
 
 
 
   
   
 

FÖRBUNDSKONGRESS 2013 I KARLSTAD 
 
Skrubba koloniträdgårdsförening representerade vid förbundets kongress i 
Karlstad den 17-18 augusti med vår sekreterare Gunilla Bromér och kassör 
Ingrid Norfors. Vår ordförande Mona Löchen var närvarande och 
representerade som ledamot ifrån förbundsstyrelsen. 140 kolonister från 
hela landet samlades på Gustaf Frödings hotell. 
 
Fredagskvällen den 16 augusti inleddes kongressen med ett gemensamt 
samkväm hos koloniföreningen Steffens minne. 
 

 
 
Vädret var dock inte med oss. Det regnade mest hela kvällen. Men 
föreningen hade ordnat med en god buffé i ett par tält och det hela blev, trots 
vädret, ett trevligt och glatt samkväm. 
 

 
 
På lördagsmorgonen öppnades kongressen av förbundsordförande Lars 
Oscarson (som var ordförande vid vårt årsmöte i Årsta i april). Värmlands 
landshövding Kenneth Johansson invigde och välkomnade oss till Värmland 
och Karlstad. Internationella förbundsordförande, Chris Zijdeveld från 
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Holland, hälsade också välkommen. Därefter innan förhandlingarna 
påbörjades underhöll Tor & David som gav många skratt och applåder. 
 
Förhandlingarna pågick hela lördagen. En enda motion hade kommit in från 
hela Sverige och den var från oss i Skrubba. Den handlade om växthusen 
som förbundsstyrelsen ställde sig bakom och som också enhälligt godtogs 
av kongressen. 
 
Kongressens gästföreläsare var Olle Johansson, ordförande för Skansens 
koloniträdgårdar och forskare på Karolinska Institutet, han berättade på ett 
kul sätt om koloniträdgårdarnas betydelse i vårt land. Värmlands 
riksdagsledamot, Ann-Kristine Johansson, höll tal och uppmanade bl a till 
mer kontakt mellan oss/förbundet och politikerna. 
 
Lördagen avslutades med en kongressmiddag på hotell Gustaf Fröding där 
Gunilla och Ingrid hade turen att få Bengt Alsterling och hans mannar till 
bordet. Det gav oss många skratt och lärdomar om pappersservettvikningar, 
gaffeljusteringar m m. 
 

 
 
De underhöll också efter huvudrätten. 
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Söndagen blev lite tung men fortsatte med förhandlingar och främst val av 
ny förbundsstyrelse där bl a Lars Oscarson och Mona Löchen avgick. Det 
hela slutade med personval av ny ordförande (sluten omröstning). Ny 
förbundsordförande valdes och flest röster fick FSSK:s ordförande 
Catharina Tarras Wahlberg. 
 
Kongressen avslutades med avtackning av förra styrelsen där bl a Lars 
Oscarson och vår ordförande Mona Löchen blev avtackade och invalda som 
hedersmedlemmar i Koloniträdgårdsförbundet. Ett stort GRATTIS Mona. 
 

 
 
Ett pressmeddelande skickades ut från kongressen – Sverige odlar! Det 
meddelandet finns att ta del av på förbundets hemsida 
www.kolonitradgardsforbundet.se. Där finns även fler bilder från 
kongressen. 
 
Nästa kongress beslutades att Uppsala ska genomföra under augusti-
september 2017. 
 
/ Ingrid, Mona, Gunilla (utanför hotellet Gustaf Fröding i Karlstad) 
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