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Inventera mark utifrån möjligheten att utöka antalet kolonilotter i vår stadsdel
Med anledning av ett antal skrivelser till staden från Stockholms Koloniträdgårdar, som
representerar ett sjuttiotal odlingsförenmgar, vill även vi i nämnden lyfta behovet av
utökad marktilldelning för egenodlmg.
Nybyggandet i Farsta stadsdel, som i huvudsak handlar om lägenheter, ökar förstås även
behovet av fredade platser där stressade medborgare kan dra sig undan att ladda
batterierna med händerna i jorden. Intresset för att i ekologisk ordning odla sin egen mat
och på så vis bidra till att bromsa klimatförändringarna har också länge varit i tilltagande
och behöver mötas. I nuläget väntar runt 10 000 på en egen odlingsplätt i Stockholm och
kön växer stadigt.
Enligt stadens exploateringskontor råder stor konkurrens om marken och "bostadsmålen
måste prioriteras", men vi tror att det är ett misstag - tidigare begånget många gånger,
med mindre önskvärda effekter - att ställa bostäder mot friluftsområden. De hör ihop, och
särskilt behöver "förtätmngen" av redan sedan länge planerade och egentligen
färdigbyggda områden balanseras.
Vi menar också att det är fel att utesluta mindre koloniverksamhet i områden avsatta för
allmän rekreation. Koloniträdgårdsområden behöver ju på intet sätt vara stängda och
otillgängliga men kan tvärtom bidra mycket till promenadstråk, vilket exempelvis går att
se på Södermalm, längs Arstaviken mellan Skanstull och Hornstull. Koloniträdgårdar
erbjuder ju dessutom betydligt mer av biologisk mångfald och godis åt våra pollinatörer
än rena gräsytor.
I Farsta stadsdel hanterar följande markförvaltare den mark som vi invånare äger
gemensamt: SDF Parkförvaltningen, Trafikkontoret, Exploateringskontoret,
Fastighetskontoret, Familjebostäder samt Stockholmshem (SISABs och Micasas innehav
runt förskolor och äldreboenden är kanske i sammanhanget mindre relevant). Vi undrar nu
om Förvaltningen kan företa en inventering av kommunalt ägd mark, inkluderande sagda
markförvaltare, utifrån behovet av att hitta/göra plats för fler kolonilotter?
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