
Föreläsningar från Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundet har under våren haft ett antal digitala jubileumsföreläsningar. Dessa 
kommer under augusti att visas i Riddartorps föreningsstuga. Vid vackert väder visas föreläsningen 
utomhus, vid regn är det begränsat antal platser inomhus. 

Kaffe och kaka finns till självkostnadspris. 

Alla föreläsningarna finns också att se på Koloniträdgårdförbundets hemsida året ut.

9 augusti kl 18.00 
Planera lotten 

Följ med på resan 
när en odlingslott 
planeras och 
utvecklas under flera
år. På vägen får du 
råd och tips på hur 
du kan planera din 
lott efter dina behov 
och hur du ska tänka 
för att få rum med 
det du önskar. 
Föredragshållare: 
Maria Andersson, 
kolonist och 
trädgårdsdesigner.

16 augusti kl 18.00
Låt städerna och 
människorna 
blomstra! 

Om kvinnorna i 
koloniträdgårdarnas 
tidiga historia och 
hur man med 
gemensamma 
krafter skapade en 
livskraftig rörelse och
ett sammanhållande 
förbund. 

Föredragshållare: 
Ulrika Flodin Furås, 
chefredaktör 
Koloniträdgården, 

författare och 
medodlare på 
kolonilott.

21 augusti kl 14.00
Plantera ett träd 
så har du inte levt 
förgäves 

Träd och buskar 
skapar liv på lotten. 
Om biologisk 
mångfald och hur allt
hänger ihop. Tips på 
sorter som passar 
bra på liten yta, från 
norr till söder. 
Föredragshållare: Ulf
Nilsson, 
trädgårdsrådgivare 
Koloniträdgårdförbu
ndet och Gunnel 
Holm,   E-gruppen.

21 augusti kl 15.00
Beskärning av träd
och buskar 

Om hur du ska tänka 
och göra när du 
beskär träd och 
buskar. Teknik och 
redskap, lämpliga 
tider på året, 
beskärning för att få 
mycket frukt eller 
inte, föryngring av 
buskar samt tips på 
hur du undviker de 

vanligaste misstagen.
Föredragshållare: 
Jessica Karlsson, 
Hillbillies.

28 augusti kl 11.00
Invasiva 
främmande växter

Här besvaras frågor 
som: Vilka är de 
invasiva främmande 
växterna och varför 
är de ett problem? 
Vad gäller för dem 
och hur bör de 
bekämpas? Den 
nationella listan 
kommer också att 
diskuteras. 

Föredragshållare: Ulf
Nilsson, 
trädgårdsrådgivare 
Koloniträdgårdsförb
undet och Bibbi 
Bonorden, 
projektledare 
Invasiva främmande 
växter, 
Fritidsodlingens 
Riksorganisation

4 september kl 
13.00                     

Skapa en levande 
och fruktbar jord 

Gödsling och 
jordförbättring är 
nycklarna till fina 
skördar och en 
prunkande trädgård. 
Om jord och hur man
genom att tillföra 
olika sorters näring 
och mikroorganismer
kan göra den bättre 
samt hur man bäst 
gör det under året. 

Föredragshållare: 
Lena Israelsson, 
kolonist, journalist 
och författare.


