. Är det nog med förslag?
Ingen annan har något förslag, så då frågar ordförande om mötet kan välja Iris till
mötesordförande. Mötesdeltagarna svarar: - Ja.
Även förslag till mötessekreterare har förberetts och man föreslår att sekreteraren i styrelsen
utses att föra protokoll för årsmötet. Här har man inte heller något annat förslag, utan mötet
utser sekreteraren i styrelsen att skriva protokollet.
Efter att dessa två personer valts är det vanligt att styrelsens ordförande lämnar över klubban
och ordet till den som valts till mötesordförande, i detta fall Iris. I sedvanlig ordning så tackar
också Iris för förtroendet att få leda mötet och går vidare i dagordningen.
Till nästa två punkter har styrelsen inte förberett några förslag, utan överlåter till mötet att
lämna förslag. Ordförande meddelar att man nu ska utse två personer som ska justera
protokollet och ber om förslag.
Det blir lite oroligt bland mötesdeltagarna för här kan det hända att man blir föreslagen utan
att vara beredd på det. Det är inte särskilt svårt eller betungande att vara justerare, det gäller
bara att man noterar det som beslutas så att man senare när protokollet är klart för underskrift
kan kontrollera att det är korrekt skrivet.
Efter viss tvekan får ordförande namnförslag till justerare och frågar mötet om man kan välja
dessa. Mötet svarar: - Ja.
Ordförande: - Nästa punkt är att utse rösträknare. Jag föreslår att mötet beslutar att de som
valts till justerare också utses till rösträknare. Någon däremot?
Flera ropar att det är ett bra förslag, och ordförande frågar om man kan besluta enligt förslaget
att utse justerarna även till rösträknare? Svar: - Ja.
Sedan är det dags att på punkten Styrelsens förvaltningsberättelse redovisa för arbetet det
gångna året. Dels handlar det om att redogöra för själva verksamheten; möten, aktiviteter och
styrelsens arbete, dels att redogöra för de ekonomiska händelserna.
Det är många som räcker upp handen för att begära ordet, så här gäller det för ordförande att
hålla ordning på talarlistan. Styrelsen besvarar frågorna som ställs allteftersom.
När diskussionen är klar, frågar ordförande om mötet kan godkänna styrelsens berättelse. Om
det inte är några tillägg eller rättelser som behöver göras så föreslår ordförande att den läggs
till handlingarna, d.v.s. att den följer med protokollet som bilaga och arkiveras sedan.
Nästa punkt på dagordningen är Revisorernas berättelse. Denna finns oftast med i den
ekonomiska berättelsen, och här redogör revisorerna för sitt arbete med att granska
verksamheten och räkenskaperna. Om det inte finns något att anmärka på så gör man på
samma sätt här som med styrelsens berättelse att den läggs till handlingarna.
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Därefter ska mötet fastställa balans- och resultaträkning, vilket i praktiken innebär att man
beslutar vad som ska göras med årets resultat. Det vanligaste är att man överför resultatet till
ny räkenskap, vilket innebär att man tar med sig över- respektive underskott till
nästkommande år. I vissa fall kan det hända att man avsätter överskottet i en särskild fond för
att senare utnyttja. Förslag till fastställande av balans- och resultaträkning brukar finnas med i
den ekonomiska berättelsen.
Ordförande frågar mötet om man kan fastställa balans- och resultaträkning enligt förslag, och
om det inte finns något annat förslag, och mötet svarar ja, så godkänns detta.
Efter att styrelsen har fått redovisa sitt arbete med föreningen och dess förvaltning är det dags
för medlemmarna att avgöra om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
I revisorernas uppgift ingår att lämna förslag om denna fråga och det ska finnas med i
revisionsberättelsen. Om det inte funnits några allvarliga brister i styrelsens förvaltning som
revisorerna kunnat upptäcka så föreslås att mötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet.
Ordförande: - Kan mötet, i enlighet med revisorernas förslag, besluta ge styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året? Svar: - Ja.
Nästa punkt är den del av mötet där medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka
vad som ska diskuteras och beslutas, nämligen behandling av inkomna motioner.
Sten Björkdal har skrivit en motion där han föreslår att man ska införa förbud mot biltrafik
inom området. Om man har stora eller tunga transporter till och från sin kolonilott så kan
föreningen köpa in några kärror som kan användas av medlemmarna.
Styrelsens svar på denna motion är att man håller med om att det tidvis är mycket bilar som
kör i området, och då inte bara när det finns behov för att köra t ex material. Trots detta anser
styrelsen ändå inte att man ska gå så långt som att införa förbud mot biltrafik. I vissa fall kan
det vara saker som är svårt att transportera på en kärra, det kan vara persontransport av
rörelsehindrad eller av någon annan anledning fullgott skäl att köra med bilen. Istället vill
man från styrelsens sida att var och en av medlemmarna tar sitt ansvar och inte kör med bilen
i onödan inom området. I de fall man kan transportera varor och annat på kärra så finns det
både en träkärra och en skottkärra i redskapsboden att låna. Styrelsens förslag är att avslå
motionen.
Ordförande redogör för motionen och dess förslag samt styrelsens förslag till beslut. Ordet
lämnas fritt.
Sten är inte nöjd med styrelsens svar, utan håller fast vid att man ska besluta om förbud mot
biltrafik.
Viola Ek begär ordet och yrkar att man fram till midsommar försöker få rätsida på problemet
genom att medlemmarna uppmanas följa de ordningsregler som finns för biltrafik och om det
visar sig att det inte fungerar så införs förbudet från och med 1 juli.
Styrelsens representant tycker i och för sig att det är ett bra förslag, men anser att om det inte
blir bättring under sommaren så får man ta upp frågan till höstmötet i stället.
Ingen annan har räckt upp handen och anmält sig till talarlistan, så ordförande frågar: - Är
debatten avslutad? Mötet svarar: - Ja.
Ordförande redogör då för de olika förslagen som finns och hur hon tänker ställa dessa mot
varandra så att mötet vet hur röstningen ska gå till. Det kallas för propositionsordning.
Det är styrelsens förslag som står som huvudförslag och övriga står som motförslag.
Ordförande redovisar att det finns tre förslag: styrelsens förslag på avslag till motionen och
Violas yrkande, motionens förslag att inför förbud mot biltrafik samt Violas förslag att
avvakta till 1 juli.
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Ordförande: - Är förslagen rätt uppfattade? Svar: - Ja. - Är mötet redo att gå till beslut?
Svar: - Ja.
Ordförande: - Jag kommer att ställa styrelsens förslag att avslå motionen mot Stens förslag att
bifalla motionen, därefter ställer jag det förslag som vinner den omröstningen mot Violas
förslag att avvakta till 1 juli.
Ordförande: - Är det mötets mening att bifalla styrelsens förslag?
Många av mötesdeltagarna säger ja.
- Är det mötets mening att bifalla Stens förslag? Några få säger ja, och många säger nej.
Ordförande ber mötet att endast rösta ja på det förslag man vill bifalla och ställer om frågan.
Endast några enstaka ja-röster hörs.
Ordförande: - Jag finner att mötet har beslutat enligt styrelsens förslag. (Klubbslag)
Ordförande: - Nu ställer jag styrelsens förslag mot Violas förslag. Är det mötets mening att
bifalla styrelsens förslag? En hel del ja-rop hörs. – Är det mötets mening att bifalla Violas
förslag? Även här hörs en hel del ja-rop. – Jag finner att mötet har beslutat enligt styrelsens
förslag. Någon ropar votering.
Ordförande: - Votering är begärd och ska verkställas. Kan vi göra detta med en
försöksvotering? Svar ja. Får jag då be er som röstar enligt styrelsens förslag att räcka upp
handen. Ordförande sveper med blicken och gör en bedömning av antalet händer. – Tack ta
ner. Får jag be de som röstar enligt Violas förslag att räcka upp handen. Ordförande ser ut
över mötesdeltagarna och gör åter en bedömning över antalet händer.
Ordförande: - Enligt min bedömning har mötet beslutat att bifalla styrelsens förslag.
Ordförande avvaktar några sekunder med klubbslag för att ge mötet möjlighet att ropa
votering men eftersom ingen gör det, klubbar ordförande bifall till styrelsens förslag.
Nästa motion är skriven av Linnea Videlund och handlar om städdagarna. Hon tycker det är
orättvist att vissa inte är med och arbetar på städdagarna. Det står i ordningsreglerna att alla
ska vara med och då ska det också gälla alla. Om man inte har möjlighet att vara med så ska
man betala en avgift på 300 kronor.
Styrelsens förslag till beslut är att bifalla motionen. Man håller med om att reglerna ska gälla
lika för alla. Dessutom är det så att det arbete som utförs på städdagarna skulle kosta väldigt
mycket att få gjort om man skulle anlita någon att sköta detta så en avgift på 300 kronor kan
vara rimligt.
Ordförande redogör för motionen och styrelsens förslag, och lämnar därefter ordet fritt. En
medlem, Björn Bärlund, tycker att det är lite väl mycket att betala 300 kronor om det är så att
man inte har någon möjlighet att vara med. Det kan bero på sjukdom, arbete eller annat som
man måste prioritera, men han har inget eget förslag.
Styrelsens representant håller med om att det i vissa fall kan vara giltigt förfall om man inte
kan vara med och föreslår då att i dessa fall kan man få möjlighet att göra en insats vid ett
annat tillfälle med arbetsuppgift som man kommer överens med styrelsens om.
Ingen annan har begärt ordet, så ordförande frågar om debatten kan anses vara avslutad?
Svar: - Ja.
Ordförande redogör för de förslag som finns: styrelsens förslag att bifalla motionen samt ett
tilläggsförslag att om man inte har möjlighet att var med på städdagen, och i samråd med
styrelsen har ett giltigt skäl, så kan man istället för att betala en avgift på 300 kronor göra en
arbetsinsats vid ett annat tillfälle.
Ordförande: - Är mötet redo att gå till beslut? Svar: - Ja.
Ordförande: - Är det mötets mening att bifalla styrelsens förslag angående motionen?
Svar: - Ja.
- Är det mötets mening att bifalla styrelsens tilläggsförslag? Svar: - Ja.
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Ibland kan också styrelsen ha förslag som de lägger fram till årsmötet, men den här gången
har man inte det.
Nästa punkt på dagordningen handlar om ersättning till förtroendevalda. Praxis är att
revisorn, som har en god uppfattning om både föreningens ekonomi och styrelsens arbete, är
den som lägger förslag om ersättning till styrelsen. På motsvarande sätt brukar styrelsen lägga
förslag om ersättning till revisorerna.
Vid det här mötet finns inga förslag, utan ordförande redogör för nuvarande ersättningar, och
frågar mötet om de ska vara oförändrade. Mötet svarar ja.
Styrelsen har till uppgift att upprätta ett förslag till budget för kommande år. Den visar både
intäkter och utgifter och ger en bild av kommande års verksamhet. I den här föreningen har
man bra ekonomi och räknar inte med att man behöver höja några avgifter.
Ordförande lämnar ordet fritt med anledning av styrelsens förslag till budget och oförändrade
avgifter. Ingen begär ordet. Mötet är redo att gå till beslut och godkänner förslaget till budget.
Nu är det dags att förrätta olika val och det första handlar om att välja dem som ska leda och
förvalta föreningen under kommande år. Valberedningens representant får ordet och redovisar
för styrelsens sammansättning, vilka som valt att avgå, vilka som sitter kvar på ytterligare 1 år
och vilka som står för omval. De senaste månaderna har valberedningen jobbat febrilt med att
få in nomineringar, namnförslag, på personer som ska väljas.
Det första valet som ska göras är att utse en ordförande för föreningen. Efter att ha varit
ordförande i 12 år så har nuvarande ordförande valt att avgå. Valberedningens förslag till ny
ordförande är Linnea Videlund.
Ordförande frågor om det är nog med förslag och om mötet är redo att gå till beslut?
Svar: - Ja. Mötet väljer Linnea Videlund till ny ordförande på en tid av 2 år.
Eftersom kassören valdes på 2 år vid förra årsmötet så behöver detta val inte göras i år
däremot ska det utses 1 ledamot på 2 år och en ersättare på 1 år. Valberednings representant
redogör för förslag att utse Björn Bärlund till ledamot på 2 år och Rosa Änglund till ersättare
på 1 år.
Ordförande lämnar ordet fritt och en medlem föreslår Sten Björkdal till ledamot i första hand,
och suppleant i andra hand. Ingen mer har anmält sig till talarlistan och ordförande frågar om
debatten är avslutad och mötet svarar ja. Valberedningens representant begär sluten
omröstning.
Under tiden som ordförande redogöra för de olika namnförslagen så förbereder rösträknarna
avprickningslista och valurna.
Medlemmarna har i första delen att välja Björn eller Sten som ledamot i 2 år. De
röstberättigade medlemmarna ombeds att på en lapp skriva ner antingen Björn Bärlund eller
Sten Björkdal. Röstsedeln får bara innehålla ett av dessa namn för att vara giltig. Därefter får
var och en röstberättigad gå fram till rösträknarna, bli avprickad på listan och lägga sin
röstsedel i valurnan.
I samband med valet föreslår någon att man ajournerar mötet i 20 minuter så att valet kan
genomföras och rösträknarna sammanställa resultatet.
När mötet återupptar förhandlingarna redovisar ordförande resultatet från den slutna
omröstningen och konstaterar att Björn Bärlund har fått 47 röster, Sten Björkdal 3 röster samt
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att 2 röster är ogiltiga. Ordförande konstaterar att mötet har valt Björn Bärlund till ledamot för
2 år.
Nästa omröstning står då mellan Rosa Änglund och Sten Björkdal, men innan ordförande
hunnit säga något mer begär Sten ordet och meddelar att han drar tillbaka sin nominering.
Kvar finns då bara valberedningens förslag och mötet väljer Rosa Änglund till ersättare.
Punkten val av revisorer avhandlas enligt planerna och valberedningens förslag till omval av
såväl ordinarie som ersättare bifalls av mötet.
På punkten val av ombud informerar ordförande att man från föreningen skall utse två
personer till regionens årsmöte. På förslag från styrelsen delegeras frågan till den nya
styrelsen att utse dessa.
Dags för val av valberedning. Denna punkt är förberedd av styrelsen som tidigare tillfrågat
sittande valberedning om de kunde tänka sig att ställa upp till omval. Två av de tillfrågade var
villiga att sitta kvar, men den tredje avsade sig. Eftersom föreningens ordförande nu avgår så
kan det ses som ett hedersuppdrag att väljas som valberedare, vilket han också accepterar.
Ordförande: - Jag har tre personer som förslag till valberedning, är det nog med förslag?
Mötet svarar ja och de tre föreslagna väljs.
Inga övriga ärenden finns anmälda.
Dagordningens sista punkt är avslutande. Den nyvalda ordföranden Linnea Videlund begär
ordet och tackar medlemmarna för förtroendet och ser fram emot att få leda verksamheten
inom föreningen. Därefter avtackas avgående ordförande, styrelseledamot och valberedare.
Mötesordförande tackar mötesdeltagarna för ett trevligt och väl genomfört möte, och förklarar
årsmötet för avslutat.”

Detta var en berättelse från en påhittad förening, men det skulle kunna gå till så här på många
av våra koloniträdgårdsföreningars årsmöten.
Tanken med denna berättelse är att ni efter att ha läst igenom den, genomför ett fiktivt
årsmöte som ett rollspel. Fördela ut uppdrag och uppgifter till alla: som styrelse, valberedare,
förslagsställare etc. och låt var och en ta på sig denna roll under mötet och agera, både med
hjälp av berättelsen, men också på eget initiativ. Kanske någon vill vara den pratsamme,
ifrågasättande deltagaren, eller den som hela tiden begär ordningsfråga om streck i debatten
eller tidsbegränsning.
Se bara till att ha en van ordförande som kan lotsa er genom mötet.
Lycka till!
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Liten ordlista:
Absolut majoritet
Acklamation
Adjungera
Ajournering
Avslag
Bifall
Bordläggning
Dagordning
Delegera
Enkel majoritet
Försöksvotering
Kvalificerad majoritet
Motion
Nominera
Ordningsfråga
Presidium
Proposition
Propositionsordning
Reservation
Röstlängd
Sluten omröstning
Streck i debatten
Suppleant
Talarlista
Votering
Yrkande
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mer än hälften av de närvarandes röster
röstning med ja- eller nejrop
beslut att någon utomstående får närvara
mötet avbryts för ett kortar eller längre uppehåll
man röstar mot ett förslag
man röstar för ett förslag
man väntar med beslut i en fråga till ett kommande möte
lista över de ärenden som ska behandlas
ge befogenhet till en eller flera personer
mer än hälften av de avgivna rösterna
om någon begär votering efter acklamation, sker med
handuppräckning
större röstövervikt än bara enstaka röster, t.ex. 2/3
skriftligt förslag från medlem
förslag på person till uppdrag
inlägg i debatten som inte rör sakfrågan utan formerna kring
debatten eller praktisk fråga. Ordningsfråga bryter talarlistan
mötesordförande och sekreterare
förslag till beslut
beslutsordning, föreslås av mötesordförande då det finns fler
förslag som ska ställas mot varandra
avvikande mening, markering att man inte instämmer i ett visst
beslut. Ska lämnas skriftligt och finnas med i protokollet.
lista över röstberättigade
omröstning där varje man röstar anonymt vad valsedlar
kan begäras när som helst och om det bifalls sätts de som då
anmäler sig till talarlistan yttra sig därefter är debatten avslutad
person som är ersättare till ordinarie ledamot
lista över personer som begärt att få yttra sig
formell omröstning. Kan ske genom handuppräckning,
namnupprop, eller skriftligt.
förslag till beslut
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Kapitel 4
Att börja odla - så går det till
Anledningen till varför man skaffar en kolonilott kan variera men för de flesta är det nog ett
genuint odlings-/trädgårdsintresse. Man vill ha någonstans att odla och njuta av en trädgård.
Som nybörjarodlare ställs man inför många frågor och utmaningar.
Föreningens inriktning
I föreningens ordningsregler finns grunderna för hur din och alla andras lotter ska skötas. Där
finns ibland inskrivet om föreningen har uttalat ekologisk inriktning och vad det i så fall
innebär. Ta reda på vad som gäller i din förening.
Vilka förutsättningar har jag?
Är jorden lerig eller sandig? Det påverkar vilka växter som trivs och inte.
En lerig jord är kall på våren och torkar långsamt. Den är mer tungarbetad men är ofta
näringsrik och vattenhållande. Här behövs bra dränering. Sandjorden är lättbearbetad och
varm men eroderar lätt i sluttningar och torkar ut snabbt.
Ligger lotten soligt eller skuggigt, sluttande eller plan? En solig lott i södersluttning får ett
varmare klimat än en mera plan eller skuggig lott. Men den kan också vara mer utsatt för
vårfrost när växterna kommer igång tidigt. Och den torkar ut snabbare.
Hur ska jag komma igång?
Oftast får du tillgång till din lott på våren. Den kan vara uppväxt eller nyanlagd, välskött eller
misskött och helt igenväxt. Men du tar över den i det skick den är. På en välskött stuglott kan
du ta det ganska lugnt första året och bekanta dig med växterna på lotten. Men naturligtvis
behövs den grundläggande skötseln med ogräsrensning, vattning och gräsklippning. Ha dock
inte för bråttom med att göra om i trädgården innan du vet vad som finns. Om du har
möjlighet kan du fråga gamla ägaren om de växter som finns eller om det finns någon
växtförteckning .
På en odlingslott finns kanske mest bärbuskar och perenner kvar sen förut. Övriga ytor är fria
odlingsytor. Då är det klokt att börja med en plan över lotten och där rita in vilka grödor du
vill odla.
Se Lätt om Odling nr 5.
Skaffa dig en bra grundbok i odling, t ex förbundets Med Gröna Fingrar eller vår serie
faktablad Lätt om Odling. Delta i en studiecirkel i föreningen eller hos något studieförbund.
Vad ska jag börja med?
Skaffa en uppsättning bra redskap: spade, grep, kratta, ogräshacka, sekatör. Lätt om odling nr
2.
På en igenväxt odlingslott är det grävning och ogräsrensning som gäller.
På en välskött, höstgrävd lott kan du börja odla direkt. Men gödsla först.
Är du helt novis så börja med lättodlade grönsaker som rädisa, majrova, mangold m fl. Se Lätt
om Odling nr 7
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På stuglotten kan du börja med att luckra i rabatter och rensa bort nedvissnade växter och löv
från hösten. Buskar som blivit för stora, yviga eller risiga kan gallras eller klippas ner hårt
tidigt på våren.
Lätt om odling nr 14
Hur gör jag?
Rensa en bit i taget. Använd en grävgrep så får du lättare med rotogräsens rötter. Täck
eventuellt de bitar du inte hinner rensa med markduk eller svart plast för att kväva besvärliga
ogräs.
Du tjänar mycket på att göra ett bra grundarbete. Lätt om odling nr 20
Gödsla med ko-, häst-, höns- eller annan naturgödsel. Följ rekommendation på förpackningen.
Lätt om Odling nr 3. Mylla ner gödseln med hackan eller grepen.
Buskar som behöver föryngras kan klippas ner till ca 15-25 cm i mars, april, lite beroende på
vilket växtslag det är. Fruktträd kan beskäras både mars/april och juli-september.
Direktså grönsaker i grunda fåror. Läs på fröpåsen hur djupt de ska sås. En del ska inte täckas
alls med jord. Lätt om odling nr 6
Finns det kompost på lotten så använd det som är förmultnat (färdig jord)och lägg på ett tunt
lager i rabatter och grönsaksland. Avsätt annars en plats för kompost där du kan ta vara på allt
trädgårdsavfall som blir utmärkt jordförbättring framöver. Begagnade pallkragar kan
användas som kompostbehållare för trädgårdsavfall. Lägg inte rotogräs i komposten om du
inte först har lagt dem på tork eller i tättslutande plastsäck där de får ruttna först. Fröogräs
som inte gått i blom kan mycket väl läggas i komposten. Lätt om odling nr 13
Vad är viktigt och mindre viktigt?
Ogräsrensning: prioritera rotogräs som kirskål, kvickrot, tistel och maskros som lätt tar
överhanden. Ettåriga fröogräs som våtarv, korsört mm är lättare att hålla efter.
Kompostera ditt trädgårdsavfall så har du tillgång till gratis jordförbättring.
Plantera marktäckare i rabatter och under buskar så minskar du behovet av ogräsrensning.
Fruktträd mår bra av att beskäras regelbundet år men det är ingen fara om de inte blir klippta
varje år.
Har du klippt häck runt lotten så ska den klippas på försommaren och kanske en gång i slutet
av sommaren om den växt kraftigt. Häckarna är ofta ett genomgående kännetecken i ett
område och att de är välskötta är ofta ett krav och ger en positiv bild av området.
Det finns några grundregler för att lyckas med en trädgård
Lär känna din jord. Det finns lite enkla tester du kan göra själv. Men du kan också
kolla om det finns några analyser gjorda i området eller själv skicka ett jordprov för
analys. Lätt om odling nr 1.
Välj rätt växt på rätt plats. Det finns växter för de flesta lägen. De flesta blommande
växter trivs och blommar bättre i sol än skugga. Många plantskolor sorterar sina
perenner efter läge i trädgården så det ska vara lättare att hitta lämpliga växter.
Tänk efter hur mycket tid du har och planera trädgården/odlingen efter det.
Var realistisk men ha ändå en plan för vad du vill förverkliga. Allt behöver inte ske på
en gång.
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Vilka regler gäller i min förening?
Höjd på häckar och träd? Finns det begränsningar för vad och var jag får plantera? Vad har
jag för ansvar för gemensamma ytor, gräs, gångar mm?
Läs igenom stadgar och ordningsregler och ta reda på vad som gäller för skötsel av den egna
lotten och allmänna ytor för ert gemensamma bästa. Fråga styrelsen om det är något du är
osäker på. Bättre att förekomma än förekommas. Många problem och tvister beror på
missförstånd.
Litteratur: Lätt om odling nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 20
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STUDIECIRKEL
LÄTT OM ODLING
Uppläggning  av  träffar  utifrån  serien  ”Lätt  om  odling”  och  studiehandledningen  ”Med  Gröna  Fingrar”
Bortse från sifferhänvisningar eftersom de hänvisar till boken Med Gröna Fingrar.
Träff 1
TRÄDGÅRDENS DELAR ODLINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Följer inte helt studieplanens uppläggning. Faktabladen tar mer upp odlingens förutsättningar än trädgårdens
delar. Flera av frågorna och uppgiften i studieplanen kan ändå användas i diskussionen.
Nr 5
Planera din odlingslott
Nr 11
Ekologisk odling
Nr 15
Gräsmattan

Träff 2
KRETSLOPP I DEN EGNA TRÄDGÅREN - JORDKVALITET
Nr 13
Kompostera trädgårdsavfallet
Nr 18
Naturnära trädgård
Nr 19
Marktäckning
Nr 25
Rådjur och gnagare
Nr 26
Locka trädgårdens flygande vänner
Nr 38
Bättre skörd med fler bin och humlor
Nr 47
Biologisk mångfald i trädgården
Träff 3
JORD ATT VÅRDA
Nr 1
Så förbättrar du jorden
Nr 3
Växterna behöver näring
Nr 4
De nödvändiga redskapen
Nr 21
Gröngödling
Nr 40
Gödsling med urin

Träff 4
FRÅN FRÖ OCH STICKLING TILL PLANTA
Nr 6
Från frö till planta
Nr 10
Sommarskötsel
Nr 29
Vatten
Nr 36
Gör egna plantor

Träff 5
VÄXTERNA
Här kan man köra alla tre delarna eller välja den/de som gruppen är mest intresserad av
a) Allt gott vi odlar – köksväxter, potatis, kryddor och i växthuset
Nr 2
Skörda och lagra
Nr 5
Planera din odlingslott
Nr 7
Lättodlade grönsaker
Nr 8
Odla potatis
Nr 12
Odla i eget växthus
Nr 22
Ovanliga grönsaker
Nr 27
Odla kryddväxter

b) Allt gott vi odlar – frukt och bär
Nr 14
Beskärning av fruktträd och bärbuskar
Nr 23
Odla bär
Nr 24
Skadegörare på fruktträd
Nr 34
Odla frukt
Nr 39
Hallon, om odling, sorter och sjukdomar
Nr 42
Frukt och bär på liten lott
c)

Trädgårdens skönhet
Nr 28
Att lyckas med rosor
Nr 30
Köp bra växter
Nr 31
Odla i kurka
Nr 32
Häckar
Nr 35
Blommor från vår till höst
Nr 37
Perenner
Nr 44
Fleråriga klättrare
Nr 49
Beskärning av buskar

Träff 6
VÄXTSKYDD OCH OGRÄS
Nr 9
Växtskydd
Nr 20
Ogräs
Nr 33
Sniglar och snäckor
Nr 41
Biologisk bekämpning i växthus och trädgård
Nr 43
Spanska skogssnigeln
Nr 46
Päronrost
Nr 48
Bladkantgnag av öronvivlar

Träff 7
PLANERA DIN TRÄDGÅRD
Nr 5
Planera din odlingslott
Nr 45
Gröna punkter för miljön – om miljödiplomering
Nr 50
Trädgård och hälsa
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Förord
Detta material är framtaget i samarbete mellan Koloniträdgårdsförbundet, Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar och
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 2001 – 2004. Kriterierna har
reviderats 2011. En genomgripande omarbetning har gjorts i
samarbete med Studiefrämjandet 2012.
Vid Koloniträdgårdsförbundets kongress 1999 fick Förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa någon
form av ”miljöcertifiering” av koloniområden. Samtidigt
startade projektet Kolonikultur som pågick i Skarpnäcks
Stadsdelsförvaltning i Stockholm under år 2000. Ett resultat av
projektet var det miljöråd som tillsattes för att arbeta fram ett
förslag till miljödiplomering.
Miljörådet har bestått av Britta Gussander, FSSK, Kari Larsen,
Björkhagens Fritidsträdgårdar, Rose-Marie Lithén, Skarpnäcks
SDF och Solveig Sidblad, Koloniträdgårdsförbundet.
På förbundsstyrelsens uppdrag
Solveig Sidblad
Göran Svanfeldt
Leif Thorin
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Miljödiplomering av
koloniträdgårdsföreningar
Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas
verksamhet. Det kan också vara en förutsättning för att bevisa koloniområdenas
berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är viktiga inslag i den gröna
miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder
bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället.
Genom att stimulera till miljödiplomering vill Koloniträdgårdsförbundet
uppmuntra koloniträdgårdsföreningarnas miljöarbete. Miljödiplomet blir det synliga
beviset på föreningens insatser för miljön.
Ekologisk odling är för många kolonister en självklarhet idag. Men
miljödiplomeringen fokuserar även på andra delar i miljöarbetet: biologisk
mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp.
De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att
utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.
minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
Värna naturens mångfald och kretslopp.
Skapa en god livsmiljö.

Miljödiplomering – så går det till
Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för
miljön. Det första diplomet erhålls när föreningen uppfyller kriterierna för
grundnivån. Därefter går man vidare till högre nivåer genom att samla poäng för
åtgärder inom följande områden: organisation, odling, biologisk mångfald, vatten
och avlopp, energi och material samt transport och maskiner.
När föreningen anmäler sitt intresse till miljödiplomering bör föreningen formulera
en enkel plan på hur man vill gå tillväga för att uppfylla kriterierna. Det görs enklast
genom att man startar en studiecirkel. Beslut att ansöka om miljödiplomering bör
tas av styrelsen och förankras på årsmöte.
Om en del av området (t.ex. ett kvarter) uppfyller kriterierna så kan den delen få en
miljöutmärkelse som ett steg på vägen mot hela föreningens miljödiplom.
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Miljödiplomering steg för steg
Föreningen anmäler sitt intresse för att bli miljödiplomerad.
Föreningen erhåller en skrift med handledning och kriterier, samt en
checklista som ska fyllas i och sändas in till Koloniträdgårdsförbundet.
Man når stegvis olika nivåer av diplomering: grundnivå, brons, silver och guld.
Föreningen kan få tips och råd från sin regionstyrelse, från förbundet och från
sitt studieförbund.
En kontroll utförs av en representant från förbundet eller respektive
regionstyrelse inom Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen måste själv gå i
god för att vissa krav uppfylls.
Första miljödiplomet erhålls då föreningen uppnått grundnivån.
Föreningen går vidare med miljöförbättringar och samlar poäng för brons-,
silver- och slutligen guldnivån av diplomet.
Föreningen måste vart tredje år visa att tidigare uppnådd nivå fortfarande uppfylls
för att få behålla sin diplomering. Detta görs på en ifylld checklista som sedan
kommer att kontrolleras. Kan föreningen inte visa detta får man börja om från den
nivån som man fortfarande uppfyller. Kraven för miljödiplomering kan i framtiden
komma att skärpas, i takt med att utvecklingen på miljöområdet förändras.

5

Kriterier för grundnivå
På denna nivå ska föreningen uppfylla alla kriterier för att uppnå miljödiplomstatus.
Dessa är obligatoriska för att sedan kunna gå vidare. För många föreningar är
denna nivå en självklarhet redan genom de regler man har idag. Andra kan ha
svårare att med säkerhet gå i god för att alla medlemmar kan uppfylla kraven. Det
ska inte vara ett hinder för att anmäla föreningens intresse för diplomeringen.
Förslag på hur man kan gå tillväga för att uppnå 100 % anslutning till grundnivån
inom 3 år:
Föreningen lägger upp en plan 3-årsplan för att t.ex. få med 50 % av
medlemmarna första året, 75 % andra och 100 % tredje året.
I större föreningar kan en väl avgränsad del av området, t.ex. kvarter,
miljödiplomeras under förutsättning att föreningen presenterar en plan för hur
ytterligare kvarter ska anslutas.
Föreningen kan med enkla medel premiera medlemmar som uppfyller kraven:
lökar, fröer, böcker m.m.
Så snart som hela föreningen är godkänd och har fått sitt miljödiplom kan
föreningen meritera sig för att uppnå de övriga nivåerna.

A. Områdesbeskrivning
Områdesbeskrivningen är ett viktigt underlag för att avgöra områdets
förutsättningar och möjligheter. Man kan lättare bedöma vilka områden som bör
prioriteras för att uppnå miljödiplomstatus.
Tag kontakt med den lokala Naturskyddsföreningen och din kommun (t ex
kommunekolog) och hör med dem vad de vet om området, t ex om några
inventeringar av flora och fauna har gjorts.
1. Området
Kriterium: Föreningen utser en grupp som genomför en områdesbeskrivning.
Syftet är att kartlägga områdets status. Vilka tillgångar har området och vilka
förbättringar är viktiga att genomföra ur miljösynpunkt. Områdesbeskrivningen
jämförs med kravlistan för miljödiplomering och ger föreningen en god bild av vad
som krävs för en eventuell miljödiplomering.
2. Allmänt om området
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Kriterium: Områdesbeskrivningen innehåller frågor om områdets storlek, antal
lotter, hus, gemensamt grönområde, gemensam egendom som föreningshus eller
annat.
Gränsar området till trafikerade vägar, hur mycket bilar finns inom området?
Har man tillgång till el, vatten och möjlighet att källsortera avfall?
Har området speciella natur- eller kulturvärden?
Finns det sällsynta odlingsväxter, välbevarade hus, sjö/vattendrag eller unik natur?

B. Miljökrav – grundnivå
1. Gödsling och jordförbättring
Kriterium: Föreningen följer KRAV:s regler.
Exempel på tillåtna produkter enligt KRAV:s regler är:
Naturgödsel ( från häst, ko, får, höns o d.), halm, växtrester, avslagna
gröngödslingsväxter och liknande lantbruksprodukter
Torv, kompostjord , strö, avfall från växthusodling och trädgårdsanläggningar
Ben- och blodmjöl
Kalk från kalksten
Algkalk
Dolomit ( magnesiumrik kalk)
Ved- och torvaska
Fler godkända produkter finns på KRAV:s hemsida, www.krav.se. Förbundet har
en sammanställning med rekommendationer på hemsidan www.koloni.org.
Användning av gödselvatten baserat på urin, nässlor eller vallört är ett värdefullt
tillskott under odlingssäsongen. Vid uringödsling spädes urinen spädes 1:10. För att
undvika urin direkt på ätliga grödor kan man gödsla gräsmattan eller annan
gröngödslingsgröda som sen används som marktäckning. En vanlig
trädgårdskompost kan också kväveberikas med urin, vilket också påskyndar
processen. Urin som kan innehålla läkemedelsrester rekommenderas inte så länge
det saknas mer ingående kunskaper om detta.
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Nässlor och vallört som gödselvatten
Packa en hink full med blad, fyll på med vatten, låt stå 5-7 dagar, rör
om då och då. Sila ifrån och späd till te-liknande färg. Eller lägg alla
växter i en nylonstrumpa eller nätpåse så behöver man inte sila. En
mindre illaluktande variant är att göra ett koncentrat genom att
packa bladen hårt i en hink eller tunna och lägga på en tyngd. Bladen
bryts då ner av sin egen fuktighet till en tjock sörja som sen spädes
på samma sätt till tefärg och vattnas ut.
Läs mer i Lätt om odling nr 3

2. Kompostering
Kriterium: Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten.
Det viktiga är inte hur det komposteras utan att det ingår i ett lokalt kretslopp.
Slutna komposter är endast nödvändiga för hushållsavfall. Avståndet från kompost
till dike eller vattendrag ska vara minst fem meter på grund av risken för urlakning.
Även om grundkravet är att alla ska kompostera sitt eget trädgårdsavfall kan
lösningar som gör att allt trädgårdsavfall tas omhand i föreningen godkännas efter
överenskommelse.
Kompost kan vara…
En trädgårdskompost av enklaste sort är en öppen hög i ett avskilt
hörn av trädgården. Men det ser snyggare ut och fungerar bättre om
man har någon form av enkel behållare som skyddar för väder och
vind. En enkel träbehållare räcker gott. Pallkragar går också utmärkt
att använda.
Läs mer i Lätt om odling nr 13.

Kompostering av hushållsavfall ställer högre krav på hantering och behållare.
Reglerna kan variera från kommun till kommun men gemensamt är att
hushållsavfall ska komposteras i skadedjurssäker behållare.
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3. Växtskydd
Kriterium: Föreningen följer KRAV:s regler.
Exempel på KRAV-godkända medel är
Bekämpnings- och växtskyddsmedel som består av eller är framtagna ur ej
genetiskt modifierade växter, djur, mikroorganismer, insekter m.m.
Gelatin
Insektsfällor
Fällor eller fångstanordningar
Förtvålade fettsyror (dvs vissa såpor) som uttryckligen godkänts av KRAV
Natriumbikarbonat
Sprit (etanol)
Termisk och elektrisk ogräsbekämpning
Varmvatten och ånga
Vegetabiliska oljor
Fler godkända produkter finns på KRAV:s hemsida www.krav.se. Rekommendationer
finns på förbundets hemsida. Se även Lätt om Odling nr 9 och nr 20.
4. Bevattning
Kriterium: Föreningen informerar om fördelar med och teknik för punktbevattning med slang, droppslang och kanna istället för spridare. Föreningen har regler
för tidsbegränsad bevattning. (Gäller ej föreningar med sjövatten.)

Vattna klokt
Genom punktbevattning kan man spara avsevärt på vattenåtgången.
Vattnet hamnar där det behövs och man minskar risken för
svampsjukdomar och ogräs. Vattna helst på morgon eller kväll när
avdunstningsförlusterna är minst.
Läs mer i Lätt om odling nr 29

5. Eldning
Kriterium: Eldning av trädgårdsavfall får ske gemensamt i föreningen en gång per
år och i enlighet med lokala miljöbestämmelser. Enskild eldning på lotterna är inte
tillåten.
Vid grillning ersätts den vanliga tändvätskan med miljömärkta produkter.
Eldning kan tillåtas för att ta hand om stora mängder vedartat trädgårdsavfall för
t.ex. Valborgsmässobrasa. Större stockar och stammar är utmärkta boplatser för
vedinsekter som idag har allt svårare att hitta överlevnadsställen. Om det finns
utrymme i området kan de lämnas att förmultna.
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Bra miljövalsprodukter vid grillning är t.ex. tändrör, tändpapper, tändklossar,
tändblock och rapsoljebaserad tändvätska.

C. Bra miljöprodukter
Vad används för produkter? Fundera över de inköp som föreningen gör i olika
sammanhang;; städdagar, fester, utskick, rengöringsmedel, toapapper, verktyg…
Naturskyddsföreningen, KRAV, Byggtjänst och Folksam har bra
informationsmaterial om miljömärkta produkter. Miljömärkningen bygger på att
ämnena ska vara lätt nedbrytbara och inte anrikas i naturen.
1. Miljömärkningar
Kriterium: I föreningen känner vi till de vanligaste miljömärkningarna och väljer
miljömärkta varor.
Exempel på godkända märkningar:

Från vänster: Bra Miljöval, Svanen, Ekologiskt jordbruk, EU-blomman, KRAV, Demeter,
Forest Stewardship Council (FSC).

2. Material och färg
Kriterium: Föreningen tillhandahåller information till alla medlemmar om bra
miljöval för byggmaterial och färger.
Kemikalieinspektionen har gett ut två bra häften om färg och träbehandling:
Bygg utan impregnerat trä
Bygga och måla klokt
Båda kan laddas ner från internet, www.kemi.se eller sök på träskydd på nätet.
Förutom Kemikalieinspektionen så har Naturskyddsföreningen, Byggtjänst och
Folksam bra informationsmaterial.
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3. Bra hushållsprodukter
Kriterium: Endast miljömärkta hushållskemikalier för t.ex. disk, tvätt och
rengöring används.

D. Bevattning med sjövatten eller åvatten
Kriterium: Föreningen undersöker möjligheterna till bevattning med sjövatten för att
se om vattnet har god kvalitet.
I grundnivån föreligger inget krav på att verkligen genomföra bevattning med
sjövatten eller åvatten.
Sjövatten håller rätt temperatur och kan ge viss gödslingseffekt. Det kan sänka
föreningens vattenkostnader. Sjö-/åvatten är miljömässigt bättre för att det inte tär
på dricksvattenresursen. Det är dock viktigt att prov tas på vattnet så att det inte är
förorenat på sådant sätt att det kan skada jorden och växterna, t ex förhöjda halter
av tungmetaller, PAH (polyaromatiska kolväten) eller hormonliknande ämnen (t ex
östrogen).

E. Källsortering
Kriterium: Möjlighet att källsortera avfall finns inom området där medlemmar
minst kan sortera motsvarande kommunens rekommendationer.
Detta gäller föreningar som tar hand om avfall. Många områden med endast
odlingslotter låter medlemmarna själva ta hand om sitt avfall.

F. Information till nya medlemmar
Kriterium: Nya medlemmar informeras om föreningens miljöarbete och vilka
regler som gäller.
Det kan ske på flera sätt. Antingen genom direkt information när kontraktet skrivs
på, vid informationsträffar, studiecirklar eller temadagar.
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Tips på informationsvägar:
Koloniträdgårdsförbundet har ett introduktionsmaterial ”Koloniträdgårdsföreningen – vårt gemensamma ansvar” som kan användas vid en eller flera
träffar för nya medlemmar. Kan beställas kostnadsfritt från förbundet eller
ditt studieförbund.
Hela serien Lätt om Odling är lämplig att dela ut till nya medlemmar. Gratis
från förbundet.
Med Gröna Fingrar är en handbok för nybörjare. Passar också som studiebok
för cirkelverksamhet (studiehandledning finns). Pris: 95 kr för medlemmar.
Beställs från Koloniträdgårdsförbundet.
Dessutom har en hel del föreningar eget material som är lämpligt att dela ut till nya
medlemmar.

G. Studier
Kriterium: Föreningen har fungerande studieverksamhet om odling och miljö.
Hos ert studieförbund kan ni få hjälp att komma igång med eller utveckla era
studier.
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Checklista för Grundnivån
Uppfyllt
år

Kommentar
Fyll i på baksidan.

A. Områdesbeskrivning
B. Miljökrav grundnivå
1. Gödsling och jordförbättring
2. Kompostering
3. Växtskydd
4. Bevattning
5. Eldning

C. Bra miljöval
Gäller endast sjönära föreningar.

D. Bevattning med sjö-/åvatten
undersökt
E. Källsortering
F. Information till nya
medlemmar
G. Studier i odling och miljö
Datum: ____/____ 20____
Förening:

Föreningens ordförande intygar att uppgifterna är sanna och riktiga:
Namnteckning

Förtydl.

Kontaktperson och telefonnummer inför kontrollen av nedanstående uppgifter:
Namn

Tfn:

Checklistan samt områdesbeskrivningen (nästa sida)
insändes till:
Koloniträdgårdsförbundet, att. Solveig Sidblad
Åsögatan 149
116 32 Stockholm
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Områdesbeskrivning
Föreningen utser en grupp som genomför en miljöanalys av området. Syftet är att kartlägga områdets
status för att ha som utgångspunkt för de miljöåtgärder föreningen väljer att göra.
Området
2
Koloniföreningens  totalyta………………m
2
Varav  gemensamt  grönområde  …..……  m
Antal  lotter…………..med  hus    
Antal  lotter…………..utan  hus
2
Skötselområde med  brukaravtal  …………….m
Gemensamma anläggningar

Speciella värden
Närhet till sjö/vattendrag

Trafiksituationen
Hur ofta och när får man köra?
Hur många och hur ofta kör entreprenörer?…………………….…………………..
Vatten

Sopsortering
Antal  fraktioner………………….
Omhändertagande av trädgårdsavfall
Möjlighet till flisning
till eldning
Eltillgång
finns
nns
Dokumentation
under olika tidsperioder
- och områdeshistorik
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Insändes till förbundet
tillsammans med
checklistan, se
föregående sida.

Kriterier för brons-, silveroch guldnivå
För de föreningar som har uppnått grundnivån, kan miljöarbetet fortsätta genom
att sträva efter att uppnå ytterligare nivåer. Genom att uppfylla ett urval av de
poängsatta kriterier som beskrivs nedan kan föreningen nå sin nästa diplomnivå.
Man diplomeras en nivå i taget – det går alltså inte att hoppa över någon nivå.
Kriterierna är indelade i sex olika ämnesområden:
A. Organisation
D. Vatten

B. Odling
E. Energi, material

C. Biologisk mångfald
F. Transport, maskiner

Så här ser poängkraven ut
För Brons samlar föreningen 30 poäng för stuglotter och 20 poäng för
odlingslotter. Dessa måste uppnås inom minst tre av de sex olika
ämnesområdena.
För Silver samlar föreningen 40 poäng för stuglotter och 30 poäng för
odlingslotter. Dessa måste uppnås inom minst fem av de sex olika
ämnesområdena.
För Guld samlar föreningen 50 poäng för stuglotter och 40 poäng för
odlingslotter. Dessa måste uppnås inom alla de sex olika
ämnesområdena.

Poängen räknas ned på checklistan sist i detta avsnitt, som skickas in till
Koloniträdgårdsförbundet.
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A. Organisation
1. Odlingsrådgivare (2 p)
Kriterium: I föreningen finns en odlingsrådgivare.
Odlingsrådgivaren ska aktivt ta del av regionens och Koloniträdgårdsförbundets
studie- och miljöarbete samt föra information vidare till sin förening.
Odlingsrådgivaren ska regelbundet inventera koloniområdet för att så tidigt som
möjligt kunna upptäcka allvarligare angrepp av skadedjur och sjukdomar på
växterna. Rådgivaren ska i samråd med styrelsen vidta lämpliga åtgärder.
2. Studieorganisatör (2 p)
Kriterium: I föreningen finns en studieorganisatör.
Studieorganisatören ska aktivt ta del av regionens och Koloniträdgårdsförbundets
studie- och miljöarbete samt föra information vidare till sin förening.
Studieorganisatörens uppgift är även att inventera studiebehov.
Notera: Studieorganisatören och odlingsrådgivaren kan vara en och samma person.
Det är dock funktionen man får poäng för, så har föreningen både odlingsrådgivare
och studieorganisatör så ger det totalt 4 poäng.
3. Faddersystem (2p)
Kriterium: Föreningen har ett faddersystem för att stödja nya medlemmar.
4. Ekologisk mat (2p)
Kriterium: Vid gemensamma träffar (årsmöten, fester, arbetsdagar o.d.) används
egna odlade grödor eller inhandlade ekologisk varor då det är möjligt.

B. Odling
1. pH-mätning (1p)
Kriterium: Föreningen erbjuder pH-mätning och kan bistå med information för de
medlemmar som önskar en fullständig jordanalys.
pH-mätning är en bra utgångspunkt för diskussion om jord och jordförbättring.
Digital pH-mätare är pålitlig och lätt att använda. Finns att köpa från företag som
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säljer mät- och analysutrustning, t.ex. MAKAB, tel 0300 – 10480, www.makab.se.
Kostnad ca 6-700 kr.
Användarinstruktion kan erhållas från Koloniträdgårdsförbundet.
2. Växtföljd, gröngödsling, täckodling (1p)
Kriterium: Föreningen informerar om betydelsen av växtföljd samt fördelarna med
täckodling och gröngödsling.
Se Lätt om Odling nr 19 och nr 20.
Lediga lotter kan sås med gröngödsling, förslagsvis under gemensamma
arbetsdagar. Gröngödslingsfröer kan sambeställas genom den egna föreningen.
Exempel på gröngödslingsväxter

Blåluzern, bovete, honungsfacelia/honungsört, vitklöver,
blodklöver, gullupin, oljelin, vitsenap, perserklöver, sötlupin,
sötväppling, bockhornsklöver, esparsett.
Många fröfirmor säljer färdiga gröngödslingsblandningar.

3. Växtföljd (2 p)
Kriterium: Minst 50 % av medlemmarna tillämpar växtföljd. Föreningen
tillhandahåller växtföljdsplaner.
4. Täckodling (2 p)
Kriterium: Minst 50 % av medlemmarna tillämpar täckodling med organiskt
material (t.ex. gräsklipp, halm).
5. Gröngödsling (2 p)
Kriterium: Minst 50 % av medlemmarna tillämpar gröngödsling. Föreningen
tillhandahåller förslag på gröngödslingsväxter. Lediga lotter sås igen med
gröngödslingsväxter.
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6. Kompost (2p)
Kriterium: Hushållsavfall komposteras på kolonilotten i en för ändamålet
godkänd, sluten behållare. Minst 10 % av medlemmarna komposterar
hushållsavfallet.
En bra översikt över de flesta av marknadens kompostbehållare finns på
www.kompostcenter.se.
7. Flisning (2 p)
Kriterium: Grövre trädgårdsavfall, som inte eldas, flisas på plats eller i närområde
och används i odlingarna eller komposteras. Grova stammar lämnas lämpligen till
naturlig nedbrytning eller transporteras bort.
För flisning rekommenderas mindre eldrivna kompostkvarnar av tyst modell,
alternativt hyra av större maskiner i samband med städdagar. Sök under
maskinuthyrning på Gula Sidorna.
Att tänkta på vid val av maskin
Vilken grovlek klarar den?
Vilka säkerhetsanordningar finns?
Hur lätt är den att rengöra?
Vem kan sköta den?

8. Ekologiskt frö (3p)
Kriterium: Ekologiskt frö används där det är möjligt av de sorter som saluförs.
Dessa fröfirmor har ett stort sortiment av ekologiskt odlade fröer:
Runåbergs fröer
Känstorp 73 68
444 93 Spekeröd
tel. 0303 – 777 140
www.runabergsfroer.se

Lindbloms Frö
Box 86
277 21 Kivik
tel. 0414 – 70880
www.lindbloms.se
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9. E-plantor (2p)
Kriterium: Vid nyplantering av frukt och bär väljs E-märkta eller certifierade
plantor om det alternativet finns.
E-märket är ett garantimärke för växter som är speciellt utvalda för svenskt klimat.
De är provodlade och producerade i Sverige, de är garanterat art- och sortäkta och
fria från plantburna sjukdomar.
Idag finns en mängd E-märkta fruktträd och bärbuskar att välja bland. Läs mer på
www.eplanta.com.

C. Biologisk mångfald
1. Information (1p)
Kriterium: Föreningen redogör för begreppet ”biologisk mångfald” och beskriver
bakgrunden genom att förklara de nationella miljömålen utifrån underlag som
Koloniträdgårdsförbundet tillhandahåller.
Se Lätt om odling nr 47.
2. Gemensam äng (2p)
Kriterium: Föreningen väljer ut en del av en allmänning som undantas från
regelbunden gräsklippning. Ytan slås en till två gånger per år under växtperioden.
Resultatet dokumenteras på hösten.
På Naturskyddsföreningens hemsida www.snf.se kan man gå in under jordbruk och
hitta information om ängsskötsel.
3. Gamla kulturväxter (2p)
Kriterium: Föreningen har ett program för bevarande av några arter gamla
kulturväxter, se områdesbeskrivning.
Programmet för Odlad Mångfald, POM , är Sveriges nationella program för
bevarande av gamla kulturväxter. I olika inventerings- och insamlingskampanjer
försöker man ta vara på äldre växter som är värda att bevara. Mer info om POM
finns på hemsidan www.pom.info.
Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara gamla fröförökade
kulturväxter, framförallt köksväxter. Man kan som medlem bli värd för bevarande
av en viss sort. Hemsida: www.foreningensesam.se.
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4. Fågelholkar (1p)
Kriterium: Fågelholkar sätts upp på kolonilotten och/eller på gemensamma
områden.
5. Bin (3p)
Kriterium: Bisamhällen införskaffas till området.
6. Humlor (1p)
Kriterium: Humlebon placeras ut på den egna stuglotten och/eller i området.
7. Ängsfröer (1p)
Kriterium: Frön samlas in från vilda växter lokalt och sås ut på små bearbetade
ytor på gräsmark som ska bli äng. Gräsmarken utarmas genom att höet förs bort.
8. Lieslåtter (1p)
Kriterium: Lieslåtter av ängsmark eller djurbete på 50 % gemensamma ytor.
Att slå med lie anses mest skonsamt för ängsfloran men motordriven slåtterbalk är
också användbar. Eftersom dessa skär av växterna blir snittytan liten. Man bör
undvika trimmer och liknande som sliter av växterna.
9. Brukaravtal (3p)
Kriterium: Föreningen sluter brukaravtal med kommunen om skötsel av mark i
anslutning till koloniområdet.
Föreningen börjar med att försiktigt ansa och röja bort sly och skapa mera öppna
gläntor mellan träd och buskar. När skogsbryn gallras och nås av solljus vandrar
mera ljuskärvande växter in. Dessa grönområden bör skötas så att de liknar de
hagmarker som förr ingick i vårt kulturlandskap.
10. Damm/öppet vatten (2)
Kriterium: Det finns öppet vatten i form av damm, bäck eller liknande i området
till nytta för fåglar, insekter och andra smådjur.
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D. Vatten
1. Begränsad bevattning (2p)
Kriterium: Odlingar som kräver ytvatten, t ex såbäddar, groddplantor,
nyplanterade plantor och grönsaksodlingar får bevattnas. Buskar och träd
rotbevattnas. Gräsmattor ska inte bevattnas. (Gäller ej föreningar med sjövatten.)
Gräsmattor tål att torka ut, de grönskar igen efter nederbörd.
Träd och buskar kan vattnas med rotvattnare som kopplas på slagen. Då hamnar
vattnet direkt där det bäst behövs. En enkel ytligare rotvattnare kan man själv göra
av en upp- och nervänd petflaska som man skär av botten på. Gräv ner pipen i
marken så fungerar flaskan som en tratt.
Droppslangar finns i ganska enkelt utförande till en rimlig kostnad, t.ex. av
plastfolie med söm i sidan där vattnet sakta sipprar ut. Droppslang kan läggas i
rabatter, grönsaksland och jordgubbs- och hallonrader.
2. Regnvatten (1p)
Kriterium: Regnvatten samlas upp i tunna eller liknande och används till
bevattning.
3. Sjövatten (3p)
Kriterium: Förening med tillgång till bra sjövatten installerar detta för bevattning.

E. Energi och material
1. Information (1p)
Kriterium: Föreningen tillhandahåller information till medlemmar om bra
miljöalternativ för uppvärmning, belysning m.m.
2. Energisparande åtgärder (1p)
Kriterium: Föreningen har vidtagit energibesparande åtgärder som t.ex. isolering,
energisnål belysning, rörelsedetektor för belysning m.m. i gemensamhetslokaler.
3. Energival med miljöhänsyn (2p)
Kriterium: Föreningen använder solfångare för varmvatten i gemensamhetslokaler
och/eller väljer miljömärkt el, egna solceller eller vindandelsel för eventuellt
elbehov.
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Solenergiföreningen är en branschförening för företag och forskningsinstitutioner
inom solenergisektorn. På deras hemsida www.solenergiforeningen.se kan man bl.a.
hitta en informativ OH-bildserie om solenergi.
4. Ingen el (2p)
Kriterium: Föreningen har ingen elanslutning.
5. Individuella elmätare (1p)
Kriterium: Stugorna har individuella elmätare vilket avsevärt kan minska den totala
elförbrukningen.
6. Virke (2p)
Kriterium: Vid nybyggnation används material med låg miljöbelastning,
naturmaterial, FSC-märkt trä, lärk m.m. Endast miljögodkänt impregnerat virke får
användas.
Kärnvirke är alltid hållbarare, men dyrare, än ytligare virke av träd.
Använd gamla tekniker som inte är miljöbelastande. Stödkäppar, störar och
stolpar kan förkolas, (t ex med varmluftpistol) i ena änden för att förhindra
nedbrytning av trä.
Stolpskor är ett bra alternativ för infästning i mark.
Restaurera i möjligaste mån istället för att köpa nytt.
Välj miljövänlig träolja för behandling av obehandlat virke.
En ny metod för impregnering av virke är värmebehandling där träets
naturliga ämnen frigörs och impregnerar, t.ex. Thermowood.
Visste du att…

Tryckimpregnerat virke delas in i följande klasser:
NTR–M för virke i kontakt med vatten, kan innehålla bor, koppar, krom, kreosot
NTR–A för virke i kontakt med mark och vatten, kan innehålla bor, koppar, krom, kreosot
NTR–AB för virke ovan jord, utomhuspanel, trä i trädgården, kan innehålla bor och koppar
NTR–B för virke ovan jord, fönster- och dörrsnickerier, kan innehålla bor och koppar
Idag finns inget miljömärkt tryckimpregnerat virke.
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7. Färg (2p)
Kriterium: Endast miljögodkända färger används.
Gamla beprövade färger med lägre miljöbelastning är linoljefärg och Falu rödfärg.
8. Engångsmaterial (1p)
Kriterium: Engångsmaterial som används vid föreningens aktiviteter är
återvinningsbart eller komposterbart.

F. Transporter och maskiner
1. Föreningens gräsklippare (1p)
Kriterium: Föreningens gemensamma gräsklippare drivs med miljögodkända
bränslen.
Alkylatbensin är det miljövänligaste alternativet idag för bensindrivna maskiner.
2. Medlemmarnas egna gräsklippare (3p)
Kriterium: Endast el- eller handdrivna gräsklippare används.
3. Nyinköp av gemensamma gräsklippare (2p)
Kriterium: När föreningen byter gräsklippare ska endast miljömärkta maskiner
köpas in.
Svanenmärkta gräsklippare finns hos både Stiga och Klippo. Det finns både
bensindrivna, eldrivna (sladd) och batteridrivna miljömärkta modeller att välja på.
4. Buller (2p)
Kriterium: Föreningen inför begränsningar i användandet av bullrande maskiner
under helger och kvällar.
5. Biltrafik (odlingslotter 1p, stuglotter 3p)
Kriterium: Biltrafik är inte tillåten inom området. Parkering sker på härför avsedda
parkeringsplatser utanför området.
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6. Gemensamma inköp och transporter (3p)
Kriterium: Föreningen organiserar gemensamma inköp och transporter av tunga
och skrymmande trädgårdsförnödenheter.
7. Entreprenörer (2p)
Kriterium: De entreprenörer som föreningen anlitar för t.ex. slamtömning,
containerhämtning, flisning m.m. använder miljöbränsle.
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Checklista för Brons-, Silver- och Guldnivå
Möjlig poäng Uppnådda poäng

A

Organisation

1
2
3
4

Odlingsrådgivare
Studieorganisatör
Faddersystem
Ekologisk mat

B

Odling

1
2
3
4
5
6
7
8
9

pH-mätning
Växtföljd, gröngödsling, täckodling
Växtföljd 50 %
Täckodling 50 %
Gröngödsling 50 %
Hushållskompost
Flisning
Ekologiskt frö
E-plantor

C

Biologisk mångfald

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Information
Gemensam äng
Gamla kulturväxter
Fågelholkar
Bin
Humlor
Ängsfröer
Lieslåtter
Brukaravtal
Damm/öppet vatten

D

Vatten

1
2
3

Bevattning av grönsaks- och blomodlingar
Regnvatten
Sjövatten

E

Energi och material

1
2
3
4
5
6
7

8

Uppvärmning
Energibesparande åtgärder
Energival med miljöhänsyn
Ingen el i området
Individuella elmätare
Virke
Färg
Engångsmaterial

F

Transporter och maskiner

1
2
3
4
5
5
6
7

Äldre & större maskiner med miljöbränsle
Egna maskinerna el/för hand
Svanenmärkt gräsklippare
Bullerkrav
Biltrafik - stuglotter
Biltrafik - odlingslotter
Samordnade inköp pch transporter
Entreprenörer

Underteckna på nästa sida

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
3
1
1
1
3
2
2
1
3
1
1
2
2
1
2
2
1
1
3
2
2
3
1
3
2

Slutsumma:
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Kommentar

Datum: ____/____ 20____
Förening:
Föreningens ordförande intygar att uppgifterna är sanna och riktiga:
Namnteckning

Förtydl.

Kontaktperson och telefonnummer inför kontrollen av nedanstående uppgifter:
Namn

Tfn:

Checklistan insändes till:
Koloniträdgårdsförbundet, att. Solveig Sidblad
Åsögatan 149
116 32 Stockholm
Kontakt: tel. 08-556 930 81, e-post: solveig.sidblad@koloni.org
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Ordförklaringar
Agenda 21 – handlingsplan för det 21:a århundradet. Orden kommer från FN:s
konferens i Rio 1992 och handlar om hur vi ska uppnå en hållbar utveckling på
jorden.
Brukaravtal – avtal mellan kommun och förening där föreningen tar på sig
ansvaret före ett begränsat skötselområde enligt överenskommelse i detta avtal
Droppslang - bevattningsslang som läggs ut i odlingen och där vattnet sakta
droppar eller sipprar ut genom hål eller söm i plasten.
Gemensamt grönområde – grönyta som sköts gemensamt av föreningen inom
arrenderat område.
KRAV – kontrollförening för ekologisk produktion.
Grundnivå – lägsta godtagbara nivå.
Punktbevattning – bevattning med kanna, slang eller rotvattnare till varje planta i
en odling utan att bevattna omkringliggande jord.
Skötselområde – ett avgränsat område utanför men i anslutning till koloniområdet
som föreningen tagit på sig att sköta enligt vissa bestämda regler i samråd med
kommunen.
Urlakning - när näringsämnen förloras ur marken genom att de är lösta i
markvätskan och rinner bort med dränerings- eller ytvatten .
Varmkompost – isolerad behållare för hushållskompost där temperaturen oftast
blir högre och därmed nedbrytningsprocessen snabbare.
Växtskyddsmedel - alla medel som används för att skydda växter från
skadegörare. Det finns både kemiska, fysikaliska och biologiska medel. De flesta
miljöfarliga medlen hittar man bland de rent kemiska medlen och dessa är inte
tillåtna i ekologisk odling. De miljövänligare medlen kallas ibland också för
växtvårdsmedel för att betona skillnaden.
Ändliga resurser - vår jord innehåller en begränsad mängd av vissa råvaror. Det
man oftast talar om är olja. Förutom som bränsle är olja utgångsämne får många
material i vårt samhälle. När vi förbrukat jordens reserver av olja – vad gör vi då?
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