Motion av Peter Wallmark (SD) om program för fler koloniområden
En egen kolonilott tillför staden och dess medborgare glädje, trivsel, gemenskap och bidrar till en trygg
och varierad boendemiljö. Koloniträdgårdar är bra för den sociala integrationen, stärker det sociala
kapitalet och ger medborgarna en känsla av egenmakt och ansvar. Det kan även öka den ekologiska
hållbarheten genom lokal odling.
Stadsbyggnadskontoret skall därför ges i uppdrag att initiera anläggande av nya
koloniträdgårdsområden. Detta kan ske både i samband med nyproduktion av bostäder och på lämpliga
platser intill befintliga bostadsområden. Det finns, särskilt i stadens äldre förortsområden, gott om
bortglömda mellanrum, otrygga gång- och cykelvägar och mindre skogspartier där odlingslotter och
koloniträdgårdar kan ge ett positivt tillskott.
Vi föreslår att kontoret gör ett utskick till centrala företrädare för hyresgästföreningar och
bostadsrättsföreningar, med inbjudan till intresserade boende. Uppgiften är att dessa på egen hand
lokaliserar lämpliga platser i sitt närområde, arrangerar en kolonilotts-kö och förankrar detta i
närområdet. Ansökningar kan därefter behandlas av stadsbyggnadskontoret för vidare handläggning.
Det är i sammanhanget viktigt att mark som kan vara lämplig för förtätning med ytterligare bostäder
inte tas i anspråk. Krav bör ställas på att de boende anlitar planerings- och byggexpertis för
genomförande, för att säkra hälsa, säkerhet och juridiska spörsmål.
Stadsbyggnadskontoret bör för detta projekt ta fram en handledning med en checklista, där exempelvis
frågor om lokal acceptans från övriga boendes sida är centralt. Särskild vikt bör läggas vid att de boende
själva står för kostnaderna för anläggande av odlings- eller kolonilotter. Viktigt är också att undvika
spekulation vid överlåtelse, t ex genom bindande avtal om hembud. Krav kan även ställas utifrån ett
närhetsperspektiv, dvs att närboende ska ges förtur till att erhålla odlings- eller kolonilotter. Ett mål kan
vara att planering för ca 2 000 odlingslotter påbörjas inom denna mandatperiod.
Jag föreslår
att Stadsbyggnadskontoret tar initiativ till att bjuda in boende att på eget initiativ och på egen
bekostnad anlägga nya kolonilottsområden på stadens mark i närheten av sina bostadsområden.
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