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MEDLEMSFÖRENINGARNA
Till FSSK var vid årsskiftet 71 koloniföreningar anslutna med 7.119 medlemmar. Av dessa föreningar har
25 enbart stuglotter, 42 enbart odlingslotter och 4 både stug- och odlingslotter.

FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE
Årsmötet 2017 ägde rum den 16 maj hos Koloniträdgårdföreningen Linnea. Sammanlagt deltog närmare
100 kolonister varav 75 var röstberättigade ombud från 40 föreningar. Mötesordförande var Anders Nordmark, Linnea, och sekreterare var Ingvar Högström, Skarpnäck.. Avgående styrelse- och kommittéledamöter avtackades. Vi tackar Linneas Koloniträdgårdsförening för det vänliga mottagandet och väl genomförda
arrangemanget.
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STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Ersättarna har deltagit i mötena. Styrelsen utser en
sammankallande ledamot samt adjungerar ytterligare styrelseledamöter till de olika kommittéerna. Kommittéerna har planerat aktiviteter och förberett frågor som därefter behandlats av styrelsen. De redovisar
fortlöpande sin verksamhet i minnesanteckningar, som kan följas på vår hemsidas ”Senaste nytt”. Årets
kommittéarbete framgår nedan.
Styrelsen har haft 2 arbetsträffar under året för att diskutera och fastställa en aktivitetsplan för kommande
år. Ledorden har varit: vårda, bevara och förnya.
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.
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 detta forum diskuteras kolonifrågor direkt med
tjänstemän från olika förvaltningar i staden. FSSK mailade och bad om ett möte under hösten.
Här kommer stadens svar via Emma Sundström:
”Hej Örjan. Jag kommer tillsammans med Elisabeth Rosenquist Saidac att vara sammankallande för forum
för koloniträdgårdar, som under en tid är tänkt att ersättas av en arbetsgrupp för uppdatering av skriften
Leve koloniträdgården som ju har några år på nacken. Därefter startar vi om forum igen. Vi har tidigare
träffat representanter från er gällande skriften men har tyvärr inte haft tid att dra igång arbetet på allvar
förrän nu. Den nya skriften som har arbetsnamnet Koloni Stockholm ska fungera som vägledning kring hur
koloniområdena ska skötas och utvecklas. Skriften är tänkt att till stor del utgå från och samla de frågor
som kommit upp på Forum under åren. Den ska också på ett tydligare sätt beskriva syftet med kolonilotterna
och vad Staden menar med ”koloniträdgårdsändamål” mm enl. arrendeavtalet samt förtydliga regler för
häckhöjder etc. så att områdena även fortsättningsvis kan fungera som ett spännande komplement till parkmarken. Vidare ska ansvarsfördelningen mellan stadens olika förvaltningar och koloniföreningarna gällande t.ex. vattenledningar och dylikt beskrivas, samt vad som är tillåtet och inte, vad som kräver särskilda
tillstånd och policys för sådant som inte kräver formella tillstånd. Ett avsnitt i skriften kommer liksom
tidigare att handla om byggnader, här kommer förutom hus och bodar även murar, pergolor, odlingstunnlar
etc. in.”
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:

Berörda föreningar:

*

Översiktsplan för Stockholms stad

Hela staden

*

Översiktsplan för Stockholm, remisssvar på reviderat
Hela staden
planförslag

*

Detaljplan för Årstafältet etapp 2

Årstafältet

*

Förslag till program för Östberga och Årstafältet Södra i
stadsdelen Östberga

Årstafältet

*

Reviderat förslag till naturreservat för Årstaskogen

Dianelund, Skanskvarn, Årstaliden

*

Förslag till Rågsveds naturreservat

Snösätra norra, Snösätra södra
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Därutöver har FSSK särskilt försökt hjälpa bl a föreningarna Larsboda, Råcksta, Långholmen, Täppan,
Stora Skuggan, Skärholmen, Sundby, Björkhagen, Hammarbyhöjden och Husby Gård. Särskilt bör uppmärksammas att Larsbodaföreningen under året genomfört en flytt av hela sitt koloniområde till ett av
staden nyanlagt område intill Forsån.
Taxering av kolonistugor i Stockholm
FSSK:s styrelse har inte kunnat agera i denna fråga något mer under året, men har för avsikt att åter ta tag
i frågan. Styrelsen har uppdragit till framtidskommittén att föreslå på vilket sätt ärendet skall hanteras framöver.

NY ODLINGSKOLONI
Markanvisningsansökan

Stora Lappkärrsberget-Ekhagen. Koloniträdgårdsföreningen ”Lappis”. Tanken är att FSSK skall
försöka få till stånd en ny odlingsförening här.
Ansökan:
Längs med hela området löper en kraftledning som kommer grävas ned i närtid. Föreningen
Stor-Stockholms Kolonister, FSSK, vill göra detta till en ”Koloniträdgård – tillgänglig för alla”.
Vi menar att odling bör göras mer tillgänglig för personer med eller utan funktionsvariationer,
studenter, skolbarn och ytor för de förskolebarn som finns i närområdet. Den stora areal som
finns längs Bergiusvägen består av ca 9.000 kvm outnyttjad gräsyta. Ett område med odlingslotter skulle smälta in i miljön på ett naturligt sätt.
KOMMITTÉERNAS ARBETE
Kommittén för framtidsfrågor
Kommittén verkar på uppdrag av FSSKs styrelse för att befintliga koloniområden ska bevaras och att nya
områden ska tillkomma och har haft 3 möten. Kommittén jobbar just nu för att uppvakta koloniföreningar
som inte är medlemmar samt med frågan om Skatteverkets tolkning av kolonistugornas värde.
Kommittén för fritidsträdgårdar
Kommittén jobbar med frågor som är specifika för fritidsträdgårdsföreningarna och har haft 2 möten. På
kommitténs träffar diskuteras bl.a. stadgar och avtal för dessa föreningar samt föreningarnas önskemål om
ändrade regler gällande dagstugor, växthus och växtskydd.
Kommittén har tagit fram ett underlag som visar varför odlingstunnlar bör tillåtas i fritidsträdgårdar. Underlaget ger även förslag på typ av tunnelkonstruktion samt begränsningar vad gäller storlek och placering.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har uppvaktats om frågan och är positiv till det underlag som kommittén
tagit fram. För att gå vidare har en preliminär bygglovsansökan skickats in. Svar väntas i början av 2018

Kommittén för information
Under 2017 har kommittén haft 3 sammanträden och 7 redaktionsgruppsmöten. Årets arbete har koncentrerats till att hålla medlemsföreningarnas kontaktuppgifter uppdaterade samt en grundlig genomgång av
FSSKs hemsida för att aktualisera den och göra den tillgängligare för både medlemsföreningarnas behov
och för alla som söker information om vår verksamhet.
Inför Nordiska Trädgårdar har kommittén förberett informationsfoldrar om vad FSSK gör, hur föreningar
blir medlemmar och var den som vill bli kolonist kan hitta FSSK-föreningar och deras intresselistor.
Lennart Engstrand har ansvarat för hemsidan fssk.se – under året har den haft ca 71.000 besökare.
Conny Mörke har ansvarat för Facebooksidan facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar
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Kommittén för miljö och studier
Kommittén för miljö och studier har under 2017 haft 8 möten. Kommittén har från maj/juni p.g.a. sjukdom
inte varit fullt bemannad. Koloniträdgårdsförbundet är en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer och
FSSKs 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.
Under 2017 har följande föreningar blivit miljödiplomerade:
Förening

Nivå

Enskede gårds koloniträdgårdar, två resterande kvarteren

Grund

Långholmens koloniträdgårdar

Guld

Pungpinanas fritidsträdgårdar

Grund

Skarpnäcks koloniträdgårdsförening

Brons

Studiebidrag till föreningarna:
Kommittén ansvarar för att samla in föreningarnas ansökningar om studiebidrag från Koloniträdgårds-förbundet och Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR. Slutligen ansvarar kommittén för att upprätta ett förslag till fördelning av studiemedel utifrån de beviljade anslagen.
Kommittén för värderingsfrågor
Kommitténs uppgift är att förse styrelser och värderare i stugföreningar anslutna till FSSK med aktuella
prislistor för hembudsförfarandet enligt arrendekontraktet samt erbjuda och genomföra utbildning av värderare.
Kommittén har haft 5 sammanträden under året. Förutom värderingar har kommittén givit råd och stöd till
styrelser och värderare samt tagit emot frågor och önskemål om förändringar av värderingsmaterialet.
Årets värderingskurs med 30 deltagare genomfördes den 27 april (teoriavsnitt), den 13 maj (praktikavsnitt) den 17 maj (värderingsverktygets teknik). Årets utbildning var förlagd till Koloniträdgårdsföreningen Linnea.
EKONOMI
Föreningens resultat för år 2017 är + 19.349 kr. Ekonomin är god och styrelsen hänvisar till de separata
ekonomiska rapporterna.

INFORMATION OCH STÖD TILL MEDLEMSFÖRENINGAR
FSSKs ambition är dels att de anslutna föreningarna ska hållas informerade om vår verksamhet, dels att ge
grundläggande kunskaper till stöd för föreningarnas egen verksamhet. 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.
FSSK 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 funderingar och frågor. 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. På FSSK hemsida finns mycket information att hämta, och här hittar även den som vill bli kolonist i
Stockholm kontaktuppgifterna till våra medlemsföreningar.
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SKANSENS KOLONITRÄDGÅRDAR
2017 kunde Skansens Koloniområde fira 20-årsjubileum.
De två kolonistugorna har flyttats från Tantolunden till Skansen, och ett 30-tal entusiastiska kolonister från Stor-Stockholm
turas om att vara stugvärdar vilket bidrar till populariteten. Kolonirörelsens representant i Skansens koloniförening är Monica
Karlsson, Linnea. Hon är också sekreterare i Stödföreningen för
Skansens Kolonistugor, där FSSK är medlem. Mer information
om Skansenstugorna och om hur man blir stugvärd finns på vår
hemsida.

TRÄDGÅRDSMÄSSAN NORDISKA TRÄDGÅRDAR 2017
Koloniträdgårdsförbundets stora monter speglar kolonirörelsen i hela landet. Liksom under de senaste åren
har FSSK även i år samarbetat med Förbundet och Östra regionen om monterns utformning. Syftet med
montern är att marknadsföra koloniträdgårdsverksamheten och visa upp den som en viktig och positiv verksamhet för samhället och för att möjliggöra för den som så önskar att få tillgång till en trädgårdsaktivitet. I
montern visas olika odlingstips, betydelsen av miljöhänsyn, trädgård som friskvård, växtförslag och konsumentråd. Många aktiva kolonister från Stockholm medverkade som informatörer och rådgivare under
mässdagarna. FSSK ansvarar särskilt för informationen om koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm och
delade bl.a. ut kontaktlistor över samtliga medlemsföreningar.
NÄTVERKET PEPPAR & PUMPA
Nätverket har under 2017 bl. a. arrangerat ett ”Frörus” och en trägårdsloppis samt medverkat i montern på
trädgårdsmässan.
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET
I augusti 2017 lades Förbundskongressen ned och högsta beslutande organ är nu Förbundsrådet,
som fattar beslut om Förbundets verksamhet och ekonomi. FSSK är förbundets största region
och har därigenom även fortsättningsvis 8 ledamöter i Förbundsrådet. I förbundsstyrelsen representeras FSSK av Örjan Sjödin.
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 som gör 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 s.k. stadsodlare kan anslutas till Koloniträdsgårdsförbundet och FSSK. Kommittén för framtidsfrågor har ett särskilt uppdrag att följa upp denna fråga. Den kommer även att tas upp ytterligare i Forum
för Koloniträdgårdar för att få en samsyn med staden, särskilt som frågan blivit mycket uppmärksammad i
flera stadsdelar.

KOLONISTERNAS HUS OCH FSSKs KANSLI
Kolonisternas Hus har under året använts flitigt för FSSKs egen verksamhet såsom styrelsemöten, kommittémöten, kurser m. m. Flera medlemsföreningar har också utnyttjat möjligheten att kostnadsfritt använda huset
för egna styrelse- och föreningsmöten.

FSSKs kansli är obemannat sedan i augusti 2017 då vår kontorist Gunilla Berg gick bort. Vi inom Stockholms kolonirörelse tackar för det fantastiska arbete som hon gjort under åren.
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SLUTORD
Koloniträdgårdsverksamheten i Stockholm är ett viktigt och uppskattat inslag i stadsmiljön. Allt viktigare
blir detta i den takt som staden växer. Efterfrågan på kolonilotter och odlingslotter avspeglas i de långa
intresselistorna i nästan samtliga koloniföreningar. Den enkätundersökning som FSSK genomfört visar att
det är över 7.500 personer som står i kö till våra föreningar. Det speglar tydligt behovet av och efterfrågan
på att få tillgång till gröna ytor för att försköna sin stadsmiljö eller få möjlighet att odla nyttoväxter och
prydnadsväxter. Stockholm har en stolt tradition av att vara föregångskommun när det gäller koloniträdgårdsverksamhet
Stockholms koloniträdgårdsområden utgör en viktig och stimulerande, rofylld parkmiljö för kolonister samt
för alla stadens invånare som därmed får tillgång till fina rekreations- och strövområden. Genom vårt
gemensamma arbete inom FSSK kan vi vårda, bevara samt förnya koloniträdgårdsverksamheten.
Styrelsen tackar medlemsföreningar och medlemmar för ett mycket bra samarbete under året. Med det om
grund vill FSSK bli synligare ute hos sina medlemmar under kommande verksamhets år.

Kolonisternas Hus i april 2018.
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