
Caféprogram
Torsdag 26 mars
11.15 Välkommen till vår monter!

11.30 Släpp mångfalden loss det är vår! - om miljödiplomering och biologisk mångfald
Annica Paulsson, Falan koloniträdgårdsförening i Falun, pratar om hur de arbetat framgångsrikt med att öka 
den biologisk mångfalden i sitt område. Thomas Eklund & Helene Karlsson från Erikdalslundens presenterar 
sin förenings kolonimuseum där de haft en uppskattad utställning om biologisk mångfald i koloniområden.

12.15 Odla tomat - så tänjer du på gränserna och riskerar en större skörd ‒ Om hur man lyck-
as odla tomater på friland, i kruka, i pallkrage, växthus och inomhus. I 30 år har Farbror Grön brottats med 
denna växt och lyckats övervinna problem och få stora skördar. Nu ger han sina bästa tips och svarar på dina 
frågor.

13.00 Sugen på att odla asiatiska smaker? Eva Rönnblom, illustratör, trädgårdsexpert och medver-
kande i Koloniträdgården, berättar och svarar på frågor om hur du odlar wasabi, gurkmeja, taro och ingefära.

14.30 Anna Lindhagen - pionjär och politiker med gröna visioner ‒ Suzanne Lindhagen, författa-
re, berättar om Anna som under sitt aktiva liv hann starta kolonirörelsen, Naturskyddsföreningen och Skön-
hetsrådet och vara riksdagskvinna. Anna Lindhagens Täppa är en minnespark på Södermalm i Stockholm. 
Mariana Vodovosoff, kolonist, jobbar för att skaka liv i Täppan och berättar om projektet.

15.15  Fika med kolonist: Nyfiken på kompostering? Lotta Durgé, kolonist i Skarpnäck, ger tips och 
svarar på frågor om hur du komposterar med framgång.

16.00 Livet som kolonist! Örjan Sjödin, förbundsordförande berättar om sitt engagemang för kolonirö-
relsen, tomatodling och om sitt egna ”Lilla Norrland”.

16.45 Fika med kolonist Blått pigment från gröna blad. Katja Jassey, kolonist i Pungpinan, berättar 
om indigo och andra färger hon odlar på lotten och hur enkelt du kan göra egen tusch av blommor.

17.30 Fika med kolonist: Jag och mina hönor. Carina Lenngren, kolonist i Skarpnäck berättar om 
nyttan och nöjet med hönor på kolonin, och ger praktiska tips vad man ska tänka på.

18.30 Hur är det att vara kolonist och odla i förening? Samtala med Helena Westerling och Pierre 
Gräff, ansvariga för medlemsfrågor på förbundet.

19.30 Slut för idag, vi ses i morgon.



Fredag 26 mars
9.45  Välkommen till vår monter!

10.00 Så här gjorde vi – Framgångsrecept för miljödiplomering. Kolonisterna Lovisa Olsson, 
Älvtomta koloniförening Örebro, Alice Fri, Linnéa Koloniträdgårdsförening Bromma & Kristian Julius, 
Långholmens koloniträdgårdar Stockholm delar med sig av sina tips och trix för att komma igång med miljö-
diplomeringen.

10.45  Koloniträdgårdsförbundet 100 år: Vad har det betytt för kolonirörelsen? Och vad be-
tyder det framåt? Helena Westerling och Pierre Gräff, ansvariga för medlemsfrågor på förbundet, berättar 
och samtalar gärna med dig.

11.30 Hur funkar det här med biologisk mångfald? Ulf Nilsson, förbundets trädgårdsrådgivare, 
reder ut vad biologisk mångfald handlar om i praktiken och varför det är så viktigt. Självklart tipsar han även 
om vad du kan göra för att förbättra den i din trädgård.

12.15 Välj rätt växter i plantskolan ‒ Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare hos FOR och medverkande i 
Koloniträdgården, ger tips och visar vad du ska tänka på när du ska välja träd och buskar i plantskolan.

13.00 Fika med kolonist Blått pigment från gröna blad. Katja Jassey, kolonist i Pungpinan, berättar 
om indigo och andra färger hon odlar på lotten och hur enkelt du kan göra egen tusch av blommor.

13.45  Koloniträdgårdsförbundet +  Skansen = sant! Koloniträdgårdsförbundet och Skansen har ett 
rikt och mångårigt samarbete. Kom och prata med, och lyssna på, hur det är att vara volontär och kolonist 
på Skansen, och om det arbete som görs med nygestaltningen av odlingarna på kolonilotten från 1920-talet! 
Med Carina Henelund volontär/kolonist på Skansen och Marianne Strandin antikvarie för byggnader, träd-
gård och landskap på Skansen

14.30  Odla ovanliga bär, nötter och frukter. Dante Hellström, skogsträdgårdsodlare och medverkan-
de i Koloniträdgården, berättar om hur du lyckas!

15.15 Fika med kolonister: Om ängar, permakultur och biokol ‒ Hör Maria Ahlén och Margaret 
Sjöstrand, kolonister från Steffens Minne i Karlstad, berätta om sitt arbete med slåtter av ängar, lie-kurser, 
odling enligt permakulturens principer och hur de framställer egen biokol. Allt hänger ihop!

16.00 Slut för idag! Vi ses i morgon igen.

Lördag 27 mars
10.00 Välkommen till vår monter!

10.15 Hur är det att vara kolonist och odla i förening? Diskutera med Helena Westerling och Pierre 
Gräff, ansvariga för medlemsfrågor på förbundet.

11.00 Vegetativ förökning - få fler växter enkelt och billigt! Eva Rönnblom, illustratör, trädgårdsexpert 
och medverkande i Koloniträdgården, visar och förklarar hur du ska göra för att lyckas med sticklingar och 
andra former av vegetativ förökning.

11.45 Så här gjorde vi – Framgångsrecept för miljödiplomering. Kolonisten Lovisa Olsson, Älv-
tomta koloniförening Örebro, delar med sig av sina tips och trix för att komma igång med miljödiplomering-
en.

12.30 Få ut mer på liten yta ‒ Farbror Grön, odlingsprofil och medverkande i Koloniträdgården, berät-
tar hur du kan sprida ut odlandet och sudda ut säsongernas gränser. Om att serieodla, odla tätt, samplantera 



och andra smarta tips.

13.15 Fler koloniområden behövs ‒ Träffa Örjan Sjödin, förbundsordförande, och prata om vad vi kan 
göra för att fler nya områden ska byggas och hör honom berätta hur man arbetar i Stockholms Koloniträd-
gårdar med denna fråga.

14.00 Havskolonier, vad är det?  Malin Lobell, konstnär, odlare och medverkande i Koloniträdgården 
berättar om sitt nystartade samarbetsprojekt med konstnärskollegan Janna Holmstedt och marinbiologerna 
Maria Bodin, Tjärnö marina labb och Cecilia Wibjörn, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms skärgård.

14.45 Planera och skapa en härlig trädgård ‒ Att utgå från platsens förutsättningar och att genom 
smarta val av växter och ätbart, få en hållbar odling där både du och insekter och maskar trivs. Om detta 
pratar Maria Andersson, trädgårdsdesigner, kolonist och medverkande i Koloniträdgården.

15.30 Fika med kolonist ‒ Karin Arver berättar om bokashi och annan jordförbättring,  alla de 
träd och buskar

16.00 Tack för idag! Vi ses i morgon igen

Söndag 28 mars
10.00 Välkommen till vår monter
10.15 Frågor & svar om odling, växter och växtskydd ‒ Ulf Nilsson, förbundets trädgårdsrådgivare, 
går igenom frågor han ofta får och svarar gärna på några nya. Ta chansen och ställ din fråga.

11.00  Hur ska ett nyköpt fruktträd uppbyggnadsbeskäras? Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare, 
medverkande i Koloniträdgården och expert på beskärning av fruktträd, visar hur du beskär ditt nya frukt-
träd.

11.45 Fika med kolonist: Nyfiken på ympning? Kolonisten Kerstin Lundin Hagblom berättar om sitt 
intresse, ger tips på hur du kommer igång och diskuterar gärna varför ympning är roligt.

12.30 Odla ovanliga bär, nötter och frukter. Dante Hellström, skogsträdgårdsodlare och medverkan-
de i Koloniträdgården, berättar om hur du lyckas!

13.15 Studier i föreningen - Kunskapslyftet för föreningen. Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet 
och kolonist, berättar hur man kan lära sig jobba smart med vattnet på kolonin och hur studiematerialet om 
Skörda regnvatten kan göra arbetet roligare och effektivare.  

14.00 Hjälp jag har blivit med koloniträdgård -  Vad börjar man med, vad ”får” man ändra på? Brita 
Montonen, arkitekt, trädgårdsdesigner och medverkande i Koloniträdgården, tipsar om idéer för stugan och 
trädgården.

14.45 Fika med kolonist: Nyfiken på kompostering? Kolonisten Lotta Durgé ger tips och svarar på 
frågor om hur du komposterar med framgång.

15.30 Koloniträdgårdsförbundet 100 år: Vad har det betytt för kolonirörelsen? Och vad be-
tyder det framåt? Helena Westerling och Pierre Gräff, ansvariga för medlemsfrågor på förbundet, berättar 
och samtalar gärna med dig.

16.15 Slut för denna gång!


