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Förord

Vi människor har makt och kan bidra till en hållbar värld genom kun-

skap. När vi lär oss om, och förstår naturens egna kretslopp och hur allt 

hänger ihop blir det enklare att fatta kloka beslut. 

Kolonilotter och stadsodlingar har sedan länge givit människor möj-

lighet att odla sin egen mat, men också möjlighet att odla kunskap.           

Koloniträdgårdsförbundet och Studiefrämjandet har tillsammans ska-

pat denna studieplan som kan användas av alla som har en bit mark för 

att förvalta. Med studiecirkelns form blir det lätt att göra rätt på smarta 

sätt. När vi lär oss tillsammans får vi också kunskaper som vi inte visste 

att vi ville ha. 

Koloniträdgårdsrörelsen och folkbildningen går på så vis hand i hand, 

med fokus på lärande och gemenskap, demokratiska grundvärderingar 

och strävan mot bättre levnadsvillkor för människor. Till en början hade 

odlandet stor ekonomisk betydelse för folkhushållet i tider av ranso-

nering och hotande matbrist. Idag handlar utmaningarna om klimat-

förändringar. Vi måste lära oss hur vi bäst kan hushålla med naturens 

ändliga resurser. Det som är bra för klimatet är också ofta bra för eko-

nomin. Att skydda, bevara och främja den biologiska mångfalden och 

dess myllrande liv av växter, insekter och djur, är viktigt för att våra mat-

system ska fungera.

När vi följer naturens egen kraft och vilja får vi medvind i vårt trädgårds-

arbete samtidigt som vi bidrar till en hållbar värld och en framtid. 

Ingrid Rogblad, kolonist och folkbildare

Maj 2020
Författare: Ingrid Rogblad
Projektledare: Jonas Kofod
Grafisk form: Anna Lillkung
Foto: Omslagsbild av Ulrika Flodin Furås, 
övriga bilder från Mostphotos.
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En studiecirkel är en grupp människor som lär sig till-

sammans och av varandra. Detta kallas folkbildning 

och är fritt och frivilligt att delta i. Ni i gruppen bestäm-

mer själva vad och hur ni vill lära er. Att delta i en stu-

diecirkel är roligt och inspirerande. Samla dina vänner 

eller din förening och kom igång.

Demokrati är viktigt i en studiecirkel och det är något 

ni skapar tillsammans. Förutsättningen för demokrati 

är att alla får komma till tals och att alla blir respektera-

de. Allas erfarenheter och inlägg är värdefulla. Genom 

att dela kunskap och erfarenhet lär ni av varandra.

Några grundregler:
Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns för att det är viktigt att 

kunna se att det ekonomiska stödet som subventionerar folkbildningen går till rätt ändamål. 

• En studiecirkel måste ha minst 3 deltagare som är över 13 år
• Studiecirkeln måste ha minst 3 träffar 
• Varje deltagare måste närvara vid någon av de 3 första träffarna
• En studiecirkel måste omfatta minst 9 studietimmar

I varje studiecirkel utses någon av deltagarna till cirkelledare. Som cirkelledare behöver du inte vara expert 

i ämnet eller ha svar på alla frågor. Din roll är att leda cirkeln framåt och se till att alla kan framföra sina 

synpunkter och påverka arbetet. Cirkelledaren är också den som håller kontakten med Studiefrämjandet. 

Som ny cirkelledare får du ett introduktionssamtal då vi bland annat berättar vad Studiefrämjandet kan hjäl-

pa till med. Du bli också inbjuden till att gratis delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram.

Vi på Studiefrämjandet kan hjälpa er med studiema-

terial, lokaler, utrustning, utbildning, coachning och 

mycket mera. Vi har ett stort nätverk och kunskap och 

erfarenhet inom många områden – framför allt inom 

våra profilområden natur, djur, miljö och kultur.

Studiecirklar har funnits i över hundra år och anord-

nas av de tio studieförbunden. Studieförbunden får 

ekonomiskt stöd av stat, region och kommun. Vi får 

stöd för att för att alla över 13 år ska ha möjlighet att, 

tillsammans med andra, dela och utveckla ny kunskap 

genom hela livet. 

Vad är en studiecirkel? 
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Denna studieplan hjälper er med folkbildningens me-

tod, på vägen mot miljödiplomering, så att den blir en 

värdefull kunskapsresa för alla medlemmar i fören-

ingen. 

Denna studieplan kompletteras med Miljödiplome-

ringshandboken och faktamaterialet på följande sida:

www.koloni.org/miljödiplomering

Delaktighet och bra stämning i gruppen
Låt alla i gruppen vara delaktiga i samtalen och ska-

pa förutsättningar för det. Tänk på att alla människor 

fungerar olika i en grupp. Vissa behöver mer tid att 

tänka innan de pratar medan andra gärna pratar först. 

Försök att inkludera alla och var observanta på hur 

mycket plats olika personer tar. Låt alla prata till punkt 

och se även till att lyssna till punkt. Uppmuntra varan-

dra. Det är bra att inleda varje träff med en runda där 

alla får komma till tals, till exempel genom att följa upp 

föregående träff.

Förslag på upplägg av studiecirkeln

Första träffen: 
• Utse en cirkelledare. 

• Utse en sekreterare som dokumenterar 

det ni beslutar och genomför.

• Boka in mötesdagar i god tid. Ungefär hur 

många gånger ska ni träffas, hur ofta, vil-

ken tid och var? 

• Se till att det finns utrymme till fördjup-

ning av diskussioner. Tre studietimmar om 

45 minuter plus 15 minuters fikapaus är ett 

förslag. Blanda teoriträffar inomhus med 

rundvandringar i eller studiebesök, t.ex.  

hos en miljödiplomerad förening eller en 

plantskola

• Fikapausen är viktig, för reflektion, diskus-

sion och trivsel. Gör ett fikaschema över 

vem som fixar. 

• Bestäm vad ni har för rutiner angående an-

mälan av förhinder.

• Gå igenom studiematerialet på en över-

gripande nivå. Ni hittar materialet på:          

www.koloni.org/miljödiplomering

• På sidan som länkas till ovan hittar ni 

också en enkät. Den ska besvaras av alla 

medlemmar. Den är till för att ge en bild av 

nuläget i föreningen, gällande flera av kri-

terierna. Se till att den blir utskickad och 

besvarad. Ta hjälp av styrelsen.

• Gå igenom mål och förväntningar på stu-

diecirkeln.

Kolonilott.

http://www.koloni.org/miljödiplomering
http://www.koloni.org/miljödiplomering
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Miljödiplomeringen är en metod för att bli en håll-
bar koloniträdgårds förening. På vägen utvecklar 
medlemmarna sina kunskaper och sammanhåll-
ningen inom föreningen stärks. På första träffen 
bekantar vi oss med studiematerialet och disku-
terar förutsättningarna för att miljödiplomera vår 
förening. 

Att förbereda inför träffen
• Läs Lätt om Odling nr 45 Gröna punkter för miljön, 

om miljödiplomering

Träffens innehåll
• Presentationsrunda och diskussion om mål och 

förväntningar på studiecirkeln

• Genomgång av cirkelns upplägg och studiematerial

• Frågeställningar

• Uppgifter

Frågeställningar
Det finns många fördelar med att miljödiplomera sin 

förening. Diskutera frågeställningarna nedan:

• Varför ska vi miljödiplomera vår förening? Vilka för-

delar finns? Vilka svårigheter kan finnas?

• Vilka argument kan vara viktiga för VÅR förening?

• Tips! Skriv upp alla fördelar och svårigheter och 

prata om hur ni kan förstärka fördelarna och hur ni 

kan hantera svårigheterna. Spara listan!

Gå igenom målen i Agenda 2030 och diskutera vilka ni 

bidrar till genom miljödiplomeringen.

• Hur kan ni omsätta de globala målen i ert lokala 

sammanhang? 

• Vilka globala mål jobbar ni med genom miljödiplo-

meringen och på vilket sätt? Gör en lista!

Uppgifter
Medlemsmotivation och information 

• Brainstorma hur ni på ett roligt sätt kan sprida in-

formation om miljödiplomeringen i föreningen, 

skapa roliga aktiviteter för alla vid gemensamma 

dagar och engagera fler medlemmar.

• Prioritera bland aktiviteterna och fördela ansvar.

Fylla i Områdesbeskrivningen

• Ta reda på fakta genom undersökning av fören-

ingens arkivdata. Har någon tidigare inventering 

gjorts? Finns kanske historik och bilder? Dokumen-

tera vad som finns.

• Gör en gemensam rundvandring i området och dis-

kutera förutsättningarna efter det ni ser.

• Fördela frågor som ska undersökas vidare till nästa 

gång.

Gå igenom Checklistan för miljödiplomering.

• Är vissa kriterier redan uppfyllda? 

• Vilka kriterier tror ni blir lättast och svårast att nå?

• Gör en ungefärlig treårsplan för att uppnå kriteri-

erna på checklistan

Gör en ungefärlig tidplan för Miljödiplomeringen

• Det tar vanligtvis ca 3 år. Vilken tur att ni har satt 

igång nu!

Avslutning
• Avsluta med att bestämma datum för nästa träff 

och vad som ska göras till dessMorotsplanta.

Träff 1: Miljödiplomering – möjligheter och utmaningar
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Låt det egna trädgårdsavfallet bli till mullrik och 
lucker jord genom att kompostera det i ett lokalt 
kretslopp. Växtrester, gräs och flisade grenar 
bryts ned av mikroorganismerna och blir till vär-
defulla näringsresurser när de återförs till jorden. 
Komposten ger jorden näringsämnen som och 
förbättrar jordens struktur och förmåga att hålla 
kvar vatten. 

Att förbereda inför träffen
• Läs Lätt om Odling nr 13 Kompostera trädgårds-

avfallet.

Träffens innehåll
• Reflektioner och tankar från förra träffen

• Frågeställningar

• Uppgifter

Frågeställningar
• Varför är det bra att kompostera så mycket som 

möjligt av trädgårdsavfallet?

• Vilka miljövinster finns med att återföra trädgårds-

avfallet till den egna jorden?

• Vilka andra fördelar?

• Vilka svårigheter ser ni? 

• Tips! Skriv upp alla fördelar och nackdelar och pra-

ta om hur ni kan förstärka fördelarna och hur ni kan 

hantera nackdelarna. Spara listan!

• Gå igenom enkätresultaten. Hur stor andel av med-

lemmarna komposterar redan nu sitt trädgårdsav-

fall på den egna lotten i föreningen? 

• Hur ska ni få fler att sätta igång?

Uppgifter
• Anordna en föreläsning om kompostering för alla 

i föreningen.

• Beställer föreningen containers vid städdagar? Vad 

är kostnaden per container? 

• Räkna ut hur mycket pengar föreningen kan spara 

genom att återföra mer trädgårdsavfall till lotterna 

genom kompostering och flisning.

• Arrangera gemensamt kompostbygge i föreningen.

Avslutning
• Avsluta med att bestämma datum för nästa träff 

och vad som ska göras till dess.Kompost.

Träff 1: Miljödiplomering – möjligheter och utmaningar Träff 2: Kompostering

Flisade grenar.
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En frisk jord är full av liv. För att få en frisk och 
levande jord tillsätts organiskt material.  Mikroor-
ganismer som bakterier och svampar samarbetar 
med insekter och maskar för att bryta ned det or-
ganiska materialet som blir till näring och tas upp 
av växternas rötter. 

Att förbereda inför träffen
• Läs följande nummber i Lätt om Odling: nr  1 Så för-

bättrar du jorden, nr 3 Växterna behöver näring, nr 

21 Gröngödsling och nr 40 Gödsling med urin.

Träffens innehåll
• Reflektioner och tankar från förra träffen

• Frågeställningar

• Uppgifter

Frågeställningar
• Vilken typ av gödsel och jordförbättring känner ni 

till?

• Vad använder ni på era lotter? 

• Vad är naturlig jordförbättring?

• Görs gemensamma inköp av gödsel och jord i för-

eningen?

• Behöver ni köpa jord alls?

• Varför är det onödigt att använda konstgödning?

• Vad har ni för erfarenheter av gröngödsling?

Uppgifter
• Hur kan ni skapa egen jord i ett kretslopp med hjälp 

av ert eget trädgårdsavfall? Rita eller skriv upp hur 

ett sådant kretslopp skulle kunna se ut.

• Undersök om ni kan odla upp en gemensam yta el-

ler ledig lott med ettåriga gröngödslingsgrödor.

Avslutning
• Avsluta med att bestämma datum för nästa träff 

och vad som ska göras till dess

Träff 3: Jord, jordförbättring och gödsel

En frisk jord är full av liv. Kompost.



sid 9

Växterna i trädgården kan ibland drabbas av någon 
typ av skadedjur eller sjukdom. Ofta kan angrep-
pen förhindras och lindras genom förebyggande 
åtgärder. Växterna ska ha bra jord och tillgång 
till gödsel och vatten. Att samodla grönsaker och 
blommor och täcka all öppen jord i odlingsbäd-
darna med fiberduk/insektsnät som skyddar mot 
ogräs är bra förebyggande insatser. Likaså att an-
vända sig av växtföljd och att välja härdiga och 
motståndskraftiga sorter. Se till att skadedjurens 
naturliga fiender, t.ex. nyckelpigor, trivs.

Att förbereda inför träffen
• Läs följande nummer i Lätt om Odling: nr 5 Planera 

din odlingslott: Växelbruk och växtföljd, nr 9 Växt-

skydd, nr 19 Marktäckning, nr 20 Ogräs, nr 24 Ska-

degörare på fruktträd, nr 25 Rådjur och gnagare, nr 

33 Sniglar och snäckor, nr 41 Biologisk bekämp-

ning i växthus och trädgård och nr 43 Spanska 

skogssnigeln samt faktabladet om växtskyddsme-

del från FOR.

Träffens innehåll
• Reflektioner och tankar från förra träffen

• Frågeställningar

• Uppgifter

Frågeställningar
• Vilka skadegörare och sjukdomar har ni problem 

med på era lotter och i föreningen?

• Vilka metoder och förebyggande åtgärder fungerar 

bäst?

• Vilka växtskyddsmedel används i föreningen och 

hur kan de ersättas av andra metoder? 

• Används miljöfarliga bekämpningsmedel i fören-

ingen?

Uppgifter
• Planera en odlingslott med växtföljd

• Ta fram en lista på miljövänliga bekämpningsme-

del som medlemmarna kan använda.

Avslutning
• Avsluta med att bestämma datum för nästa träff 

och vad som ska göras till dess

Träff 4: Växtskydd

Nyckelpiga.

Du kan täcka in odlingar med fiberduk.
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Det är avgörande för planeten och vår överlevnad 
att livet både under och ovan jord gynnas och ges 
goda förutsättningar. På den femte träffen får ni 
lära er mer om biologisk mångfald och varför det 
är viktigt. Ni får diskutera hur ni kan skapa bättre 
förutsättningar för olika växt- och djurarter på era 
kolonilotter och även prata om invasiva växter 
och om pollinerare.

Att förbereda inför träffen
• Läs följande nummer i Lätt om Odling: nr 26 Locka 

trädgårdens flygande vänner, nr 35 Blommor på 

lotten från vår till höst, nr 38 Bättre skörd med fler 

bin och humlor, nr 47 Biologisk mångfald i trädgår-

den.

• Läs om invasiva arter på FOR:s hemsida.

• För extra fördjupning: läs studieplanen Naturligtvis 

som är framtagen av Studiefrämjandet.

Träffens innehåll
• Reflektioner och tankar från förra träffen

• Frågeställningar

• Uppgifter

Frågeställningar
• Varför är det är viktigt med biologisk mångfald? 

• Hur ser det ut i området nu?  Vad är bra och vad kan 

förbättras?

• Finns det en allmänning i området som kan anläg-

gas till äng?

• Hur går det till och varför är det bra att slå med lie? 

Växtkunskap

• Vad finns det för invasiva arter? Finns det några så-

dana i er förening?

Pollinerare

• Ge exempel på pollinerare du sett i området (bin, 

humlor, fjärilar, skalbaggar).

• Vad gör ni idag för att främja pollinerarna? Vad kan 

ni göra mer? 

Uppgifter
• Planera bygge av insektshotell och fågelholkar till 

nästa medlemsaktivitet.

• Gör en inventering i föreningen för att ta reda på 

om det finns gamla kulturväxter bevarade genom 

flera generationer. 

Avslutning
• Avsluta med att bestämma datum för nästa träff 

och vad som ska göras till dess

Träff 5: Biologisk mångfald

Humla.
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Vatten är en ändlig resurs som vi måste spara och 
ta vara på. Bevattning ska ske så effektivt som 
möjligt där det behövs. Regnvatten tas tillvara 
och gråvatten från disk och tvätt ska användas 
för bevattning. Punktbevattning, droppslang och 
kanna bör användas istället för vattenspridare.

Att förbereda inför träffen
• Läs nr 29 Vatten i Lätt om Odling.

• Läs studiematerialet Skörda regnvatten.

Träffens innehåll
• Reflektioner och tankar från förra träffen

• Frågeställningar

• Uppgifter

Frågeställningar
• Vilka sätt finns det att bevattna smart?

• Hur bevaras vattnet bäst i jorden och hindras från 

avdunstning?

• Starta en studiecirkel för fler medlemmar i hur vat-

ten kan tas tillvara med hjälp av studiematerialet 

Skörda regnvatten (ni får tag på studiematerialet 

genom ert lokala Studiefrämjandet-kontor).

Uppgifter
• Vad kostar föreningens vattenförbrukning per år?

• Hur mycket pengar kan föreningen tjäna på att 

minska vattenförbrukningen? Sätt ett mål.

• Diskutera om det kan gå att införa regler för tidsbe-

gränsad bevattning i föreningen under den varma 

sommarperioden.

Avslutning
• Avsluta med att bestämma datum för nästa träff 

och vad som ska göras till dess

Träff 6: Vatten – bevattning– avlopp

Bevattning ska ske så effektivt som möjligt.



• Varför bör plast undvikas?

• Finns erfarenheter i föreningen av solfångare, sol-

celler mm? 

Uppgifter
• Ladda ned Kemikalieappen 

• Räkna på om solenergi försörja en kolonistuga och 

hur många år det tar för att tjäna in investeringen.

Avslutning och utvärdering
• Hur har det gått och hur går ni vidare? 

• Revidera tidplanen för miljödiplomering vid behov.

• Gör en plan för hur miljöarbetet ska fortsätta. 

• Engagera fler medlemmar nu när ert engagemang 

sprider sig.

• Starta en ny studiecirkel kring något av alla områ-

den i miljödiplomeringen. 

Att skapa ett hållbart koloniliv handlar också, i 
synnerhet för stugföreningar, om mer än själva 
odlingen. Det blir enklare att fatta klimatsmarta 
beslut med goda kunskaper. 

Att förbereda inför träffen
Läs följande i Faktabanken:

• Råd om virke och färg (pdf) 

• Info om solenergi från Energimyndigheten

• Info om plast från Naturvårdsverket

• Info om hushållskemikalier från Naturskyddsfören-

ingen

• FORs faktablad om Plast

Träffens innehåll
• Reflektioner och tankar från förra träffen

• Frågeställningar

• Avslutning och utvärdering

Frågeställningar
• Hur många sorters hushållskemikalier behöver vi 

egentligen? 

• Vilka ämnen ska absolut inte hamna i gråvattnet 

som vi använder till bevattning?

• Vilka byggmaterial och färger är mest skonsamma 

för miljön?

Träff 7: Energi, material och produkter

Solpaneler.

Kolonilott.
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Starta ny studiecirkel
Om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett visst 

ämnesområde som den här studiecirkeln bara disku-

terade ytligt, kan du starta en ny studiecirkel. Ta då 

kontakt med Studiefrämjandet på din ort, så hjälper vi 

dig att komma igång. Du hittar ett brett utbud av arran-

gemang och kurser inom trädgård, odling, fågelskåd-

ning, miljö och klimatfrågor på studieframjandet.se.

Rikare Trädgård
Rikare trädgård är ett nav för information om biologisk 

mångfald i trädgården. Tillsammans med olika samar-

betspartners vill vi nå ut med budskapet att alla kan 

bidra till en ökad biologisk mångfald. Information hit-

tar du på rikaretradgard.se .

Koloniträdgårdsförbundet
Koloniträdgårdsförbundet är ett rikstäckande förbund 

för koloni trädgårds föreningar, fritidsbyar och odlings-

lotts områden i Sverige. Koloniträdgårdsförbundet ger 

människor möjlighet till trädgårdsodling, utvecklar 

kunskapen om odling och överför trädgårdsintresse 

till yngre generationer. Läs mer på kolonitradgardsfor-

bundet.se.

Fritidsodlingens Riksorganisation
Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraply-

organisation för Koloniträdgårdsförbundet och 19 an-

dra ideella fritidsodlarorganisationer och samlar mer 

än 70 000 medlemmar. FORs uppgift är att främja och 

utveckla svensk fritidsodling.

Hur kan man lära sig mer?

http://studieframjandet.se
http://rikaretradgard.se
http://kolonitradgardsforbundet.se
http://kolonitradgardsforbundet.se


Bilagor

OMRÅDESBESKRIVNING FÖR MILJÖDIPLOMERING 
E-postas ifylld tillsammans med Checklistan för godkännande av miljödiplomering till 
miljon@koloni.org, eller postas till Koloniträdgårdsförbundet, Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm 

Föreningens namn: ……………………………………………………………………………………… 

Koloniföreningens totalyta   ……………… kvm  

Varav gemensamma grönområden …..…… kvm 

Antal odlingslotter ……………  

Antal stuglotter …………..  

Skötselområde med brukaravtal ……………. Kvm 

 

Gemensamma anläggningar och byggnader: 

o Föreningshus 

o Toaletter, antal: ………avloppslösning ……………………………………… 

o Duschar, antal: ………  avloppslösning ……………………………………… 

o Tvättstuga ……………….avloppslösning ………………………………………… 

o För stugföreningar……. avloppslösning 

o Dansbana/festplats 

o Ingångar till området, antal ………….  varav med grindar ………………… 

o Staket/häckar runt området ……………..  

 

Kulturhistoriskt värdefulla hus, trädgårdar, växter, områdets karaktär, beskriv kortfattat 

………………………………………….……………………………………………………….

………………………………………………………….………………………………………

…………………………….………………………………………………………. 

o Närhet till sjö/vattendrag  

o Närhet till värdefull natur, beskriv:  …………………………………………… 

 

Trafik 

o Gränsar till större väg?  Ja ………  Nej ……… 

o Biltrafik inom området?    Ja ………  Nej ……… 

o Parkeringsplatser i området? antal: ………… 

o Entreprenörer kör i området ………. gånger per vecka 

Områdesbeskrivning för miljödiplomering
Områdesbeskrivningen hittas på www.koloni.org/mil-

jödiplomering. Ni fyller i områdesbeskrivningen under 

första cirkelträffen och går igenom allt från gemen-

samma anläggningar till sophantering i föreningen.

Checklista för miljödiplomering
Checklistan hittas också på www.koloni.org/miljödip-

lomering. I checklistan finns alla kriterier som ska vara 

uppfyllda för att er förening ska kunna bli miljödiplo-

merad. 

Iris.

http://www.koloni.org/miljödiplomering
http://www.koloni.org/miljödiplomering


Bilagor

Diplom
När ert miljödiplomeringsarbete är avklarat och er 

förening uppfyller alla kriterier får ni ett diplom från        

Koloniträdgårdsförbundet som intygar att er förening 

är miljödiplomerad.



Studieplanen Miljödiplomering

Kolonilotter och stadsodlingar har sedan länge givit människor möjlighet att odla 
både sin egen mat och kunskap. Den här studieplanen kan användas av alla som 
har en bit mark för att förvalta. Den hjälper dig och din koloniförening, med folk-
bildningens metod, på vägen mot miljödiplomering.

Odlandet hade förr i tiden en stor ekonomisk betydelse för folkhushållet i tider av ranso-

nering och hotande matbrist. Idag handlar utmaningarna om klimatförändringar. Vi måste 

lära oss hur vi bäst kan hushålla med naturens ändliga resurser. Det som är bra för klimatet 

är också ofta bra för ekonomin. Att skydda, bevara och främja den biologiska mångfalden 

och dess myllrande liv av växter, insekter och djur, är viktigt för att våra matsystem ska 

fungera.

Med studiecirkelns form blir det lätt att göra rätt på smarta sätt. När vi lär oss tillsammans 

får vi också kunskaper som vi inte visste att vi ville ha. 

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. 
Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, 

kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas ett par hundra tusen deltagare i våra 

studiecirklar och kurser. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Information och kontaktupp-

gifter hittar du på studieframjandet.se!


