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Till de berörda

Farsta Sdn, Skarpnäck Sdn, Enskede-Årsta-Vantör, Emma Sundström Stadsträdgårdsmästarna, Pierre

Gräf Koloniträdgårdsförbundet, Katja Jassey SK,
Medborgarförslag

Nätverket Sos (Söder om Söder; Skarpnäck, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör) har gjort en inventering av

den socialpraktiska situationen på våra odlingslotter.

Koloniföreningar har 26 år gamla inaktuella byggregler och ett annat samhälle nu, samt väldigt långa

köer av odlingsintresserade. Många tror att det är allemansrätten som gäller på våra odlingslotter.
De förstår inte att vi har lägenhetsarrende, och att det inte ens är tillåtet att gå in på lotterna för

utomstående. Staket behövs som skydd mot både människor och djur.

Det behövs tydliga allmänna byggregler som är lika för alla Stadsdelsförvaltningar. Sedan

Stadsdelsförvaltningarna bildades 1997/98 och tog över från Gatu-och Fastighets kontoret råder olika
regler för koloniföreningarna vilket har skapat många orättvisor och frågeställningar.

Kolonister måste känna sig trygga med att få ha sina grödor och tillhörigheter ifred samtidigt som

området hålls öppet för njutning som parkområde.

Kolonister är en viktig grupp som utför ideellt arbete med att bidra med nä rod lad mat som kanske

blir livsnödvändigt när krisen är här, biologisk mångfald, levandegör förorterna, skapar möten mellan

människor från hela världen ....

I nätverket har det tagits fram en enkät som berättar hur det ser ut i föreningarna med avseende på

stölder o.d. Den visar på det stora behovet av att snarast få nya regler.

Deltagande föreningar har mellan 30 till 174 odlingslotter och har kö på mellan 26 till 300.

Några föreningar har varit svårt utsatta (Gubbängen, Snösätra Norra och Årstafältet) när det gäller

stölder, sabotage och inbrott. En del föreningar verkar inte ha haft några problem alls.

Det som de flesta föreningarna har råkat ut för är just stölder av påsar (jord och gödsel o.d.), grödor,
möbler, slangar och tunnor od.

I de svåra fallen är det även sabotage, klotter, problem med missbrukare, organiserade stölder av

pallkragar, vattenkranar, tunnor osv.

Vi ser fram emot intresse och engagemang i att hjälpa kolonisterna att få bättre villkor så att koloni

trädgårdarna kan utvecklas. Det behövs hjälp och stöd till att utveckla våra koloniområden så att de
passar in i den tid som nu råder.

Följande föreningar har deltagit:
Björkhagen Fritidsträdgårdar
Drevvikens Fritidsträdgårdar

Enskede Gårds Koloniförening

Snösätra Norra Fritidsträdgårdar

Årstafältet

Gubbängens Fritidsträdgårdar

Kontaktpersoner för nätverket SoS:

Larsboda Koloniförening

r.;11,bbä ngens Fritidsträdgå rda r

Ska rpnäcks Fritidsträdgå rda r

Björkhagens Fritidsträdgårdar

Hammarbyhöjdens Fritidsträdgårdar

Orhem Trekanten

