
Medlemsavgifter för 2018 

Föreningar med odlingslotter 

Odlinglotter med mindre än 75 kvm.  
Medlemsavgift 135,– /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 215,–/medlem. 

Föreningar med stuglotter 

Stuglotter.  
Medlemsavgift 350,–/medlem 
Lott utan stuga med övernattningsrätt.  
Medlemsavgift 135,– eller 215,–/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. 

 Din förening kan lägga in uppgifter och foton på regionens hemsida utan kostnad. 

 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 (kurser av 
 olika slag som exempelvis trädbeskärning och kompostering).  
 Förbundet arbetat aktivt med ekologisk odling och miljödiplomering. Föreningarna 
 kan också få juridisk hjälp och bistånd vid förhandlingar om till exempel arrenden. 
 Gör ett besök på förbundets hemsida: www.kolonitradgardsförbundet.se 

 Du får medlemsrabatter som är unika för Koloniträdgårdsförbundets medlemmar 
 se sidan 3. 



 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
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Medlemsrabatter 
 
Alla kolonister i Koloniträdgårdsförbundets medlemsföreningar har en rad förmånliga rabatter 
genom föreningens medlemskap i förbundet. 
 

Nyhet – rabatt hos Ojop Garden 
Ojop Garden säljer kantjärn och andra 
stålprodukter för trädgårdsbruk. De erbjuder 
som ett introduktionserbjudande 20 procent 
rabatt på beställningar gjorda tom 9 juli 2017. 
Därefter gäller 15 procent som ordinarie 
rabatt. 

Beställ via www.ojopgarden.se. Använd 
rabattkod koloni20 tom 9 juli och därefter 
koloni15.  

Vid beställningar på > 100 kantjärn, mejla 
direkt till valentina.ferracane@ojopsweden.se 
så erhålls rabatt även på frakten. 

Företaget finns i Eskilstuna och går att 
bjuda in så att de kommer och visar upp sina 
produkter, t ex på en städdag. Kontakta då 
Valentina Ferracane. 

Solar Venti – soldrivna fläktsystem 
Alla kolonister inom Koloniträdgårdsförbundet 
får 10 procent i rabatt och alla föreningar får 
20 procent på inköp till föreningshus. Vid 
större gemensamma inköp kan även rabatt på 
frakten erhållas.  

Uppge föreningsnummer och lottnummer 
vid inköp. Dessa finns till exempel vid 
adressfältet på baksidan av tidningen 
Koloniträdgården. 

30 öre per liter hos Preem 
Preem ger 30 öre i rabatt både på bensin och 
diesel i både bemannade och obemannade 
bensinstationer om man skaffar Preemkort 
och använder det vid betalning. Kortet är 
gratis. Ansök på 
www.koloni.org/medlem/medlemsrabatt.  
 

 

 
Frörabatt hos Impecta 
Impecta erbjuder 10 procent vid köp av fröer 
via www.impecta.se. Använd rabattkod: 
KOLONI39UW. Koden gäller inte vid mässor 
och inte vid köp av odlingstillbehör. 

Plantor, lök, knölar, rötter och fröer 
Klostra ger 10 procent i rabatt på plantor, lök, 
knölar, rötter och fröer under 2017. Gäller på 
beställningar gjorda via www.klostra.se. Ange 
rabattkod: Koloni2017.  

Färg hos Flügger 
Flügger erbjuder 20 procent i rabatt på färg, 
10-20 procent på tapeter samt 10 procent på 
tillbehör. Gäller i alla Flüggerbutiker. Uppge 
rabattnummer: 36201. 

Fritidshusförsäkring hos Folksam 
Folksam ger 10 procent rabatt på sina 
fritidshusförsäkringar hos Folksam. Uppge din 
förenings namn och att föreningen är medlem 
i förbundet vid beställning. 
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