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§ 21
Motion (M) om stadsodling på tak och fasader
- remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1342/2015
Dnr 1.5.3.388-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Reservation från Johan Nilsson m.fl.(M) och Evy Kjellberg (C).
Ärendet

Remissen består av en motion från Anna König Jerlmyr (M) som
föreslår att stadsbyggnadsnämnden upprättar ett strategiskt dokument
för möjlighet till stadsodling på stadens befintliga och tillkommande
tak och fasader. Syftet är att skapa mer grönska och platser för
umgänge i staden.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till stadsodling och i en tät stadsmiljö kan tak och fasader bli aktuella för detta. Samtidigt vill förvaltningen betona att aktiviteter på enskilda fastigheters tak inte kan
ersätta de allmänt tillgängliga mötesplatser som parker och andra
offentliga platser utgör.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-11-25.
Förslag till beslut (M) (C) med ersättaryttande (KD)

Johan Nilsson m.fl. (M) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget
förslag till beslut. Ersättaren Camilla Sarfors (KD) anmälde att hon
skulle ha bifallit framlagt förslag till beslut ifall hon varit
tjänstgörande.
Att
Att

tillstyrka motionen
därutöver anföra

Under senare tid har vi noga följt med i frammarschen av den urbana
stadsodlingen. Det är något som genomförs i bland annat Norra
Djurgårdsstaden där Östermalms stadsdelsförvaltning har bidragit
med kragar till det 50-tal odlingslotter som finns där idag för de
boende att använda. Det är ett mycket populärt inslag i stadsrummet,
som bidrar till både granngemenskapen och till lärande för barnen,
men stärker också såväl den sociala som den ekologiska hållbarheten.
Och bidrar inte minst med närproducerade råvaror till köksbordet.
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Justerares signatur
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Sociala och ekologiska tillägg som exempelvis stadsodling på tak
injicerar såväl bostadshus som kvarter med nya användningsområden
och höjer de vanligtvis outnyttjade stadsrummens kvaliteter. För
precis som att parker som offentligt stadsrum gestaltas med hög
kvalitet och med robusta material med hänsyn till skötselfrågor, ska
även det privata taklandskapet göra det.
Genom att använda stadens taklandskap på ett bättre och mer effektivt
sätt än vi många gånger gör idag får vi åtminstone mervärden på tre
olika sätt. Taklandskapen och kvarterens gestaltning blir mer
intressanta och dynamiska, vi får sammantaget mer plats för socialt
umgänge och för barnen att leka på samtidigt som vi får plats för mer
grönska i staden, och vi får ökade möjligheter till närproducerade
råvaror.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut. Reservation
från Johan Nilsson m.fl.(M) och Evy Kjellberg (C).
Särskilt uttalande (C)

Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.
Centerpartiet har under många år drivit frågan om stadsodling.
”Riktlinjer för stadsodling” har arbetats fram under ledning av
dåvarande miljöborgarrådet Per Ankersjö (C).
Vid flera tillfällen har Centerpartiet tagit upp frågan om stadsodling i
Älvsjö SDN, bl.a. på Sjöängen i avvaktan på beslut om ängens
framtida användning. I praktisk handling har Centerpartiet i
Brännkyrka även visat vad vi tycker genom att ha en liten odling vid
gång-/cykelvägen som går över fältet. Initiativet har varit mycket
uppskattat av de som tagit vägen förbi under de tre säsonger som vi
hållit på.
För Centerpartiet är det även självklart att man utnyttjar tak och
väggar för odling till gröna oaser, biodling och även
solceller/solpaneler. Förutom att det ger biologisk mångfald, lite grönt
och honung till hushållen, ökad samhörighet bland de boende kan de
gröna takoaserna även bidra till upptagning av regnvatten.
Solceller/solpaneler ger ström till bl.a. laddstolpar som bör finnas
i/vid varje fastighet och parkering. Dessa tankar/förslag har
Centerpartiet även framfört i stadsdelsnämnden när planerna för kv.
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Sandaletten och Kabelverket behandlades. Det är därför roligt och bra
att fler partier nu börjar intressera sig för stadsodling.
I Älvsjö pågår en omfattande byggnation och tusentals lägenheter
planeras i Älvsjö - Örby. Eftersom det är stor bostadsbrist måste det
byggas bostäder men det är också viktigt att man förutom dagis,
skolor, äldreboenden, idrottshall- idrottsplats, kulturlokaler för alla
åldrar, affärer, service, lokaler för småföretagare m.m. planerar in
större och mindre parker.
Centerpartiet i Brännkyrka anser att bl.a. Sjöängen, delen närmast
Brännkyrka kyrka, inrättas som park med vattenspegel/fontän,
boulebana, rekreationsyta samt odlingslotter. Gröna oaser bör kunna
anläggas på tak och väggar tillsammans med biodling och
solceller/solpaneler på de byggnader som planeras i planområdet
Älvsjö – Örby samt befintliga tak på t.ex. Stockholmsmässan.
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