
Medlemsavgifter för 2019 

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 



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. 

Medlemsrabatter under 2019 

Folksams fritidshusförsäkring på 10 % för medlemmar i förbundets föreningar. Uppge 

vilken förening du tillhör och att föreningen är medlem i 

Koloniträdgårdsförbundet. www.folksam.se 

Flügger färg som har följande erbjudande: 20 % rabatt på färg,  
10–20 % rabatt på tapeter och 10 % rabatt på tillbehör.  
Gäller alla Flüggerbutiker. Kod: 36201  
www.flugger.se 

Impecta erbjuder 10 % vid köp av fröer via www.impecta.se.  
Koden 2019 är: KOLONI39UW. 

Clever Garden Design (grdn.tech). Företaget säljer smarta trädgårdsprofiler i Cortenstål, 

odlingslådor och driv/planteringsbänkar. 10 % på hela sortimentet. Beställning görs 

på www.grdn.tech 

Klostra.se ger 10 % i rabatt på plantor, lök, knölar, rötter och fröer under 2019. (Gäller 

t.o.m 20191231. Går ej att kombinera med andra rabatter eller specialpriser). Ange följande 
kupongkod i kassan: koloni2019. Gäller för beställningar gjorda via www.klostra.se 

Guldkannan ger 100 kr i rabatt vid köp av Guldkannan Towa – en kombinerad potta och 

vattenkannan. Erbjudandet gäller under hela 2019. Beställning görs på www.guldkannan.se. 
Ange följande kupongkod vid beställning: KOLONI19.

http://kolonitradgardsforbundet.se
http://grdn.tech

