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Koloniträdgårdsförbundet 
– 10 fördelar med att vara medlem 
Ett medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet ger många fördelar som gör det enklare att 
vara kolonist och förtroendevald. Vi jobbar för våra medlemsföreningar och deras kolo-
nister samt för att alla som vill ska få odla och ha en koloni. Enkelt uttryckt är förbundets 
uppgift att göra det enkelt att vara kolonist.

1. Odling 
Vi ger råd, föreläser och utbildar inom odling, främjar 
ekologisk odling och miljödiplomering av föreningar.  
En mängd material finns att få gratis.

2. Föreningsarbete 
Alla ska kunna engagera sig i föreningen, oavsett tidiga-
re erfarenhet av styrelsearbete. Därför ordnar förbundet 
kurser i styrelsearbete och har ett samarbete med Studie- 
främjandet när det gäller studieverksamhet. Kurserna 
är ett perfekt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra 
koloniföreningar.

3. Juridik  
Av oss får din förening och kanske i synnerhet styrelsen 
hjälp med de knepiga juridiska frågor som kan dyka upp  
i en koloniförening gällande avtal, arrende och stadgar.  
Vi ger också råd i medlemsärenden och stöd vid förhand-
lingar med markägare. Som medlem i förbundet står ni 
aldrig ensamma i dessa frågor.

4. Bidrag till utbildningar  
… eller utbildande aktiviteter inom odling och/eller  
föreningsarbete. 

5. En grundläggande förenings- 
försäkring   
… hos Folksam som är särskilt framtagen för förbundets  
medlemsföreningar. 

6. Koloniträdgården  
Förbundets fina tidning, får alla medlemmar 4 ggr/år  
(värde 300 kr).

7. Rabatterbjudanden 
… på saker som fröer, färg, fritidshusförsäkring och  
värmefläktsystem.

8. Lån 
Föreningar kan låna till mycket förmånliga villkor till  
investeringar.

9. Administrativ hjälp
Förtryckta inbetalningskort, adressetiketter och dylikt går 
att beställa till självkostnadspris från kansliet.

10. Du är med och stödjer  
kolonirörelsen
En mycket viktig uppgift för förbundet är att jobba för att 
alla som vill ska kunna få odla och bli kolonist. Därför 
arbetar vi aktivt för att nya koloniområden ska skapas och 
för att de befintliga ska bevaras när städerna växer och 
förtätas. 

Dra nytta av det som förbundet erbjuder och efterfråga 
det du behöver. Ett aktivt medlemskap ger mer!


