
Utgivningsplan 2020:

kolonı
trädgården

annonsprislista 2020:
Format i 4-färg:

Uppslag  
Utfallande: 430x275 mm  
(+3 mm utfall) 
Satsyta: 408x237 mm (ej utfall) 
23.700:-

1/1-sida  
Utfallande: 215x275 mm  
(+3 mm utfall) 
Satsyta: 193x237 mm (ej utfall)  
15.400:-

1/2-sida  
96x237 mm, 193x118 mm
9.800:-

1/4-sida  
193x59 mm, 94x118 mm, 
127x75 mm 
6.300:-

1/8-sida  
48x118 mm, 96x59 mm,  
107x50 mm
3.500:-

Omslag 2-3:e 
1/1-sida, 215x275 (+3 mm  
utfall med skärmärken)  
16.900:-

Baksida  
1/1-sida, 215x238 (+3 mm  
utfall med skärmärken)
18.400:-

Bilagor  
1 kr/ex + bilagans vikt i öre 
Ex: En bilaga på 20 gram  
kostar 1,20 kr/ex

Tekniska uppgifter:

Format: 215x275 mm,  
satsyta: 193x237 mm. 

Utfall: 3 mm runt om. 

Tryck: Offsetlito. 

Färgskala: Europaskalan. 

Material: Digitalt material 
med laserkopia.  
Ytterligare information 
tryckeri /annonsackvisitör.  
Eventuell reprokostnader 
och sättning debiteras till  
självkostnad.

Annonsmaterial: Priserna  
gäller vid leverans av 
tryckoptimerad PDF och 
skickas till:  
annons@sb-media.se

UPPLAGA  
TS 2017 24.400 ex, ca 90.000 läsare

ANNONSBOKNING 
Swartling & Bergström Media 
Markus Wikström, markus@sb-media.se 
Telefon: 08-545 160 77, 070-090 72 52

ANNONSMATERIAL 
Tyckoptimerade PDF:er skickas till:  
annons@sb-media.se

UTGIVARE 
Koloniträdgårdsförbundet 
Ringvägen 9F, 118 23 Stockholm 
Telefon: 08-556 930 80, fax: 08-640 38 98 
kolonitradgardsforbundet.se

REDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE 
Ulrika Flodin Furås, ulrika@uhskribent.se 
Telefon: 070-650 68 16

TRYCKERI 
Ljungbergs Tryckeri AB
Box 100, 264 22 Klippan
Åbytorpsvägen 12, 264 39 Klippan

nr.3

Utkommer: v. 38, 18 september
Sista materialdag: 14 augusti 
Ur innehållet: Ätbara perenner  
ger en lång skördesäsong.  
Skördetid.

nr.4

Utkommer: v. 49, 4 december 
Sista materialdag: 6 november
Ur innehållet: Planera lotten 
inför nästa år. Så beskär du 
buskarna bäst.

Utkommer: v. 10, 7 mars 
Sista materialdag: 3 februari 
Ur innehållet: Stort mässnum-
mer - Nordiska Trädgårdar.

nr.1 Stort mäss- 
nummer! nr.2

Utkommer: v. 21, 22 maj 
Sista materialdag: 17 april 
Ur innehållet: Farbror Grön  
tipsar om grönsaksodling,  
perennyheter. 

Koloniträdgården kommer ut fyra gånger per 
år med en upplaga på 24 400 ex. Läsarna 
betår av medlemmar i Koloniträdgårdsför-
bundet, deras familjer och även många andra 
aktiva trädgårdsodlare. Tidskriften har sam-
manlagt ca 90 000 trogna läsare i hela landet 
och är inne på sitt 102:a utgivningsår, vilket 
gör den till landets äldsta trädgårdstidning.

Innehållet består av mängder av goda råd 
och det senaste inom trädgård, miljö och 
natur, forskning och försök, reportage, lästips 
och matnyttiga notiser och recept. Vi skriver 
också återkommande om hur du bygger och 
renoverar din kolonistuga, om trädgårds-
redskap och stadsnära odling. 

I Koloniträdgården 2020 kommer det att 
finnas inspirerande reportage om kolonilivet 
från hela landet, artiklar om hur man lyckas 
med sin grönsaksodling, tips om odlingsvärda 
perenner, och om hur man beskär buskar och 
träd på bästa sätt.

Tidningens läsare spenderar varje år tio-
tusentals kronor på plantor, fröer, lökar, jord, 
gödsel, växtskydd och bevattning, etcetera. 
Lägg till de inköp som har med inredning, 
målning, ombyggnad, renovering av kolo-
nistugan och föreningsbyggnader så handlar 
det om stora inköp varje år (källa: DN).

En av Sveriges ledande och 
mest lästa trädgårdstidskrifter

Annonsera i Koloniträdgården 
om du vill öka din försäljning  
av allt som hör till trädgård  
och fritidsboende! 

s

kolonitradgardsforbundet.se
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LOTTBESÖKET
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