Välkommen som kolonist
Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK)

Som kolonist är du nu en av flera tusen
medlemmar i Sverige med
gemensamt intresse för kolonirörelsen,
för odlarglädje och social känsla för
medmänniskor ”över staketet”.

som finns för respektive lokal förening.
Foto: Kolonistugan i Botaniska Trädgården, Göteborg.

FÖRENINGEN GÖTEBORGS 		
KOLONITRÄDGÅRDAR (FGK)
FGK bildades 1905 och är en centralorganisation för lokala föreningar och
enskilda kolonister i Göteborg.
FGK utgör en självständig region av
Koloniträdgårdsförbundet (KTF) med
säte i Stockolm. Förbundet ger ut tidningen Koloniträdgården som samtliga
medlemmar får i brevlådan fyra gånger
per år. Du får också gratis odlings- och
trädgårdsråd och kan också kontakta
förbundets trädgårdskonsulenter samt
även regionala rådgivare direkt.
FGK består av 20 olika lokala kolonistugeföreningar med drygt 2 000 kolonister
i Göteborg med omnejd. FGK:s styrelse
består av valda representanter ur de olika
lokalföreningarna.
Det är FGK som förhandlar fram avtalen
med kommunen om arrendetid, arrendekostnad och andra bestämmelser

Det är också med FGK som du tecknar
ditt arrendekontrakt där du även finner
de bestämmelser som gäller. En av FGK:s
viktigare uppgifter är att vara en organisation för samarbete mellan de lokala
föreningarna. Likaså att bistå de lokala
föreningarna med exempelvis stadgar
och studieverksamhet.
Din lokala koloni utgör en egen förening med en styrelse som svarar för
gemensamma angelägenheter, ekonomi
och administration. Styrelsen har också
ansvar för att regler och ordningsföreskrifter följs. Genom föreningen har alla
medlemmar möjlighet att delta i skötseln
av kolonin och demokratiska beslut som
gäller koloniområdet.
Kolonistugan får inte ersätta fast bostad,
men under sommarsäsongen får du
vistas och bo där dygnet runt.

GLÄDJEN ATT LÄRA –
VÄGEN TILL MYCKET MER
Delad glädje är dubbel glädje, säger
ordspråket, det gäller också kunskap!
Kombinera lusten att lära med viljan till
gemenskap. Ditt studieombud på kolonin ordnar tillsammans med FGK och
Studiefrämjandet utbildning i styrelsearbete och naturligtvis också i odlings- och
trädgårdskunskap.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och
religiöst obundet studieförbund som
bedriver folkbildningsverksamhet och ger
stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Koloniträdgårdsförbundet är en av 19 medlemsorganisationer som är grunden för Studiefrämjandet.

GEMENSKAP OCH SAMVERKAN
Du tycker säkert att just ditt koloniområde
är särskilt fint och trevligt. Det beror på att
medlemmarna i din förening har hjälpts åt
med att hålla området snyggt. Nu blir du
själv en av dem som bidrar. Vårda din koloni väl till glädje för dig själv och andra.
TILLTRÄDE FÖR ALLMÄNHETEN
Allmänheten är välkommen att
promenera runt i kolonin under dess
öppettider, det är ju kommunal mark.
Det betyder inte att man får gå in i
varje privat trädgård. Men kanske
stannar någon vid just din grind för att
beundra din trädgård och stuga. Du
och din stuga är en del av helheten,
varför du bör tänka på att, så långt det
är möjligt, hålla den stil och karaktär
som området har.

OM DU HAR FRÅGOR
Vänd dig alltid styrelsen om du vill ha
tillstånd att bygga till eller ändra din stuga. I
regel krävs det också bygglov från Stadsbyggnadskontoret.
Du ska gå till din styrelse även med andra
frågor som rör kolonin. Styrelsen är förtroendevald och har skyldighet att svara och om
möjligt hjälpa medlemmarna.
Svar kan du också få i ”Ägare av kolonistuga”,
en informationsbroschyr för kolonister i
FGK ” som tagits fram av Fastighetskontoret.
Den delas ut till alla medlemmar och finns
på hemsidan.
Din förening är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Genom det kan du få
information och råd bland annat i en serie
häften ”Lätt om odling”. De kan laddas ner
från hemsidan eller rekvireras från kansliet
mot portokostnad.
Lätt om odling är en serie häften
(1 – 50) som behandlar ett specifikt ämne
åt gången och är utgivet av Koloniträd-

gårdsförbundet. Kan laddas ner från
deras hemsida eller rekvireras kostnadsfritt från kansliet.

Adress:
Koloniträdgårdsförbundet,
Brännkyrkagatan 91, 118 23 Stockholm
Telefon: 08-556 930 80
E-post: kansli@koloni.org
Hemsida: kolonitradgardsforbundet.se

KOLONITRÄDGÅRDAR I GÖTEBORG

Adresser till koloniföreningar inom FGK

BILLDALSKOLONIN
Letsegårdsvägen 89, Askim-Frölunda-Högsbo
www.egrannar.se/billdalskoloniforening
e-post: billdalskolonin.styrelse@gmail.com
bildad 1991

KLARAS ÄNGAR
Gregorianska gatan, Östra Göteborg
www.klarasangar.se
e-post: klarasangar@yahoo.se
bildad 1991

DELSJÖNS KOLONIFÖRENING
Alfred Gärdes väg, Örgryte-Härlanda
www.delsjokolonin.blogspot.com
e-post: delsjokolonien@hotmail.com
bildad 1926

LUNDBY KOLONITRÄDGÅRDAR
Lantmannagatan 15, Lundby
www.lundbykolonin.se
e-post: lundbykolonin@hotmail.se
bildad 1918

FAGERDALS FRITIDSBY
Fagerdalsvägen, Norra Hisingen
www.fagerdalsfritidsby.dinstudio.se
e-post: info@fagerdalsfritidsby.se
bildad 1989

LÄRJEHED FRITIDSOMRÅDE
Långavallsgatan 1 c, Angered
www.stugby.dinstudio.se
e-post: kontakt@larjehed.se
bildad 1941

GUNNESBY KOLONITRÄDGÅRDAR
Kringlekullen 17, Norra Hisingen
www.gunnesbykolonin.se
e-post: styrelsen@gunnesbykolonin.se
bildad 1974

SILLVIKS HAVSKOLONI (f.d. Lilleby)
Lilleby fritidsväg, Västra Hisingen
www.sillvik.se
e-post: sillvikshavskoloni@gmail.com
bildad 1954

HISINGSPARKENS KOLONISTUGEFÖRENING
Västerhagen 61,Norra Hisingen
www.hpkolonin.se
e-post: info@hpkolonin.se
bildad 2015 (f.d. Klaremosse 2, 1989)

SLOTTSSKOGSKOLONIEN
Slottsskogsgatan 80, Majorna-Linné
www.slottsskogskolonien.se
e-post: styrelsen@slottsskogskolonien.se
bildad 1916

STORA VARHOLMENS
HAVSBADSKOLONI
Torslanda, Västra Hisingen
www.storavarholmen.se
e-post: styrelse@storavarholmen.se
bildad 1933

VÄLENS KOLONIFÖRENING
Marholmsvägen-Hagkroksvägen
Askim-Frölunda-Högsbo
www.valenskoloni.se
e-post: info@valenskoloni.se
bildad 1958

SÖRBACKENS KOLONIOMRÅDE
Äspereds skogsväg, Angered
www.sorbacken.se
e-post: info@sorbacken.se
bildad: 1985

ÄNGGÅRDENS ODLAREFÖRENING
Källsprångsstigen, Centrum
e-post: kontakt kan tas via fgk@telia.com
Bildad 1913

TORPAKOLONIN
Uddeholmsgatan, Örgryte-Härlanda
www.torpakolonin.se
e-post: torpakolonin@gmail.com
bildad 1931

ÄNGGÅRDSKOLONIN
Medicinaregatan 40, Centrum
www.änggårdskolonin.se
e-post: kontakt@änggårdskolonin.se
bildad 1913

TORSLANDA HAVSBADSKOLONI
Skeppstadsvägen, Västra Hisingen
www.torslandahavsbadskoloni.se
e-post: info@torslandahavsbadskoloni.se
bildad 1924

ÖRGRYTE KOLONITRÄDGÅRDAR
Helmutsrogatan 9-11, Centrum
www.orgrytekolonin.se
e-post: styrelse@orgrytekolonin.se
bildad 1915

Ny koloni
UGGLEDALENS KOLONIFÖRENING
Billdal
e-post: Kontakt kan tas via fgk@telia.com
Under uppbyggnad 2019

Mölndal
EKÅSENS FRITIDSBY
Kållered, Mölndal
www.ekasen.nu
e-post: styrelsen@ekåsen.nu

Visst är det en förmån att få ha en
kolonistuga i Göteborg!
Än en gång –
VÄLKOMMEN TILL FGK

FÖRENINGEN GÖTEBORGS
KOLONITRÄDGÅRDAR

Postgatan 8A • 411 13 Göteborg
Telefon: 031 - 13 45 93 • e-post: fgk@telia.com

