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Bilaga 8 – Förslag från förbundsstyrelsen  

Syfte och riktlinjer för tidningen Koloniträdgården 

Tidningen Koloniträdgården distribueras till kolonister i våra medlemsföreningar och har i 
dag en räckvidd på närmare 25 000 mottagare och ännu fler läsare. Utgivning sker fyra 
gånger per år i, mars, juni, september, december. Koloniträdgården verkar inom ramen för 
Koloniträdgårdsförbundets uppgift enligt § 2 i förbundsstadgarna.  

I stadgarna står även följande om Koloniträdgården under § 28:  

• För att främja förbundets syften och kontakten med medlemmarna utges tidskriften 
Koloniträdgården.  

• Förbundsstyrelsen utarbetar riktlinjer för tidskriften Koloniträdgården.  
 

Syfte 

Tidningen Koloniträdgården är framför allt en kanal med syfte att skapa relation med våra 
medlemsföreningar och deras kolonister över hela landet. Läsaren ska förstå varför 
föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och att vi förvaltar och utvecklar 
kolonirörelsen tillsammans.  

Innehåll 

Tidningen Koloniträdgården är en medlemstidning och som sådan en plattform för oss att nå 
ut och sprida den samlade kunskap vi erbjuder som organisation. Tidningen 
Koloniträdgården är också ett vederhäftigt idémagasin inom odling och trädgård. Innehållet 
ska inspirera och synliggöra de nyttor som föreningslivet och odling ger. Vi vill eftersträva en 
balans mellan att visa upp koloniområden/kolonister över hela landet, både stuglotter och 
odlingslotter. Genom reportage, personporträtt och goda exempel vill vi sprida odlingsglädje 
och föreningskunskap samt bidra till förståelse för de olikheter och likheter som finns bland 
både kolonister och medlemsföreningar inom vår organisation. Tidningen ska inspirera till 
nya odlingsprojekt, engagemangsdrivet föreningsarbete och berätta vad som händer i 
organisationen. Utblick mot projekt i omvärlden är också viktigt för att inspirera till 
påverkansarbete.  

Delar av det innehåll som publiceras i Koloniträdgården ska kunna användas långsiktigt och 
återanvändas i olika kanaler beroende på syfte och målgrupp. 

Som medlemstidning för en ideell organisation är tidningen Koloniträdgårdens 
tryckkostnader momsbefriade under förutsättning att papperstidningen kommer ut med 
minst fyra nummer per år.  
 
Tonalitet 

Tidningen eftersträvar ett ”du”- tilltal riktat till dig, ”du som kolonist”. För innehåll som 
endast riktar sig till föreningsstyrelser ska vi så långt det går hänvisa till fördjupat material på 
koloni.org och det digitala nyhetsbrevet Koloniaktuellt som skickas till alla förtroendevalda 
via mejl.  
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Avsändaren Koloniträdgårdsförbundet ska vara tydlig i varje nummer och när vi presenterar 
organisationen ska vi ska prata som ett ”vi”. Vi lokalt, regionalt och förbundsledning. Som 
kolonist är du en del av Koloniträdgårdsförbundets demokratiska organisation och läsaren 
ska förstå hur hen påverkar på olika nivåer. 

Vilken typ av texter/innehåll tar vi inte in?  

Enskilda ärenden (vi belyser problem utifrån generella exempel). 
Texter med alltför lokala vinklar som inte är av intresse för hela landet. 
Material som kan vara stötande. 
Debattartiklar (pga för lång ledtid på svar). 
Kränkande texter. 

Arbetsgång för produktion av tidningen. Vem beslutar om vilket innehåll som ska tas med? 

Tidningen koloniträdgården är en journalistisk publikation. Ansvarig utgivare är personligt 
juridiskt ansvarig om tidningen skulle åtalas för till exempel förtal. Det är ansvarig utgivare 
som har yttersta ansvaret och den slutliga beslutsrätten för vad som publiceras i tidningen. 
Ansvarig utgivare kan vid behov konsultera styrelsen, sakkunniga medarbetare på 
Koloniträdgårdsförbundets kansli och andra personer vid behov. 

Ansvarig utgivare och chefredaktören samarbetar och en person kan ha båda uppdragen. 

Chefredaktören leder arbetet och ansvarar för produktion av tidningen. Chefredaktören 
beställer artiklar av frilansar och köper också in artiklar från frilansar som hör av sig. Hen 
beslutar om tidningens innehåll. Chefredaktören har kontakt med formgivare, annonssäljare 
och tryckeri.  

Till sin hjälp har chefredaktören ett redaktionsråd bestående av kanslipersonal samt två 

representanter ur Koloniträdgårdsförbundets styrelse.  

För att få idéer och fånga upp nyhetsvinklar från hela landet ska avstämningar med 
regionerna genomföras några gånger per år. Kolonister som vill skriva i tidningen välkomnas. 
Redaktionen förbehåller sig alltid rätten att korta ner och redigera insända manus. För insänt 
ej beställt material ansvaras ej. 
 

Datum för manusstopp måste hållas. 

Rutin vid beställning av externt material 

Ibland tar chefredaktören in material från externa skribenter. Överenskommelserna görs 

alltid skriftligen med frilansen.  

Läsarundersökning 

En målsättning är att följa upp kännedom, behov och innehåll regelbundet. Senast en 
läsarundersökning gjordes var 2011. Förslagsvis genomförs en ny undersökning i slutet på 
2023 eller i början på 2024.  


