
 

Östra Regionen                  

                              

av Koloniträdgårdsförbundet         

Nytt från styrelsen december 2021 

Hej alla medlemsföreningar! 

Här kommer en sammanfattning av 

regionens status just nu. 

Regionstyrelsens uppgifter 

Östra regionens viktigaste uppgift är att erbjuda medlemmarna kurser, 

seminarier och andra utbildningar främst i odling, miljödiplomering och 

föreningskunskap. 

Kommunikation 

Styrelsen informerar genom hemsidan 

http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/ som uppdateras varje vecka, genom 

nyhetsbrev och utskick direkt till medlemsföreningarna. 

All kontaktinformation finns på hemsidan.  

Utbildningar 

Syftet med utbildningarna är att ge den kunskap som behövs för att få en fungerande 

medlemsorganisation 

Inbokade kurser  

Styrelsekurs 3 februari i Södertälje med Pierre  

Kurs för valberedare 26 januari med Pierre  

Planerade kurser och träffar 

Seminarium för kursansvariga  

Kassörskurs  

Ordförandeträff med t.ex. representant från Folksam 

http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/


Anmälningar och frågor om kurser Elisabet Örtenberg Lönn 

elisabet.ortenberg.lonn@outlook.com 

Rapport från Regionforum den 13/11 

Regionforum består av en representant per region, kansliet och 

förbundsstyrelsen. Den här gången var det focus på Koloniträdgårdsförbundet 

förslag till strategi för 2022–2027 med blick mot 2032. Formuleringarna är 

allmänt hållna och måste konkretiseras för att bli användbara. Den häftigaste 

diskussionen fördes utifrån det faktum att det är föreningarna som är 

medlemmar i förbundet och inte enskilda medlemmar.  

Mer information kommer när målen blir mer konkreta. 

 

Miljöambassadör 

Förbundet vill vi få fler koloniträdgårdsföreningar att komma i gång med 
processen och bli miljödiplomerade. Detta ska ske med hjälp av ett antal lokala 
Miljöambassadörer som vi nu rekryterar från olika delar av Sverige till att stödja 
föreningarna i det arbetet. 
Uppdraget handlar om att ta kontakt med föreningar i den egna regionen, att 
informera, presentera materialet och hjälpa till att starta miljögrupper i 
föreningarna. Det blir också du som i nära samråd med förbundet godkänner 
själva miljödiplomeringen. Du blir del av ett nationellt team hos 
Koloniträdgårdsförbundet. Ambassadörerna får kompetensutveckling, 
utbildning och stöd från oss. 
Anmäl intresse genom att maila namn och telefonnummer, koloniförening 
samt varför du vill bli en av våra ambassadörer till: miljon@koloni.org 

 
Mässgrupp 

 
Vilka kolonister vill vara delaktiga i att skapa Koloniträdgårdsförbundets monter 
på Trädgårdsmässan? Vi vill skapa en intresseväckande och kunskapsspridande 
monter, så att vi väcker odlingsintresset hos ännu fler än idag. Vi behöver vara 
en idérik och kreativ grupp som utformar montern och definierar vad den ska 
innehålla och vilka olika delar som vi vill visa och lyfta fram. 
  
Från era regioner behöver vi ett par representanter, med anknytning till 
styrelsen, som kan förmedla regionernas budskap. Vi behöver också ett par 
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engagerade och driftiga kolonister, kanske några som varit med förut. Det är 
mycket som ska hinnas med innan våren, så vi kommer att behöva ses minst ett 
par timmar åt gången, några kvällar under vintern, för att arbeta fram 
monterns inredning och utformning. 
  
Frågor? Ring gärna Pia af Rolén, kommunikatör på FOR och 
Koloniträdgårdsförbundet 08-556 930 84, eller e-post pia@koloni.org. 
 

Nyheter från valberedningen 
 
Redan nu är det dags att fundera på hur Östra regionens styrelse ska se ut inför 
kommande år. Är det någon i din förening som skulle vara lämplig att ingå i den 
styrelsen, någon från din förening, någon från en annan förening som du tycker 
är driftig eller kanske du själv? 
 

Skicka din nominering till 

holmquistmalin@gmail.com 

eller 

cissi_hanner@hotmail.com 

 
 
Styrelsen vill önska er alla en  
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
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