Till Stockholms stadsbyggnadskontor dnr 2010-05924-31
FSSK:s yttrande över samrådsunderlaget juni 2012 om ”Den gröna
promenadstaden - en strategi för utveckling av Stockholms parker och
natur” (Dnr 2010-05924-31)
Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) är regionstyrelse för 80
koloniträdgårdsföreningar, fritidsträdgårdsföreningar och fritidsbyar i
Stockholm med ca 7 600 medlemmar. FSSK är samtidigt en region i
kolonirörelsens riksorganisation (förbundet) som har ca 25000 medlemmar i
250 medlemsföreningar.
Koloniträdgårdsrörelsen har sedan starten för mer än 100 år sedan haft ett gott
samarbete med Stockholms stad. Idag finns ett särskilt ”Forum för kolonifrågor”
för samverkan mellan stadens förvaltningar och FSSK.
Den 15 januari 2009 lämnade FSSK och förbundet ett skriftligt yttrande om
samrådsförslaget om en ny översiktsplan och om förutsättningar för en fortsatt
positiv utveckling av koloniträdgårdsrörelsen i Stockholms stad. Som
miljöorganisation har FSSK intresse av att översiktsplanen blir ett verkningsfullt
instrument för att förbättra miljöförhållandena i staden. Som allmännyttig ideell
organisation med sociala ambitioner som främsta drivkraft tog FSSK:s och
förbundets synpunkter på förslaget till ny översiktsplan sin utgångspunkt i de
idéer om
- folkhälsa
- gemenskap
- integration
- rekreation
- livsmedelsförsörjning
- civil beredskap
som format FSSK:s verksamhet och som FSSK vill ska tillgodoses av stadens
översiktsplan och dess tematiska tillägg liksom av stadens nya parkprogram.
I mars 2010 fick stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden i uppdrag att
utveckla stadens parkprogram och metoder för planering och utveckling av
grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja
stadens gröna miljöer. ”Den gröna promenadstaden” är ett första steg i detta
arbete. ”Stockholms Parkprogram” blir steg två.
”Den gröna promenadstaden”
FSSK anser att det är lika viktigt att markera viktiga gröna naturområden,
parker, trädgårds- och odlingsområden och liknande rekreationsytor som att
markera områden för nybyggnation i en översiktsplan och i dess tematiska

tillägg. Därutöver behöver det stora behovet av att utveckla och nyanlägga
koloniområden och odlingslotter i samband med markreservationer för nya
bostadsområden markeras. FSSK anser att genom att planera grönområden och
koloniträdgårdsområden nära våra bostadsområden kan fritidsresor minimeras
och ske på ett mer energisnålt och ekonomiskt hållbart sätt.
FSSK ställer sig bakom idéerna om att ”Stockholmsstråk” ska utvecklas i
ytterstaden för starkare koppling mellan stadsdelar genom att olika funktioner
samlas längs naturliga promenadstråk, att ett nät av ”Gröna promenader”
utvecklas i både innerstad och ytterstad för att koppla ihop offentliga rum som
parker, torg, idrottsytor och grönområden, att nya ”Stadsparker” på minst tre
hektar skapas i ytterstadens utpekade tyngdpunkter i översiktsplanen, att
bristande länkar i ”Strandpromenader” fortsätter att åtgärdas, samt att nya
”Fickparker” skapas som mötesplatser i tät stadsmiljö.
Eftersom många koloniträdgårdsföreningar, fritidsträdgårdar och fritidsbyar i
Stockholm idag har orimligt långa köer av väntande kolonister anser FSSK att
det finns ett stort behov av att reservera och utveckla odlingsytor i både
ytterstaden och i mer centralt belägna grönområden.
FSSK motsätter sig förslaget om justerad riktlinje från 2006 att möjligheter till
odling ska finnas inom 1000 meter – med tillägget ”eller nåbar med
kollektivtrafik”. FSSK anser att den föreslagna ändringen kan få svåra sociala
och miljömässiga konsekvenser och kräver att formuleringen av 2006 års
riktlinje kvarstår.
FSSK delar uppfattningen att Stockholms stads generella inriktning ska vara att
park- och naturmark av allmänt intresse ska planläggas och ägas av staden.
FSSK välkomnar att staden ska se över möjligheten att utveckla
förutsättningarna för stadsodlande i olika former.
FSSK välkomnar också att stadsdelsområdenas lokala parkplaner ska utvecklas
för att förstärka deras roll i planeringsprocessen och samordna dem så att de får
ett mer likartat innehåll och upplägg.
FSSK är den främsta organiserade företrädaren för de många
trädgårdsintresserade hushållen i Stockholm och vill därför att våra synpunkter
ska uppfattas som ett inlägg i diskussionen om hur väsentliga samhällsintressen
ska tillgodoses av översiktsplanen och dess tematiska tillägg samt av det nya
Parkprogrammet för Stockholms stad.
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