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§4
Inventering av kolonilotter och stadsodlingar
Svar på skrivelse från (M), (L), (MP) och (C)
Stadsdelsnämndens beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendet
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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
17 november 2020.
Dnr EÅV 2020/466.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett gemensamt särskilt uttalande
Förvaltningen har, i sitt svar på majoritetens skrivelse om inventering av
kolonilotter och stadsodlingar, redovisat befintliga kolonilotts- och
stadsodlingsområden i Enskede-Årsta-Vantör.
Koloniområden
Det är lätt att förstå att de koloniområden som ligger inom naturreservat inte
bör inkräkta på själva reservaten – och således inte bör utökas. Detta gäller i
Dianelund, Skanskvarn, Årstaliden och Snösätra norra. Det är fullt begripligt
att man undviker att minska skyddade reservat. Positivt är också att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Box 81, 121 22 Johanneshov
Slakthusplan 8 A, Tfn: 08-508 14 000, e-post: eav@stockholm.se

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
2020-12-17
Sida 6

förvaltningen ser möjligheter där man kan tänka sig expandera mark för en
växande befolknings behov av rekreation och odlingsglädje (t.ex. bilparkering,
outnyttjad byggrätt), alternativt återaktivera tidigare avvecklade lotter.
Stadsodlingar
I Vantör redovisas 2 större stadsodlingar; Högdalens stadsodling och
Stövargatans stadsodling i Rågsved. Vid promenader i Vantör kan man
upptäcka 6 mindre stadsodlingar i anslutning till bostadskvarter med ett mindre
antal pallkragar. I samband med kommande förtätning av Hagsätra med omnejd
så saknar vi förslag därvid på kolonilotter alternativt stadsodlingsmark. Vi vill
se att man redan i stadsplaneringen tar hänsyn till den växande befolkningens
behov av odlingsglädje och hälsofrämjande miljömedvetande.
Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande.
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