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Sammanfattning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har gett förvaltningen ett
uppdrag. Uppdraget är att undersöka om det går att göra
koloniträdgårdar större. En koloniträdgård är en stor yta där det
finns kolonilotter som människor får hyra. På kolonilotten kan man
odla vad man vill, till exempel blommor, frukt och grönsaker.
Uppdrag är också att undersöka om det går att skapa fler platser för
stadsodling. Stadsodling innebär att en eller flera personer får odla i
en park eller på en gräsmatta i en pallkrage.
Stadsdelsförvaltningen har i detta tjänsteutlåtande skrivit upp alla
koloniträdgårdar som finns i Enskede-Årsta-Vantör. Vissa av dessa
går troligtvis att bygga ut på olika sätt. Förvaltningen har också
skrivit upp platser där det går att ha stadsodling. Förvaltningen tar
med uppdraget att undersöka möjligheterna vidare i
verksamhetsplanen för 2021.
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Bakgrund/Ärendet
I en skrivelse från (M), (L), (MP) och (C) om inventering av
kolonilotter och stadsodlingar. Eftersom staden växer med nya
bostäder och nya invånare ökar trycket på stadsdelsområdets
befintliga koloniområden och intresset för stadsodling tycks öka.
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Av skrivelsen framgår att stadsdelsförvaltningen därför behöver
inventera befintliga kolonilotts- och stadsodlingsområden i
stadsdelsområdet som skulle kunna utökas och om det finns
områden där det eventuellt skulle kunna startas nya koloniområden
och stadsodlingar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsmiljö och lokaler.
Synpunkter och förslag
Koloniområden
Dianelunds koloniområde

Koloniområdet ligger inom Årstaskogens naturreservat.
Förvaltningen bedömer det som svårt att utöka antal lotter i
anslutning till området med anledning av att de ligger inom
reservatet.
Skanskvarn koloniområde

Koloniområdet ligger sånär som på två lotter inom Årstaskogens
naturreservat. Förvaltningen bedömer det som svårt att utöka antal
lotter i anslutning till området med anledning av att det ligger inom
reservatet.
Dessutom genomför exploateringskontoret och
stadsbyggnadskontoret för närvarande ett programarbete för
Gullmarsplan där stora delar av området direkt öster om reservatet
ingår. Arbetet syftar till att utreda möjlig stadsutveckling i och
omkring Gullmarsplan med nya bostäder, nytt trafikinfrastruktur,
allmänna platser som gator, torg och parker. En eventuell utökning
av Skanskvarns koloniområde inom programområdet för
Gullmarsplan måste därför samordnas med exploateringskontoret.
Årstalidens koloniområde

Koloniområdet ligger inom Årstaskogens naturreservat.
Förvaltningen bedömer det som svårt att utöka antal lotter i
anslutning till området med anledning av att det ligger inom
reservatet.
Årstafältets koloniområde
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Koloniområdet ligger i den nyinrättade stadsdelsparken på
Årstafältet. Parken, som kringbyggs av cirka 6 000 nya bostäder
inom ramen för det pågående stadsutvecklingsarbetet, ska fungera
som ett grönt rekreationsområde för den nya stadsdelens boende,
förskole- och skolbarn, verksamma och besökare. Koloniområdet
omlokaliserades från fältets västra delar under 2018 och fick en ny
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placering i linje med gällande detaljplan. I söder, nära korsningen
Huddingevägen/Östbergavägen och i nära anslutning till
koloniområdet, finns en byggrätt i den nya planen som än så länge
är outnyttjad. Förvaltningen bedömer att koloniområdet skulle
kunna utökas inom denna yta.
Enskede gård koloniområde

Koloniområdet ligger i Enskedeparken i Enskede gård.
Förvaltningen bedömer att koloniområdet skulle kunna expandera
in på koloniträdgårdens bilparkering som ligger i områdets norra del
i anslutning till Bägerstavägen.
Örby koloniområde

Örby koloniområde ligger i Örby och förvaltningen bedömer det
som svårt men inte omöjligt att utöka området med fler lotter.
Snösätra norra koloniområde

Snösätra norra koloniområde ligger i Rågsveds naturreservat i
Rågsved. Förvaltningen bedömer det som svårt att expandera
området ut i reservatet.
Snösätra södra koloniområdet

Snösätra södra koloniområdet ligger också i Rågsveds naturreservat
i Rågsved. Förvaltningen bedömer det som svårt att expandera
området ut i reservatet. Däremot har södra koloniområdet tidigare år
minskat antalet lotter som avvecklats och omvandlas till naturmark.
Förvaltningen bedömer att det därför finns möjlighet att utöka
koloniområdet genom att återaktivera de avvecklade lotterna.
Stadsodling
Enskede

I Enskede finns 3 stadsodlingar; i Dalens centrum med 15
pallkragar, på Grepstigen bakom Nynäsvägen 318 med 15
odlingslådor och på Bjulevägen 21 med sex pallkragar.
Årsta

I Årsta finns cirka 17 stadsodlingar inklusive förvaltningens egna
odlingar i Vättersdäldens, Backens och Stamparkens
parkleksverksamheter. Stadsodlingarna är allt från 6 pallplatser till
ett 30-tal pallplatser i storlek.
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Vantör

I Vantör finns 2 större stadsodlingar; Högdalens stadsodling och
Stövargatans stadsodling i Rågsved. Det finns även 6 stycken
mindre stadsodlingar på olika platser i Vantör.
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Förvaltningen föreslår följande platser som lämpliga för framtida
stadsodling:
-

-

-

Bildhuggarparken i Johanneshov. Omvandling av lekplats
till stadsodling. Förvaltningen bedömer att en större
stadsodling får plats på ytan där det tidigare låg en lekplats.
Lekplatsen är i dag avvecklad.
Storängsparken i Årsta. Omvandling av lekplats till
stadsodling. Förvaltningen bedömer att en stadsodling får
plats på ytan där det tidigare låt en lekplats. Lekplatsen är i
dag avvecklad.
På Sågverksgatan 97 i Stureby där det tidigare låg en
förskolan.
Mölndalsbacken i Stureby där det tidigare låg en lekplats.
På ängen bakom Bjulevägen 32-44 i Stureby.
Råbyvägen i Örby. När paviljongförskolan norr om
Råbyvägen avvecklas kan området omvandlas till
stadsodling. Dock behövs samordning med
stadsutvecklingsprojektet Älvsjö-Örby

Stadsdelsförvaltningen vill också framhålla att större och mer
sammanhållna ytor för stadsodling är lättare att underhålla och
sköta samtidigt som det också ger ett mer sammanhållet intryck i
stadsmiljö.
Förvaltningen bedömer att de större områdena med upp till 25-30
pallkragar är mycket populära för de verksamma odlarna såväl som
för övriga boende och besökare.
Förvaltningen tar med uppdraget att undersöka möjligheterna vidare
i verksamhetsplanen för 2021.
Bilaga
1. Skrivelse om kolonilotter och stadsodling.
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