
Medlemsavgifter för 2016 

Föreningar med odlingslotter 

Odlinglotter med mindre än 75 kvm.  
Medlemsavgift 130,– /medlem 

Odlingslotter större än 75 kvm. Gäller även lotter med byggrätter där det klart framgår att 
man inte har rätt att övernatta i byggnaden.  
Medlemsavgift 210,–/medlem. 

Föreningar med stuglotter 

Stuglotter.  
Medlemsavgift 340,–/medlem 

Lott utan stuga med övernattningsrätt.  
Medlemsavgift 130,– eller 210,–/medlem (se odlingslotter ovan). 

Föreningarna har flera fördelar med ett medlemskap 
Genom medlemskapet får föreningar råd och stöd från förbundet. Det kan gälla allt från 

planärenden, stadgar, arrendekontrakt, beskattning och avgifter till studier, kurser om odling, 
trädbeskärning, föreningsverksamhet med mera. 

I medlemsavgiften ingår även en grundläggande föreningsförsäkring hos Folksam och 
förmånliga lånemöjligheter i Koloniträdgårdsrörelsens lånefond. 

Medlemskap genom din förening ger dig bland annat 

 Du får tidningen Koloniträdgården i brevlådan – fyra gånger per år. 

 Du får tillgång till förbundets information och rådgivning om trädgård 
 och andra koloniträdgårdsfrågor, rabatt på trädgårdslitteratur, redskap  
 samt broschyrserien ”Lätt om odling”. Koloniföreningar som är med i förbundet 
 kan också få bidrag till organisation (t ex kurser för styrelsen) och odling. Förbundet 
 arbetat aktivt med ekologisk odling och miljödiplomering. 
 Gör ett besök på förbundets hemsida: www.kolonitradgardsförbundet.se 

 Du får 10 % rabatt på fröer från Impecta (koden finns i tidningen). 

 Hos Flügger får du 20 procent rabatt på all färg i deras centralägda butiker. 
 Dessutom får du 10 procent på tillbehör och 10-20 procent rabatt på tapeter 
 beroende på märke. Innan köp, tala om att du är kolonist och uppge rabattnumret 
 som finns i senaste numret av Koloniträdgården. Då ser deras system till att du får alla 
 rabatter som du är berättigad till. 



 Soldrivna luftvärmefläktar från Solar Venti. Företaget säljer soldrivna ventilations- 
 och värmesystem som kan hålla fukt och ge värme både i kolonistugor och även 
 föreningshus. Som kolonist får du 10 procent rabatt på alla Solar Ventis produkter. 
 Föreningar som vill köpa produkter till föreningshus får 20 procent i rabatt. 
 Samtidiga köp av 5-9 produkter får även 50 procent i rabatt på fraktkostnaden. Vid 
 beställningar på 10 produkter eller fler är frakten gratis. Uppge föreningsnamn och 
 nummer samt lottnummer vid köptillfället (framgår t ex på baksidan av Koloniträd- 
 gården, högst uppe till höger). Närmaste återförsäljare av Solar Venti hittar du på 
 deras hemsida: www.solarventi.se. 

 Du får 10 % rabatt på premien för stugförsäkringen i Folksam. Föreningen har också 
 en försäkring genom sitt medlemskap i förbundet. En försäkring som täcker olycksfall 
 på området. 

Direktmedlemskap är inte möjligt – du måste vara medlem i en förening som är 
ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. 

Vill du endast prenumerera på Koloniträdgården kostar det 300 kronor per år. 

Du går in på www.kolonitradgardsforbundet.se och under fliken Tidningen kan du 

anmäla din prenumeration.

http://www.koloni.org/forsakringar.html
http://kolonitradgardsforbundet.se

