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Fler kolonilotter nära lägenheter
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om fler
kolonilotter nära lägenheter. Genom att tillskapa små
koloniområden med 10-20 lotter nära hyreshus kan, enligt
förslagsställaren, många odla i närheten av sin bostad.
Stadsdelsförvaltningen anser att det är positivt att intresset för
odling växer men att det inte är möjligt att tillskapa just
koloniområden nära lägenheter. Det finns dock flera andra
odlingsmöjligheter för den som vill odla i närheten av sin lägenhet.
Det kan man göra genom att ansluta sig till de odlingsgrupper som
förvaltningen startat och som är öppna för alla eller genom att
teckna brukaravtal med förvaltningen. Även de kommunala
bostadsbolagen i stadsdelsområdet erbjuder goda möjligheter att
odla till de boende som så önskar.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-02 anmäldes ett
medborgarförslag om fler kolonilotter nära lägenheter.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-11-18.
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Ärendet
Förslagsställaren önskar fler kolonilotter nära hyreshus då det är
långa köer för att få odlingslotter. Genom att tillskapa små
koloniområden med 10-20 lotter nära hyreshus kan många odla i
närheten av sin bostad. Enligt förslaget bör också alla bostadsbolag
uppmuntras att erbjuda pallkragar för odling på fastigheternas
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tomter. De platser som föreslås är baksidan av Fogdevägen söder
om cykelvägen, Skarpnäcksfältet bredvid Bergholmstorpet och den
västra triangeln av ”internationaldagsparken”.
Synpunkter och förslag
Intresset för odling växer och stadsdelsförvaltningen anser att olika
typer av odling är ett positivt inslag i stadsmiljön. Inom Skarpnäcks
stadsdelsområde finns idag sju koloniträdgårdsföreningar och åtta
fritidsträdgårdar. Förvaltningen är medveten om att köerna för att få
en egen kolonilott är långa men det finns goda möjligheter till
stadsodling. Antingen genom att ansluta sig till de odlingsgrupper
som förvaltningen startat och som är öppna för alla eller genom att
teckna brukaravtal med förvaltningen.
Även de kommunala bostadsbolagen i stadsdelsområdet erbjuder
goda möjligheter att odla till de boende som så önskar. Där det finns
intresse bland hyresgästerna att odla hjälper Stockholmshem till
med att sätta ut pallkragar och fylla dem med jord. Är man som
boende hos Svenska Bostäder intresserad av detta behöver man
starta en så kallad gårdsförening som består av minst 3 hyresgäster.
När denna är startad kan man äska pengar för material såsom
pallkragar, jord, verktyg etc.
Det är trafiknämnden som har samordningsansvar för stadens
koloniträdgårdar och exploateringsnämnden är stadens markägare.
För att anlägga nya koloniområden skulle det krävas ett
budgetuppdrag till någon nämnd att utreda frågan om behovet av
nya koloniområden och hur dessa ska finansieras. Förvaltningen
anser att det inte kan röra sig om för små ytor då en förening måste
ha ekonomi för att arrendera och driva ett odlingsområde.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Medborgarförslaget
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