STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet den 24 maj 2016
Ordförande
Lennart Pöppel
Vice ordförande
Anders Värn
Kassör
Ann-Marie Frid
Ledamot
Örjan Sjödin
Ledamot
Lennart Engstrand
Sekreterare
Conny Mörke
Vice sekreterare
Anne-Christine Ekgren
Ersättare
Suke Luwavu
Ersättare
Annelie Månsson
Ersättare
Agneta Welander

Odlaren
Skarpnäck
Skarpnäck
Skarpnäck
Skarpnäck
Snösätra Norra
Stora Mossen
Husby Gård
Listudden
Skarpnäcks fritidsträdgårdar

Revisorer och ersättare
Revisor
Revisor

Erica Bäckström
Ingvar Högström

Nibbla
Skarpnäck

Bengt Roxne
Björn Runemar

Lövsta
Skarpnäck

Ersättare
Ersättare

Valberedning inför årsmötet 2017
Helena Westerling (sammankallande)
Tove Kristiansen
Britta Gussander

Skarpnäck
Iris
Gubbängen

FSSK:s Kommittéer fr.o.m. årsmötet 2016
Kommittén för framtidsfrågor
Conny Mörke, (sammankallande)
Urban Ryadal,
Lena Berg,
Monica Breidensjö,
Kristina Lindskog,
Yvonne Ingridsdotier
Annelie Månsson, (adjungerad)

Snösätra Norra
Södra Tantolunden
Skarpnäck
Tanto Mindre
Dalen
Orhem-Trekanten
Listudden

Kommittén för Fritidsträdgårdar
Conny Mörke, (sammankallande)
Maj-Len Komi,
Lena Israelsson,
Katja Jassey,
Tao Somjit Laitho Karlsson,
Sara Arvidsson,
Suke Luwavu, (adjungerad)
Agneta Welander, (adjungerad)

Snösätra Norra
Råcksta
Tanto Norra
Pungpinan
Drevviken
Råcksta
Husby Gård
Skarpnäcks fritidsträdgårdar

1

Kommittén för Information
Anne-Christine Ekgren, (sammankallande)
Inger Adolfsson,
Ann Kristin Johansson,
Anna Greta Stenung,
Marita Anundi Magnusson,
Lennart Engstrand, (adjungerad)

Stora Mossen
Igelbäcken
Odlaren
Tanto mindre
Orhem-Trekanten
Skarpnäck

Kommittén för miljö och studier
Örjan Sjödin, (sammankallande)
Gunilla Göran,
Kerstin Jakobsson,
Laila Sjöbacka,
Christina Björklund,
Monica Karlsson,
Ann-Marie Frid, (adjungerad)
Annelie Månsson, (adjungerad)

Skarpnäck
Skrubba
Orhem
Skarpnäck (till och med juni)
Orhem-Trekanten
Linnéa (från årsmötet till oktober)

Skarpnäck (fr.om. maj, årsmötet)
Listudden (fr.o.m. november)

Kommittén för Värderingsfrågor
Anders Värn, (sammankallande)
Åke Helsén,
Pernilla Olsson,
Göran Ståhl,
Torbjörn Röjder,
Lisa Fagerlind,
Tomas Flygare,

Skarpnäck
Skarpnäck
Riksby
Skrubba
Södra Årstalunden
Sundby
Skarpnäck

Förbundsrådet
Ordinarie ledamöter (utsedda av styrelsen):
Anders Värn
Anne-Christine Ekgren

Skarpnäck
Stora Mossen

Ann-Marie Frid

Skarpnäck

Conny Mörke
Lennart Engstrand
Lennart Pöppel
Suke Luwavu
Örjan Sjödin

Snösätra Norra
Skarpnäck
Odlaren
Husby Gård
Skarpnäck

Ersättare (utsedd av styrelsen):
Annelie Månsson

Listudden

Forum för koloniträdgårdar (utsedda av styrelsen)
Conny Mörke
Anders Värn
Lennart Pöppel

Snösätra Norra
Skarpnäck
Odlaren

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.
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Årsmötet
Årsmötet 2016 ägde rum den 24 maj hos
Odlarens Koloniträdgårdsförening. Sammanlagt deltog närmare 100 kolonister varav
77 var röstberättigade ombud från 40 föreningar. Mötesordförande
var Anders Nordmark,
Linnéa och sekreterare
Ingvar Högström, Skarpnäck. Två motioner från
Snösätra Norra Fritidsträdgårdar behandlades på årsmötet som ansåg att de var besvarade. Avgående styrelse- och kommittéledamöter avtackades, bl. a. vår mångåriga kassör Monica
Karlsson. Vi tackar särskilt Odlarens Koloniträdgårdsförening 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 2016 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.
Kommittéerna rapporterar löpande sin verksamhet till styrelsen. En summering av deras arbete under
2016 återfinns nedan. Styrelsen har inte haft något arbetsutskott och inte heller tillämpat något
områdesansvar. Ansvaret för kontakterna och arbetet gentemot samtliga medlemsföreningar delas av
hela styrelsen. Några styrelseledamöter och kommittéledamöter har efter inbjudan från föreningarna
fungerat som mötesordförande vid ett flertal anslutna föreningarnas årsmöten. Styrelseledamöterna har
även i övrigt besökt många föreningars andra aktiviteter och styrelsemöten. Styrelsen har även
genomfört en heldagsutbildning den 13/2 för att bl a öka ledamöternas mötesledarkunskaper.
Forum för Koloniträdgårdar och samverkan med Stockholms stad
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 och stadens stadsträdgårdsmästare, som är sammankallande. Under 2016 har våra
ledamöter vid ett tillfälle genomfört ett planeringsmöte med stadsträdgårdsmästaren och hennes
assistent varvid vi åter framförde de sedan tidigare aktuella frågorna. En särskild ärendelista
överlämnades vid detta tillfälle. Under sammanträdet utlovades att ett arbete med att sammanställa en
ny handledning för koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm skulle utarbetas. Ytterligare ett möte har
ägt rum med stadsträdgårdsmästarens assistent varvid arbetet med handledningen gicks igenom.
Styrelsens uppfattning är att Forum för Koloniträdgårdar är ett viktigt samverkansorgan för FSSK och
beklagar att staden inte lyckats återuppta dess verksamhet med samverkansmötena. Samtidigt
välkomnar vi att ett arbete påbörjats för att utarbeta en ny handbok.
Uppvaktningar och yttranden
Styrelsen försöker bevaka alla aktuella ärenden i staden där koloniträdgårdsområden av olika slag
påverkas av byggplaner och dylikt. Ett problem som vi påtalat för stadens beslutsfattare och förvaltningar är att FSSK inte automatiskt får del av sådana ärenden. Först om och när föreningarna hör
av sig kan vi försöka hjälpa dem i sådana frågor. Ofta blir det därför akuta och sena insatser.
Följande större planärenden har FSSK lämnat synpunkter på till staden:
Planförslag:
* Program för centrala Bromma
Sköndalsdialogen 2016

Berörda föreningar:
Linnea Kortenslund, Iris, Riksby och Åkeshov III
samt ytterligare några i närheten
Drevviken, Orhem Trekanten, Odlaren mfl
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* Detaljplan för Örtuglandet 1

Åkeshov III

* Program för Södra Skanstull

Eriksdalslunden

Grönare Stockholm, riktlinjer för
* planering, genomförande och förvaltning
av stadens parker och naturområden

Hela staden

*

Hela staden, (inlämnat 8/1 2017)

Översiktsplan för Stockholms stad

Därutöver har FSSK särskilt försökt hjälpa bl a föreningarna Barnängen, Fågelsången, Hökarängen,
och Årstafältet i deras förhandlingar eller kontakter med staden. Det kan även noteras att FSSK påtalat
planförslagets konsekvenser för Årstafältets koloniområde till stadens Skönhetsråd som till följd av
detta sände en särskild skrivelse till stadsbyggnadskontoret i början av 2016 vari FSSK:s synpunkter
fick ett starkt stöd. Beträffande ärendet med stugorna i Hökarängens fritidsområde medverkade FSSK
till att ett särskilt förslag har utarbetats för hur det nuvarande området skall omvandlas till ett
stugområde med koloniträdgårdsliknande upplåtelse.
Taxering av kolonistugor i Stockholm
Under hösten 2015 påbörjade Skatteverket ett arbete för att taxera stugorna i ett stort antal av våra
stugföreningar. FSSK har redogjort för sitt handlande med anledning av detta i förra årets berättelse.
Styrelsen är fortfarande inte nöjd med hur denna fråga hanteras för våra föreningar och deras
medlemmar. Frågan har diskuterats med förbundet som lyckades få till stånd en uppvaktning på
Finansdepartementet den 4/5 2016 där FSSK kunde medverka. Tyvärr resulterade inte denna
uppvaktning i någon för våra föreningar särskilt mycket bättre hantering av taxeringsfrågan. FSSK:s
styrelse har inte kunnat agera i denna fråga något mer under året, men har för avsikt att åter ta tag i
frågan när tillfälle ges för detta, t ex i samband med en uppvaktning av politikerna i staden.
Kommittén för framtidsfrågor
Kommittén verkar på uppdrag av FSSK:s styrelse för att befintliga koloniområden ska bevaras och att
nya områden skall tillkomma. Politikervandringar för stadens politiker genomfördes i två koloniområden den 20 augusti; Barnängens Koloniträdgårdsförening och Koloniföreningen Söderbrunn. Flera
politiker från den nuvarande majoriteten i staden deltog och fick en god information om koloniverksamheten i Stockholm och specifikt om de besökta föreningarna. Flera önskemål och problem delgavs
även de besökande. En särskild politikervandring genomfördes även i Koloniträdgårdsföreningen
Riksby den 23 augusti på föreningens eget initiativ för att belysa konsekvenserna av det planförslag
som Stadsbyggnadskontoret haft ute på remiss.
Kommittén för fritidsträdgårdar
Kommittén jobbar med frågor som är specifika för fritidsträdgårdsföreningarna och har även frågan
om stadsodling på agendan. På kommitténs träffar diskuteras bl a stadgar och avtal för dessa föreningar samt föreningarnas önskemål om ändrade regler gällande dagstugor, växthus och växtskydd. De
oklara reglerna för investeringar i fastighetstillbehör i staden har även diskuterats. Kommittén har
under 2016 stöttat kommittén för Framtidsfrågor med politikervandringen.
Kommittén för information
Informationskommittén har det övergripande ansvaret för all information som går ut från FSSK och
har under 2016 haft 5 sammanträden, varav 1 gemensamt med Kommittén för framtidsfrågor. Fyra av
kommitténs medlemmar har under verksamhetsåret bildat en redaktionsgrupp som haft separata
arbetsmöten och inlett aktualiseringen av den befintliga informationen, uppdaterat kontaktuppgifterna
till medlemsföreningarna och aktualiserat den information som FSSK delar ut på Nordiska Trädgårdar.
Arbetet med att uppdatera även hemsidan och övrigt informationsmaterial har inletts.
Lennart Engstrand har ansvarat för FSSKs hemsida och Conny Mörke har ansvarat för Facebooksidan:
https://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar.
FSSKs hemsida; www.fssk.se, hade under 2016 ca 63 000 besökare.
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Kommittén för miljö och studier
Kommittén för miljö och studier har under 2016 haft 8 möten med minnesanteckningar. Kommittén
har från maj/juni inte varit fullt bemannad. Enligt stadgarna skall kommittén bestå av 6 personer.
Koloniträdgårdsförbundet är en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer. FSSK:s kommitté för
miljö- och studier samarbetar därför med Studiefrämjandet i Stockholm när det gäller att starta
studiecirklar, ordna föreläsningar och seminarier, kurser i föreningskunskap, kassörsutbildning och
liknande. Örjan Sjödin, ledamot i FSSK:s styrelse, representerar FSSK i studiefrämjandets styrelse.
Kommittén har genomfört följande utbildningar:
Kassörsutbildning: Kursledare Anders Nordmark. FSSK. Två studietillfällen 9 deltagare från 9 föreningar. FSSK-representant Gunilla Göran.
Styrelseutbildning: Kursledare Anders Nordmark. FSSK. Två studietillfällen 11 deltagare från 4 föreningar. FSSK-representant Gunilla Göran, Studiefrämjandet Helen Ermerud.
Studiemöte: Kursledare Gunilla Göran FSSK samt Helen Ermerud Studiefrämjandet. För studieansvariga, odlingsansvariga och miljödiplomeringsansvariga i föreningarna.
Avtal och regler som styr koloniföreningarnas arbete, 14 deltagare under januari – februari. Lennart
Arkelid höll i utbildningen som genomfördes vid 5 tillfällen och 3 lektioner per tillfälle hos Studiefrämjandet. FSSK-representant Kerstin Jakobsson.
Odlarskolan 2016
FSSK startade i samarbete med Studiefrämjandet, en ny Odlarskola. Syftet är att utbilda odlingsrådgivare som kan inspirera och sprida kunskap i den egna föreningen. Kursen omfattar 8 tillfällen med
start i mars och examen i oktober. Utbildningen innefattar fem lördagar(heldag), en studieresa, start på
Studiefrämjandet och examen på hyrd lokal. Vid varje kurstillfälle har kommittén haft två-tre representanter närvarande, studieledare har varit Kjell Eklind Studiefrämjandet och även Helene Ermerud
från Studiefrämjandet. Deltagare i 2016 års Odlarskola var 21 kolonister från 15 olika koloniträdgårdsföreningar. Kurslitteratur: Handbok för köksträdgården, Lena Israelsson. Läsavsnitt med hemuppgifter
och extra material har getts vid varje tillfälle.
Odlarskolans kurstillfällen:
Mars;
Kurstillfälle
1.
Hos
Studiefrämjandet
Information, schema, kurslitteratur och material. Föreläsare
Annica
Larsdotter
FOR,
Marklära.
Miljödiplomering.
April; Kurstillfälle 2. Tyresö handelsträdgård,
Föreläsare Annica Larsdotter FOR, Förkultivering.
Föreläsare Tom Ericsson SLU, Jord och gödsling.
Maj; Kurstillfälle 3. Orhems Fritidsträdgårdar
Trekanten, Föreläsare; Lena Israelsson, författare
Köksväxter och kryddor. Föreläsare; Annica Larsdotter
FOR, Ogräs och jordprov.
Juni; Kurstillfälle 4. Skarpnäcks koloniträdgårdsförening Föreläsare Gunnar Ericsson Kompostcenter,
Kompostering. Föreläsare Kjell Eklind Studiefrämjandet, Biologisk mångfald. Föreläsare Christina
Bjurlöf, Bin i kolonin.
Augusti; Kurstillfälle 5. Studieresa till Rosenhills handelsträdgård. Föreläsare Jessica Karlsson diplomerad trädbeskärare, trädgårdsmästare, beskärning av fruktträd.
September; Kurstillfälle 6. Tanto Södra koloniträdgårdsförening, Föreläsare Maj-Lis Pettersson SLU,
Växtskydd, trädgårdsvandring.
Oktober; Kurstillfälle 7. Bergianska trädgården/Plantagen, Föreläsare Annica Larsdotter FOR Koloniträdgårdsförbundet, Frukt, bär och växtkvalitet(utomhus) Föreläsare Tommy Landberg forskare Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms Universitet, Miljögifter i odlingen.
November; Kurstillfälle 8. Avslutningen firades med en fantastisk ekologisk vegetarisk middag tillagad av studieledare Kjell Eklind. Utsedd kursetta vann en ergonomisk spade och ytterligare pristagare
erhöll andra handverktyg. Deltagarnas egna grönsaksrecept hade samlats till ett häfte som delades till
alla deltagare, deltagarna fick även recept på middagens rätter. Föreläsare vid Odlarskolans olika delmoment var inbjudna till avslutningen, Text och bild om Odlarskolan var införd i tidskriften Koloni5

trädgården och på hemsidan. Ett stort tack till föreläsarna, involverade koloniträdgårdsföreningar,
Rosenhill och Tyresö handelsträdgårdar, Botaniska Institutionen, Plantagen och Bergianska trädgården
där Odlarskolan har fått vara helt gratis. En utvärdering av kursen är sammanställd. Koloniträdgårdsförbundets ordförande Catharina Tarras-Wahlberg delade ut Odlarskolans diplom. Kjell Eklind och
Helen Ermerud från Studiefrämjandet delade ut Intyg för genomgången kurs.
Kommittén är delaktig i en diskussion med Koloniträdgårdsförbundet, FOR och Studiefrämjandet om
att lansera en modifierad version av Odlarskolan till övriga regioner i Sverige.
Kommittén har gemensamt med Studiefrämjandet tagit fram två utvärderingsdokument, ett för FSSKs
egna utbildningar som även kan användas för föreningar som har föreläsningar och ett som FSSK kan
ha för att stödja och stärka studier hos föreningarna.
Kommittén har lämnat texter och bilder till tidningen Koloniträdgården om olika event i FSSKs regi.
Kommittén har i samarbete med Studiefrämjandet tagit fram Intyg till deltagare vid utbildningar i
FSSKs regi.
Kommittén har i samarbete med Studiefrämjandet reviderat FSSKs blanketter för ansökan och redovisning av studier.
Kommitteen har deltagit i FSSKs monter på Nordiska Trädgårdar.
Kommittén är delaktig i diskussion med Koloniträdgårdsförbundet-FOR om en flerårig strategi för
implementering av Miljödiplomering till alla koloniträdgårdsföreningar i Sverige.
Kommittén har varit delaktig i möten för miljödiplomering i två koloniträdgårdar.
Under 2016 har följande föreningar blivit miljödiplomerade:
Förening
Enskede gårds koloniträdgårdar, kvarteren Blåklockan & Syrenen
Zinkens odlarförening
Orhems koloniträdgårdsförening
Koloniträdgårdsföreningen Linnea
Skarpnäck koloniförening

Nivå
Miljöutmärkelse
Grund
Grund*
Silver
Brons

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

*bibehöll tidigare uppnådd nivå

Studiebidrag till föreningarna:
Kommittén ansvarar för att samla in föreningarnas ansökningar om studiebidrag från
Koloniträdgårdsförbundet och Fritidsodlingens Riksorganisation-FOR. Slutligen ansvarar kommittén
för att upprätta ett förslag på fördelning av studiemedel utifrån de beviljade anslagen. Förslaget
föreläggs Koloniträdgårdsförbundets styrelse för beslut. De beviljade medlen utbetalas sedan från
förbundet till föreningarna efter avslutad studie- eller organisationsaktivitet.
Kommittén för Värderingsfrågor
Värderingskommittén har haft 12 sammanträden under 2016. Kommitténs viktigaste uppgift är att
förse koloniföreningar anslutna till FSSK med värderingshjälpmedel inför försäljning genom hembud.
I detta arbete ingår också kurser/konferenser för värderare och styrelseledamöter. Kommittén har
utfört 10 värderingar och en handledning under året. Ingen av de 10 värderingarna var övervärdering.
Förutom värderingar har kommittén gett råd till styrelser och värderare samt tagit emot frågor och
bearbetat önskemål om ändringar i värderingsmaterialen. Under året har kommittén under ledning av
Pernilla Ohlsson, Riksby tagit fram en ”Handbok” med instruktioner och tips om hur man använder
Värderingsverktyget. Materialet godkändes av FSSK: styrelse och beräknas tas i bruk säsongen 2017.
Årets värderingskurs ägde rum i Koloniträdgårdsföreningen Listudden i södra Stockholm d.12 maj
med teori och den 14 maj med praktik. I kursen deltog 33 värderare och styrelseledamöter. Kurs i
Värderingsverktygets teknik hölls i Kolonisternas hus 18 maj. Utbildningen lockade 12 deltagare.
Det är viktigt att nya värderare får handledning av erfarna värderare eller handledare. Kommittén
uppmanar koloniföreningar att söka samarbete med andra stugföreningar om man har få värderingar
eller har svårt att få egna värderare. Enligt våra rekommendationer bör koloniföreningens värderare
delta i FSSK:s värderingskurs minst vart tredje år för att hålla kunskaperna vid liv och få utbyta
erfarenheter med andra värderare.
6

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och styrelsen hänvisar till de separata ekonomiska rapporterna. Under
året har taket på Kolonisternas Hus renoverats vilket bekostats av föreningens sparade medel.

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.

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i april 2016
Liksom under de senaste åren har FSSK samarbetat med förbundet om en gemensam stor monter på
trädgårdsmässan. Montern utformas årligen med hjälp av en särskild mässgrupp med deltagare från
förbundet, FSSK och Östra regionen. Syftet med montern är att marknadsföra koloniträdgårdsverksamheten och visa upp den som en viktig och positiv verksamhet för samhället och för att möjliggöra
för alla som så önskar att få tillgång till en trädgårdsaktivitet. I montern visas olika odlingstips, miljöhänsyn, trädgård som friskvård, växtförslag och konsumentråd. Många aktiva kolonister från Stockholm medverkar som informatörer och rådgivare under mässdagarna. FSSK ansvarar särskilt för informationen om koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm och delar bl a ut kontaktlistor över samtliga medlemsföreningar.

Nätverket Peppar och Pumpa
Nätverket Peppar & Pumpa har i flera år arbetat med olika evenemang för att entusiasmera och engagera kolonister och andra
trädgårdsintresserade främst för odling i stadsmiljö, i våra koloniträdgårdar och i andra former av stadsodling. I samband med
mässan Nordiska Trädgårdar 2016 tilldelades företrädarna för
nätverket, Monika Langlet och Lena Israelsson, Koloniträdgårdsförbundets pris ”Årets koloniträdgårdsfrämjare”. Nätverket
har under 2016 bl. a. arrangerat ett ”Frörus” och en trädgårdsloppis
samt medverkat i montern på trädgårdsmässan.

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 tidigare styrelseledamot Monica Karlsson har
ansvarat för bemanningen och deltagit 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. FSSK är medlem i stödföreningen. FSSK har medverkat till att
stödföreningen antog nya stadgar för sin verksamhet vid sitt årsmöte under 2016.
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Koloniträdgårdsförbundet
FSSK är en region inom Koloniträdgårdsförbundet. Efter förbundskongressen 2013
representeras FSSK i förbundsstyrelsen genom Catharina Tarras-Wahlberg, Södra
Tantolunden, ordförande och Anna Kettner, Lilla Rinkeby, ledamot. Förbundets förbundsråd har sammanträtt en gång under 2016. FSSK har åtta ledamöter i rådet. Rådet
fattar beslut om förbundets verksamhet och ekonomi mellan kongresserna. Förbundets kansli ligger
sedan 2015 på Brännkyrkagatan 91. FSSK har ett gott samarbete med förbundet och dess kansli vilket
är till fördel för alla medlemsföreningar i och med att förbundskansliet är lokaliserat i Stockholm. Vid
förbundsrådet i april togs ett första beslut om att uppdra till förbundsstyrelsen att utreda frågan om att
avskaffa kongresserna och istället stärka förbundsrådets roll. Bland annat för att diskutera denna
förändring kallades samtliga regioners ordförande till en särskild regionordförandekonferens den
26/11. Efter det har förbundsstyrelsen sänt ut ett förslag om detta som skall behandlas på den
förbundskongress som ska äga rum i Uppsala i augusti 2017. Detta kan således bli den sista
kongressen för Koloniträdgårdsförbundet.
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. Styrelsen har diskuterat frågan om hur och
på vilka villkor olika grupper av sk stadsodlare kan anslutas till förbundet och FSSK. Kommittén för
framtidsfrågor har ett särskilt uppdrag att följa upp denna fråga. Frågan kommer även att tas upp
ytterligare i Forum för att få en samsyn med staden särskilt som den blivit mycket uppmärksammad i
flera stadsdelar.
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 flera medlemsföreningar har utnyttjat möjligheten att använda huset
kostnadsfritt för egna styrelse- och föreningsmöten. Några föreningar utnyttjar också möjligheten att
kopiera billigt i Kolonisterna Hus.
Husets tak har under året renoverats varigenom det nu är i
mycket gott skick utvändigt. Under året har verksamheten i
Kolonisternas Hus påverkats en hel del av den pågående
nybyggnationen i närområdet. I samband med detta kommer
infarten till huset att iordningställas av staden.
FSSK:s kansli är öppet tisdagar: kl. 10.00 -14.00, torsdagar
och fredagar: kl. 10.00 -13.00. På kansliet arbetade under 2016
Gunilla Berg på deltid med bidrag från Arbetsförmedlingen.
Styrelsen riktar ett särskilt tack till Gunilla för hennes arbete.

Slutord
Koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm är ett viktigt 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. Efterfrågan på kolonilotter och odlingslotter avspeglas i de långa intresselistorna i nästan
samtliga koloniföreningar. I många stadsdelar växer invånarnas krav på att få tillgång till gröna ytor
för att försköna sin stadsmiljö eller få möjlighet att odla nyttoväxter och prydnadsväxter när sin bostad. Stockholm har en stolt tradition av att vara föregångskommun när det gäller
koloniträdgårdsverksamhet. Trots detta oroas vi av de i stadens förslag till översiktsplan otydliga och
skrämmande förslagen till framtida bebyggelseområden som kan komma att förstöra eller utradera
många av våra koloniområden.
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Vi anser att tätortsbor behöver närhet till grönområden. Stockholms koloniträdgårdsområden utgör
oftast en stimulerande, rofylld och variationsrik parkmiljö för alla stadens invånare. FSSK vill arbeta
vidare för att förbättra och utöka koloniträdgårdsverksamheten i olika former i Stockholm. 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 april 2017.

Lennart Pöppel

Ann-Marie Frid

Anders Värn

Anne-Christine Ekgren

Lennart Engstrand

Conny Mörke

Örjan Sjödin

Annelie Månsson

Suke Luwavu

Agneta Welander

Ersättare

Ersättare

Ersättare
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Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar – FSSK
Kolonisternas Hus
Hornsbergs Strand 20
112 17 Stockholm

tel.:
e-post:
Hemsida:

08-618 70 56
info@fssk.se
www.fssk.se
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