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Anordna publika vandringar på Koloniområdet 
 
Att anordna vandringar för allmänhet, och andra inbjudna, på koloniföreningen är ett roligt 
och trevligt sätt att berätta om föreningen, dess historia och om koloniträdgårdsrörelsen i 
allmänhet.  
 
Inför stundande jubileumssommar kanske det är många föreningar som funderar på att göra 
vandringar för allmänheten, (och kanske även för politiker och tjänstemän) på 
koloniföreningens område. Sådana vandringar brukar vara uppskattade inslag på 
skördefester, jubileumsevenemang, öppen koloniförening och så vidare. Förutom att vara 
journalist och redaktör för tidningen Koloniträdgården är Ulrika Flodin Furås också 
auktoriserad Stockholmsguide, vilket hon tycker är ett mycket roligt och givande extraknäck.  
 
Under sommarsäsongen gör Ulrika flera vandringar i stadens koloniträdgårdsföreningar och 
här delar hon frikostigt med sig av vad man kan tänka på i samband med vandringen. En del 
saker lärde hon sig under guideutbildningen annat har hon kommit underfund med själv.  

 
 
Tips från Ulrika Flodin Furås 
 

• I pandemitider är det bra att påminna deltagarna om att hålla avståndet under 
vandringen. Begränsa antalet deltagare efter rådande rekommendationer.  
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• Ha gärna en bärbar liten högtalare om gruppen är fler än nio-tio personer. (Det kan 
vara så att någon av deltagarna har nedsatt hörsel, men inte gärna vill berätta det om 
man frågar om man ska ha högtalare eller inte.) 

 

• Om man inte har högtalare bör deltagarantalet inte överstiga cirka 10. Med högtalare 
kan man ha en grupp på 20 deltagare, men tänk på att det kan vara svårt att samla 
gruppen i trånga kolonigångar osv. Ibland kanske det bästa är att begränsa 
deltagarantalet ytterligare och i stället ha flera vandringar.  

 

• Stanna gärna och berätta på platser där det finns sittmöjligheter, så att de som är 
trötta kan vila sig en smula. 

 

• Stå så att du har det intressanta du berättar om i ryggen, dvs så att deltagarna ser 
det du pratar om.  

 

• Är det varmt är det bra om du stannar i skuggan när du ska prata. 
 

• Är solen stark är det bra om du har den i ögonen och inte deltagarna.  
 

• Regnar det är det mer praktiskt om du har regnrock – ett paraply riskerar att skymma 
det du berättar om för deltagarna. 

 

• Vandra i en takt som är anpassad efter den som går långsammast. 
 

• Ofta när man guidar är det deltagare som ställer frågor till guiden under promenaden 
mellan två stopp. När du stannar nästa gång kan du börja din berättelse med ”Jag fick 
frågan om…” och så ger du samma svar till alla deltagare (på så sätt får alla i gruppen 
samma information och känner sig delaktiga, samtidigt som den som ställt frågan får 
cred för sin fråga) 

 

• Vänta alltid med att fortsätta berätta din historia tills alla kommit fram till ditt stopp. 
Medan ni väntar på eftersläntrare kan ni småprata om ditt och datt. 

 

• Håll körschemat. En vandring kan vara 1-1,5 timme lång, sen börjar folk bli möra i 
benen.  

 

• Om ni går in på lotter, så bestäm gärna innan hur långt det besöket ska vara. Det är 
bra att ha en plan, för här kan det vara svårt att få med sig gruppen vidare på 
vandringen, eftersom man ofta kommit in i spännande roliga samtal ;) 

 

• Var uppmärksam på om några i gruppen behöver vila, sätt då in en extra pratpaus.  
 

• Kanske kan det vara kul att erbjuda en fika efter vandringen? 
 


