
Hej alla medlemsföreningar,

Som ni märkt har vi inte varit lika flitiga med att 
skicka ut SK-nytt det här året med sammanfatt-
ningar om vad som är på gång som vi varit tidi-
gare år. Men vi hoppas att ni alla har hittat till vår 
hemsida och möjligheten att där prenumerera på 
nyheter. Längst ner till höger på första sidan om 
du använder dator, eller längst ner från mobilen, 
finns en röd knapp “Prenumerera på nya inlägg”. 
Gör det och du missar inget som är på gång!

PROJEKT OM NÄRINGSLÄCKAGE
För det är mycket på gång. Den här sommaren 
till exempel har Johannelunds fritidsträdgårdar 
haft besök av forskare som undersöker ifall vi 
läcker fosfor från våra odlingar vilket självklart 
inte alls vore bra. De är kopplade till ett större 
projekt vid Linköpings universitet och om det kan 
du läsa här https://www.sthlmkoloni.se/forska-
re-studerar-naringsfloden-i-johannelund/
Kanske blir det en fortsättning på projektet och 
då kommer det utökas till fler koloniområden, 
men det vet vi först senare i vinter. 

Det vore också uppskattat om alla tog sig tid 
att fylla i deras enkät, länk till den finns i inlägget 
som vi länkar till här ovanför.

KOLONISTERNAS HUS ÖPPNAR SNART 
IGEN
Som ni vet så blev vårt hus översvämmat i ja-
nuari och det har varit en byggarbetsplats hela 
våren och sommaren. Nu är det äntligen nästan 
klart. Några sista detaljer återstår att få på plats 
men hela undervåningen är renoverad och vi är 
otroligt nöjda. Ni vet väl att som medlemsförening 
kan ni boka lokalerna helt gratis för styrelsemö-
ten, kurser och till och med årsmöten om ni är 
en liten förening. Vårt största rum rymmer drygt 
20 personer. Mer information kommer snart på 
hemsidan.

SATSNING PÅ TRÄDGÅRDEN
Även trädgården ska förnyas nästa säsong. Vi 
har sökt medel till detta från Danelii-stiftelsen 
men vi vet ännu inte om vi kommer få stöd där-
ifrån. Oavsett stöd eller ej så är den i behov en 
kärlek. Maria Andersson och Lisa Fagerlind från 
styrelsen kommer leda arbetet med trädgården 
och staketrenovering och vi hoppas att många av 
våra medlemmar vill vara delaktiga i detta, både 
med idéer och fysiskt arbete. Det är alltid kul att 
träffa odlare från andra föreningar och extra kul 
när man får jobba sida vid sida istället för att bara 
sitta och prata. 

SAMARBETET MED STOCKHOLMS STAD
Forum för koloniträdgårdar har inte setts sedan 
i vintras men vi har haft möte med chefer på 
Avdelningen för stadsmiljö på Trafikkontoret och 
vår uppfattning är att vårt samarbete med den 
förvaltningen kommer att stärkas. Vi har tex kom-
mit överens om att ett reviderat förslag kring att 
tillåta staket och nät mot vilt runt odlingslotter ska 
skickas ut till stadsdelarna och att stadsdelarna 
kan fatta beslut i den här frågan i samråd med 
föreningarna. Vi återkommer när Trafikkontoret 
gjort detta och ber er alla kommunicera med oss 
när något händer. Vi har också fått ett löfte om 
aktivt stöd under vårt arbete med att fram ett för-
slag till dagstuga och tak på pergola i fritidsträd-
gårdar.

VAR UPPMÄRKSAMMA VID ARRENDEFÖR-
HANDLINGAR
Nya arrenden är på gång för vissa föreningar, i 
några stadsdelar är de väldigt försenade och i 
andra verkar staden ha förberett sig. Vi har fått 
veta att Farsta stadsdelsförvaltning vill föreslå en 
ny skrivning i arrendekontraktet, en rekommen-
dation att när en lott blir ledig så ska den delas 
för att ge fler människor möjlighet att odla. Vi an-
ser att detta är en riskabel skrivning eftersom det 
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i förlängningen kan innebära att staden kan peka 
på den när vi vill ha nya områden och hävda att 
det är vårt ansvar att dela med oss av den mark 
som redan är avsatt. Så vår rekommendation är 
att inte acceptera detta tillägg. 

VATTNET BLIR DYRARE
Stockholm Vatten och Avfall har aviserat på sin 
hemsida att de föreslår en höjning med 25% på 
taxan för vatten och avlopp. Exakt hur stor höj-
ningen blir för latrinhämtning är inte helt klar men 
det lutar åt 18%. Beslut kommer tas i november 
av kommunfullmäktige men det kan vara bra kän-
na till detta redan nu eftersom vatten är en stor 
utgiftspost för de flesta föreningar. Informationen 
finns här https://www.stockholmvattenochav-
fall.se/artiklar-listsida/taxor-for-vatten-och-av-
fall-2023/

DAGSTUGEGRUPPEN SÖKER ARKITEKT
Dagstugegruppen som vi tidigare kontaktat er om 
kommer ha sitt första möte nu i oktober. Arbetet 
har blivit försenat på grund av att vi väntat på att 
vårt hus skulle stå klart så vi hade någonstans att 
träffas. Vi skulle bli väldigt glada om det fanns en 
arkitekt bland våra medlemmar som har möjlighet 
att stötta oss.

KURSER OCH STUDIER PLANERAS
Vi har ännu inte annonserat några kurser för 
hösten, men det diskuteras och alla studieorgani-
satörer kommer bjudas in till ett möte för att prata 
om hur vi bäst kan organisera odlingsrådgivning 
i framtiden. Om du har en idé om kurs/föreläsare 
redan nu kan du höra av dig. Vi hoppas också 
kunna dra ihop till någon form av träff för ordfö-
rande och/eller kväll om regler och avtal för den 
som är aktiv i en styrelse. 

ÖPPET HUS MED PRESENTER TILL ALLA
Men vad vi har diskuterat är att nu när huset är 
klart så ska vi såklart fira detta med ett Öppet 
Hus! Och vi ska fira inte bara huset utan även 
vinnarna i årets fototävling som kommer få sina 
priser då. Det blir inte bara pris till vinnarna utan 
vi har även denna sommar tagit fram en affisch 
till alla medlemsföreningar som ni kan sätta upp 
på era anslagstavlor. Affischen förklarar kort för 
förbipasserande lite vad som gäller för en koloni-

förening och blir ett sätt att visa att vi alla hänger 
ihop i en stor grön familj. Så det blir presenter till 
alla. Vi kommer hålla vårt öppna hus i november, 
den tid när odlingssäsongen definitivt är över och 
vi ännu inte börjat förbereda oss inför nästa år. 
När exakt datum är spikat återkommer vi med in-
bjudan. 

Styrelsen önskar er ett gott slut på säsongen och 
hoppas att vi ses i november.

Affisch för Stockholms Koloniträdgårdar.  
Form Malin Skogberg Nord

Stockholms Koloniträdgårdar
Hornsbergs strand 20
112 17 Stockholm

Telefon 072-029 82 98 
E-post info@sthlmkoloni.se
https://www.sthlmkoloni.se/

https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/taxor-for-vatten-och-avfall-2023/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/taxor-for-vatten-och-avfall-2023/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/taxor-for-vatten-och-avfall-2023/

