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Medlemsföreningar och medlemmar
Till FSSK och Koloniträdgårdsförbundet är vid årsskiftet 72 koloniföreningar anslutna med
drygt 7000 medlemmar. Av dessa föreningar har 26 enbart stuglotter, 40 enbart odlingslotter
och 6 st. både stuglotter och odlingslotter.
Årsmötet
Årsmötet 2014 ägde rum den 21 maj hos Koloniträdgårdsföreningen Linnéa. Närvarande var
ett femtiotal kolonister varav 32 ombud med rösträtt. Mötesordförande var Anders Nordmark,
Linnéa. Vi tackar Linnéa för det vänliga mottagandet och väl genomförda arrangemanget.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Ersättarna har deltagit i mötena.
Kommittéerna har sedan årsmötet 2014 genomfört egna kommittémöten där man planerat och
förberett olika aktiviteter i enlighet med sina uppdrag. Styrelsen utser en sammankallande
ledamot samt adjungerar ytterligare styrelseledamöter till de olika kommittéerna. Rapporter
över kommittéernas verksamhet har lämnats vid styrelsens sammanträden. Kommittéernas
rapporter för 2014 återfinns nedan. Styrelsen har inte haft något arbetsutskott. Styrelsen har

under året inte tillämpat något områdesansvar utan delat ansvaret gentemot samtliga föreningar. Några av styrelsens ledamöter har efter inbjudan från föreningarna fungerat som ordförande vid ett flertal anslutna föreningars årsmöten.
Forum för Koloniträdgårdar
Forum för Koloniträdgårdar är ett organ för information och samarbete mellan Stockholms
stad och FSSK, inrättat efter beslut i Stockholms kommunfullmäktige. I Forum diskuteras
kolonifrågor direkt med tjänstemän från olika förvaltningar i staden. Övergripande ansvar har
Stockholms stad lagt på Trafikkontoret, som är sammankallande. Normalt träffas Forum två
gånger per år. Under 2014 sammankallades Forum vid ett tillfälle i januari från vilket minnesanteckningar saknas. Trots påstötningar från FSSK lyckades det inte att få till stånd ytterligare
något möte under 2014. Först under mars 2015 sammankallades ett möte med Forum där ett
flertal frågor diskuterades liksom fortsättningen av Forums verksamhet. Vid mötet togs en hel
del tidigare frågor upp beträffande byggregler mm. Vidare diskuterades avtalsfrågor, frågor
om ”stadsodling” samt exploaterings- och stadsplaneärenden. Styrelsens uppfattning är att
Forum för Koloniträdgårdar är ett viktigt samverkansorgan för FSSK.
Kommittén för framtidsfrågor
Kommittén verkar på uppdrag av FSSKs styrelse för att befintliga koloniområden bevaras och
att nya områden tillkommer. Politikervandringar för stadens politiker genomfördes i fyra olika
koloniområden den 7 augusti. Politiker ges härigenom en möjlighet att besöka koloniträdgårdsföreningar och deras styrelser liksom medlemmarna - kolonisterna.
Kommittén för fritidsträdgårdar
Kommittén har frågan om stadsodling på agendan samt jobbar med frågor som är specifika
för fritidsträdgårdsföreningar. Kommittén planerar möten för förtroendevalda i fritidsträdgårdsföreningar under våren 2015.
Kommittén för information
Kommittén har under 2014 haft 5 sammanträden. Kommittén
har till uppdrag att sprida information om kolonirörelsen.
Den ska bland annat arbeta med att ta fram uppgifter om
aktuella mediakontakter för att snabbare få ut information till
olika mediainstanser.
Kommittén har ett nära samarbete med Studiefrämjandet och
därifrån deltar Kjell Eklind oftast på kommitténs möten.
Under året har kommittén bland annat arbetat med att uppdatera medlemsföreningarnas kontaktuppgifter. Den har också skaffat s.k. pins d.v.s. nålar med FSSKs logga på som ska användas i sambands med mässor och informationstillfällen.
Under året har Lennart Engstrand ansvarat för FSSKs hemsidor och Conny Mörke för Facebooksidan; https://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskonlonitradgardar.
FSSKs hemsida; www.fssk.se, hade under 2014 ca 63 000 besökare.
Kommittén för Miljö och studier
Miljö och studie kommittén har haft 8 möten med minnesanteckningar. I början av mars ordnade kommittén en miljödiplomeringsträff som handlade om biodling. Föreläsare var
Christina Bjurlöf och Maria Sundin. FSSK har i samarbete med Studiefrämjandet startat en ny
Odlarskola i mars. Syftet var att utbilda odlingsrådgivare som kan inspirera och sprida kunskap i den egna föreningen. Kursen omfattade 8 tillfällen med start i mars och avslut i okto-

ber. Fem lördagar(heldag), en studieresa och två kvällar (start och avslutning) i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan. Vid varje kurstillfälle har miljö och studiegruppen haft
en/två representanter närvarande. Studieledare har varit Kjell Eklind Studiefrämjandet. Kurslitteratur: Lena Israelsson, Handbok för köksträdgården. Läsavsnitt med hemuppgift har getts
till varje tillfälle.
Plats, föreläsare, ämne och månad: Studiefrämjandet: Information, schema, kurslitteratur och
material. Annica Larsdotter FOR, Marklära. Solveig Sidblad FOR, Miljödiplomering. (mars).
Tyresö handelsträdgård, Annica Larsdotter FOR, Förkultivering. Tom Ericsson SLU, Jord och
gödsling (april). Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten, Lena Israelsson, författare Köksväxter
och kryddor. Solveig Sidblad FOR, Ogräs och jordprov (maj). Gunnar Ericsson Kompostcenter, Kompostering. Kjell Eklind Studiefrämjandet, Biologisk mångfald. Föreläsningen
utgick till förmån för guidad tur på Skansen. Birgitta Sandberg-Lagercrantz miljökonsult,
ekosystemtjänster (juni) Studieresa, Rosenhill handelsträdgård, Jessica Karlsson diplomerad
trädbeskärare, trädgårdsmästare teori och praktik beskärning av fruktträd(augusti). Tanto
Södra koloniträdgårdsförening, Maj-Lis Pettersson SLU, Växtskydd, trädgårdsvandring(september). Bergianska trädgården/Plantagen, Solveig Sidblad FOR Koloniträdgårdsförbundet, Frukt, bär och växtkvalitet. Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms
Universitet, Tommy Landberg forskningsassistent, Miljögifter i odlingen(oktober). Deltagarnas egna grönsaksrecept och odlingserfarenheter samlades till ett häfte som delades till alla
deltagare, diplom av genomgången kurs delades ut och kursetta fick en ergonomisk spade
(den var snarare rostfri och en grep) på avslutningen som firades med fantastiskt fina vegetariska, ekologiska rätter tillagade av studieledare Kjell Eklind.
Styrelseutbildning för föreningarna: Monica Karlsson och Anders Nordmark, FSSK höll i
fyra utbildningstillfällen, oktober 2014 - mars 2015 med 18 deltagare.
Miljö och studiekommittén representerade FSSK vid Stadsodlarfestivalen 6 september,
Bofills båge.
Fortbildning för studie och odlingsrådgivare: Skansen, Mats Hellqvist, Parkchef guidade om
de olika tidstypiska trädgårdarna och det ekologiska förhållningssättet Skansen har. Tid för
diskussion med rådgivarna om erfarenheter från de egna föreningarna. Två representanter från
miljö- och studiegruppen (september). 12 deltagare.
Fortbildning för studierådgivare: Restaurang Kalf&Hansen ”Hur kan vi tillaga våra ekologiskt odlade grönsaker. Premiär för en kurs under ledning av en professionell restaurangkock
(november). 15 deltagare.
Miljödiplomering: Kommittén arbetar vidare med att öka antalet miljödiplomerade föreningar. Solveig Sidblad från förbundet har besökt flera föreningar som har diplomerats eller är
på väg att bli miljödiplomerade. Forsåns Trädgårdsförening har under året blivit diplomerad
på grundnivå.
Studiebidrag till föreningarna: Kommittén ansvarar fortsatt för att samla in föreningarnas ansökningar om studiebidrag från Koloniträdgårdsförbundet och Fritidsodlingens Riksorganisation-FOR och lägger slutligen förslag till styrelsen över fördelningen av de beviljade anslagen. De beviljade medlen utbetalas sedan från förbundet till föreningarna efter genomförda
aktiviteter.

Kommittén för Värderingsfrågor
Kommittén har haft 7 möten under 2014 samt därutöver ett antal träffar för att förbereda och
genomföra de olika avsnitten i årets värderingskurs. Kommitténs viktigaste uppgift är att förse
styrelser och värderare i stugföreningar som är anslutna till FSSK med aktuella prislistor och
värderingshjälpmedel samt att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte inom värderingsområdet. Kommitténs ledamöter har utfört 8 förstavärderingar, en överprövning och 2 handledningar under året. Inriktningen är att kommittén endast ska utföra värderingar (överprövning)
när förening och medlem inte är överens om värdet. 2014-års värderingsmaterial distribuerades i slutet av mars till alla stugföreningar som är anslutna till FSSK.
Årets värderingskurs hölls i form av en introduktionskväll för nya värderare den 28 april i
Kolonisternas Hus samt genom huvudutbildningens teoridel den 8 maj och praktikdel den 18
maj i Skarpnäcks koloniområde. Växtinformation/-värdering ingick i introduktionen och juridik för värderare ingick som ett avsnitt i teoridelen. I introduktionsutbildningen deltog drygt
20 personer och i teori-/praktikutbildningarna deltog drygt 30 personer. Den 14 maj genomfördes en utbildningskväll om värderingsverktyget med 10 personer närvarande. Den 10 november hölls en uppföljningsträff. Under året infördes möjlighet för föreningar att köpa
handledning av kommittén när värderare känner sig osäker p.g.a. för få egna värderingar. En
förutsättning är att värderaren har genomgått FSSKs värderingskurs. I slutet av året framkom
förslag om att ta fram ett mer pedagogiskt utformat introduktionsmaterial. Dessa idéer vidareutvecklas inför 2015-års kurser.
Det är viktigt att nya värderare får handledning av erfarna värderare. Kommittén ser gärna att
koloniföreningar söker samarbete med andra föreningar om man har svårt att få egna värderare eller har så få värderingsuppdrag att värderarna inte får tillräcklig erfarenhet. Enligt
kommitténs rekommendation bör värderare delta i FSSKs värderingskurser vart tredje år för
att hålla kunskaperna aktuella. Även styrelsens attestberättigade för värderingar bör ha deltagit i FSSKs värderingsutbildning.
	
  
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och styrelsen hänvisar till de separata ekonomiska rapporterna.
Information och stöd till anslutna föreningar
FSSK försöker dels informera om de anslutna föreningarna, dels även ge en god grundläggande information till stöd för föreningarnas verksamhet på sin hemsida. FSSK medverkar
även vid möten med enskilda föreningar för att diskutera och informera eller på annat sätt
vara föreningen behjälplig. Vid dessa möten har frågor som rör lagstiftning, arrendeavtal, hot
mot föreningarna p.g.a. stadens planer för byggande av bostäder diskuterats liksom tvister i
olika frågor. Kansliet får en mängd förfrågningar om föreningsärenden från styrelseledamöter
och enskilda kolonister i medlemsföreningarna. Det kan vara allt från enkla föreningsfrågor
och värderingsfrågor till komplicerade juridiska spörsmål. Många av frågorna kan besvaras
direkt av ordföranden eller annan i styrelsen och vissa frågor behandlas i kommittéerna.
Många ärenden kräver kontakt med Förbundet, avancerad juridisk rådgivning eller kontakt
med stadens tjänstemän och politiker t ex via Forum för Koloniträdgårdar. Kansliet och styrelsen hjälper även till med att lämna information till allmänheten om koloniverksamheten i
Stockholm.
Peppar och Pumpas Stadsodlarfestival den 6 september
Nätverket Peppar & Pumpa arrangerade en uppskattad och lyckad Stadsodlarfestival i Fatbursparken. Tusentals besökare flockades runt de olika
stånden. Drygt 70 medverkande grupper varav medlemmar från ett
tjugotal koloniområden sålde frukt, grönsaker, sylt, kompostmask och

buketter. Kolonikockarna, Södra Årstalundens kolonikafé och Peter Strejfferts
matlagningsshow lockade många besökare. Festivalen uppmärksammades av tidningar, radio
och TV. Stadsodlare visade hur de odlar på gårdar och i parker. Trädgård på Spåret är en
innovativ satsning och Stockholmshem som aktivt uppmuntrar stadsodling bland sina
hyresgäster hade odlare från fem olika områden. Även stadsodlare från Göteborg, Lund,
Malmö. Västerås och Uppsala visade hur de genomfört sina projekt. I workshops visades en
mängd idéer såsom grovsopans täppa, äppelmustning, chiliodling, höns, komposter och holkbygge. Barnen fick sitt lystmäte genom Konsumentföreningens Eko-stig, Haninges Jordiga
broar och Rölundas Jordverkstad. På scenen berättade Elisabeth Calderon om stadsodling i
Berlin, Karin Bojs ledde en politikerutfrågning med medverkande från samtliga partier och
Catharina Tarras-Wahlberg, Koloniträdgårdsförbundets ordförande berättade om koloniverksamheten i landet. Festivalen kostade 195 329 kronor. Tack vare nätverkets samarbetspartner
och sponsorer Stockholms stad, Studiefrämjandet, Koloniträdgårdsförbundet, FSSK, Hyresgästföreningen och Stockholmshem kunde festivalen genomföras. Nätverkets idé var att visa
upp vad det är som driver så många stadsbor att börja rota i jorden och odla egen mat i parker,
på gårdar och balkonger. Handlar det bara om odlarlust? Och vad är nyttan med odling mitt i
stadsmiljön?
Skansen
På Skansen finns två kolonistugor som flyttats från Södra
Tantolunden. Stugvärdar är ett trettiotal entusiastiska kolonister i Stor-Stockholm. Stugvärdarna är mycket uppskattade
av besökarna och av Skansens ledning. FSSKs styrelseledamot Monica Karlsson ansvarar för bemanningen och deltar i
styrelsemöten med Skansens Koloniförening. Dessutom
finns en särskild stödförening för Skansens Koloniträdgårdar med många medlemmar. Genom
ett medlemskap i stödföreningen kan koloniföreningar och enskilda medlemmar stödja verksamheten.
Förbundet
FSSK är en region inom Koloniträdgårdsförbundet. Efter förbundskongressen
2013 representeras FSSK i förbundsstyrelsen genom Catharina TarrasWahlberg, Södra Tantolunden, ordförande och Anna Kettner, Lilla Rinkeby,
ledamot. Förbundets förbundsråd har sammanträtt två gånger under 2014. FSSK
har tio representanter i rådet. Rådet fattar beslut om förbundets verksamhet och ekonomi
mellan kongresserna.
Kolonisternas Hus och FSSK:s kansli
Kolonisternas Hus har under året använts flitigt för FSSK:s egen verksamhet som styrelsemöten, kommittémöten, kurser o s v. Även föreningarna har använt huset i stor omfattning för
sina egna styrelsemöten. Några föreningar utnyttjar också möjligheten att kopiera billigt i
Kolonisterna Hus. FSSK:s kansli är öppet tisdagar: kl. 10.00 -14.00, torsdagar och fredagar:
kl. 10.00 -13.00. På kansliet arbetar Gunilla Berg och Inger Sahlin på deltid med bidrag från
Arbetsförmedlingen. Styrelsen riktar ett särskilt tack till Gunilla och Inger för deras goda och
engagerade arbete på kansliet.
Kontaktuppgifter:

Kolonisternas Hus
Hornsbergs Strand 20
112 17 Stockholm
e-post: info@fssk.se

Tel o fax 08-618 70 56
Mobil: 070-095 1961
Hemsida www.fssk.se

Slutord
Koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm är ett allt viktigare och uppskattat inslag i stadsmiljön. Allt fler Stockholmare längtar efter att få tillgång till en grön odlingsyta av olika storlek, med eller utan en liten kolonistuga. På senare år har intresset vuxit och vi ser ett antal
olika inslag under beteckningen ”stadsodling”. FSSK och koloniträdgårdsrörelsen har arbetat
med stadsodling sedan början av förra seklet och anser att all koloniverksamhet i stadsmiljön
är en form av stadsodling. Vi hälsar de nya formerna av sådan odling välkomna och hoppas
att vi tillsammans kan påverka Stockholms beslutande politiker och verkställande förvaltningar i en riktning så att Stockholm även i framtiden kan anses vara en föregångskommun
vad gäller de gröna inslagen i stadsmiljön. Inte minst viktigt i en tid när Stockholm växer så
det knakar och det behövs ett mycket stort antal nya bostäder varje år. Vi anser att även
tätortsmänniskan behöver närhet till grönområden. Många stadsbor vill få möjlighet att odla
en trädgård och därigenom uppleva stimulens, bättre hälsa, skönhet och rekreation.
Stockholms koloniträdgårdsområden utgör oftast en stimulerande, rofylld och variationsrik
parkmiljö för alla stadens invånare.
Genom samarbetet i FSSK kan vi gemensamt medverka till att bevara och utveckla koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm.
Styrelsen vill tacka medlemmarna och medlemsföreningarna för ett gott samarbete under året
och ser fram emot kommande verksamhetsår.
Kolonisternas Hus i maj 2015.
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