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Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om att utöka antalet
odlingslotter i Viktoriaparken.
Förvaltningen är positiv till idén och föreslår att den utökade
odlingsytan skulle kunna bestå av mindre lotter och odlingslådor,
för att komplettera de större odlinglotter som redan finns, och göra
odlingen tillgänglig även för rörelsehindrade.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
fortsätta utreda förslaget utifrån ovanstående inriktning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen. Ärendet
har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor och i pensionärsrådet den 3 juni 2014, samt i förvaltningsgruppen den 5 juni 2014.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 24 april 2014 ett medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Skrivelsen innehåller ett
förslag om att utöka antalet odlingslotter i Viktoriaparken. Idag
finns 18 odlingslotter i Viktoriaparkens odlarförening. Lotterna är
på 50 kvm och belägna mellan Blackensvägen och Älvsjövägen.
Idag står 12 personer i kö för en odlingslott, och förra året fick
endast två personer ur kön en odlingslott.
Förslaget är att den del av Viktoriaparken som ligger mellan Johan
Skyttes väg och Blackensvägen används för att utöka koloniområdet. Förslagsställaren uppskattar att 10-15 lotter av storleken
50 kvm skulle rymmas invid gångvägen som går genom området.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns idag ett stort intresse för odling, både på kolonilotter och i
andra former av stadsodling. Stadens nämnder har också i uppdrag
att arbeta med idéburen stadsförbättring, där odling är en del.
Odling är också ett sätt att skapa trygga offentliga miljöer genom att
medborgarna tar sin miljö i besittning och fler vistas där. I Älvsjö
finns idag endast Viktoriaparkens koloniområde. Förvaltningen är
positiv till en utökning av antalet odlingslotter där, och har börjat
undersöka möjligheterna att genomföra det.
Viktoriaparken är uppdelad i tre delar av Blackensvägen och Johan
Skyttes väg. Den östra delen som idag inrymmer Viktoriaparkens
koloniträdgård inleds med en sittplatsyta med en pergola och bänkar. Koloniträdgården som omgärdas av ett rött staket delas av i två
delar med en rak parkväg.
Den mellersta delen av Viktoriaparken delas av en slingrande parkväg. Där finns öppna gräsytor med buskage in mot fastigheterna och
bänkar med planteringar mot Viktoriavägen.
Den västra delen av parken består av en gräsyta för fri lek, en
boulebana, sittplatser och en lekplats inhägnad med staket och buskar. Denna del av parken har ett vackert formspråk med en slingrande parkväg som avlutas längst i väster runt en cirkelformad
gräsyta.
Det tilltänkta nya odlingsområdet föreslås ligga i den mellersta
delen av Viktoriaparken. Förvaltningen anser att den del som markerats på kartan är den som bäst lämpar sig att bedriva odling på
och som även kräver minsta möjliga insats ur anläggningsperspektiv. Den motsvaras av ca 400 kvm.
För att komplettera de större odlingslotter som redan finns, skulle
här kunna anläggas dels mindre odlingslotter, dels odlingslådor.
Odling i lådor är ett sätt att möjliggöra odling även för dem med
rörelsehinder. Förvaltningen anser också att det är viktigt att området får en tilltalande gestaltning som upplevs som en tillgång för
andra parkbesökare.
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Viktoriaparkens odlarförening är mycket positiv till utökade
odlingsmöjligheter och ser gärna att det nya området kompletteras
med mindre lotter och odlingslådor. Föreningen har idag flera äldre
medlemmar som efterfrågar det.
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Flera frågor återstår att utreda kring förslaget. En viktig fråga som
tidigare uppmärksammats av odlarföreningen är tillgången på vatten. Idag köper Viktoriaparkens odlarförening sitt vatten från en
intilliggande bostadsrättsförening. Innebär en utökad odling att
koloniområdet behöver ha egna vattenposter?
Anläggningskostnad och finansiering är en annan viktig fråga, som
förvaltningen får återkomma till. Stadsdelsnämnden har en årlig
parkinvesteringsbudget, men denna ska räcka till många olika
projekt.
Slutligen behövs ett samråd med kringboende och dem som besöker
parken idag för att få in deras synpunkter.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
fortsätta utreda förslaget utifrån ovanstående inriktning.
Bilaga
Medborgarförslaget.
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