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Skildrar livet  
  på lotten

Vi följde med 
ensamredaktören  
Ulrika Flodin Furås  
en dag på jobbet.
Bild Jessica Segerberg
Text Barbro Janson Lundkvist
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10.30. Dagens första uppdrag. 
Ulrika Flodin Furås på buss 807 på väg ut mot Skrubba 

koloniträdgårdsförening, söder om Älta i Nacka. Hon är ensam redaktör 
och plåtar och skriver i princip allt i hela magasinet, helt själv. 

MAGASIN FÖR EN FOLKRÖRELSE
Tidskriften Koloniträdgården ges ut av 
Koloniträdgårdsförbundet och skickas 

hem till medlemmarna fyra gånger 
per år. Med en upplaga på cirka 26 000 

exemplar är det en av Sveriges mest lästa 
trädgårdstidningar. 

Första numret av Koloniträdgården 
gavs ut redan 1918. 

Tidningen görs av Ulrika Flodin Furås 
på deltid med hjälp av frilans-AD. Dessut-

om medverkar trädgårdskonsulten Ulf Nilsson som svarar 
på läsarnas frågor i varje nummer. 

– Vi har bestämt oss för att tidningen inte ska vara alltför 
polerad och tillrättalagd. Det får gärna ligga lite slangar och 
bråte framme på de bilder vi använder. Det är bland annat det 
som skiljer oss från andra trädgårdsmagasin, säger Ulrika Flodin 
Furås. 

11.05 Humlesurr och koltrastsång 
Gunilla Görans kolonilott med tillhörande stuga 

är en paradisisk plats. Här bjuds på solvarma 
jordgubbar och visdomar kring hur man får fram 

bra jord för olika typer av växter. 
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11.30 Rundvandring i Skrubba
 Ulrika Flodin Furås intervjuar Gunilla 
Göran och Sonja Bergström som är två av de 
som driver ekofrågorna hårdast i Skrubba 
koloniträdgårdsförening. Kompost och sopsortering ska 
in, kemiska bekämpningsmedel ska bort. Föreningen 
har målet att miljödiplomeras, och vägen dit kantas av 
studiecirklar och medlemsinformation.
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13.40. I äppellunden, Vinterviken. 
En taxiresa och en lunch senare är vi vid Vintervikens 
trädgårdskafé. Här intervjuar Ulrika Christer Pettersson, 
som är en av entusiasterna bakom Vintervikens 
trädgårdsförening. Han har varit med sedan starten 1998 
och berättar om kraften i att vara en ideell förening, men 
också utmaningarna med detta. 
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15.30. En tidning växer fram. 
På Trädgårdsförbundets kansli på Brännkyrkagatan, 
Södermalm i Stockholm, jobbar fem personer. Ulrika 
Flodin Furås hittar skrivron i eget rum. 
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