
Intressant och trivsamt vid Stockholm Urban Garden Show  
 

En personlig reflektion, från helgens trädgårdsfest i Drakenbergsparken, anordnad av 

Koloniträdgårdsförbundet tillsammans med flera medarrangörer, är att det var ett mycket 

lyckat evenemang. Solen sken och besökarna var oerhört positiva till vad som erbjöds. Min 

egen upplevelse blev kanske lite ensidig, då jag tagit på mig att vara en av dem som 

bemannade Koloniträdgårdsförbundets informationstält.  

Det innebar att jag under två dagar fick möjlighet till, att träffa massor med härliga människor. 

Både redan etablerade kolonister och de som hade en längtan att bli, eller bara lockats dit av 

allt som erbjöds för både liten och stor. Det som gladde mig var att det var oerhört många 

unga som ville veta hur man blir medlem i en förening och ville ställa sig i kö för någon form 

av kolonilott. Jag upplevde ett väldigt sug efter kolonilotter, men köerna där det är hembud 

och priserna där det inte är det, bekymrar många och de undrar naturligtvis varför det inte 

anläggs fler områden. Detta var också en av frågorna som lyftes av flera på de två scenerna 

som erbjöd en rad intressanta föredrag och flera diskussioner som drog bra med publik hela 

tiden.  

Koloniträdgårdarnas framtid  

Idétorget, som hade tre diskussioner per dag, syftade till att med tre experter i frågan och en 

moderator lyfta aktuella frågeställningar. Jag hade sett till att jag fick möjlighet att närvara när 

”Koloniträdgårdarnas framtid?” diskuterades. 

Hur ser staden på koloniområdenas framtid? Vilken roll spelar de i en framtida stadsmiljö? I 

en tid där allt fler vill odla, anläggs få eller inga nya koloniområden, vad beror det på? Detta 

skulle bl a diskuteras och medverkande var Elisabeth Rosenquist, stadsträdgårdsmästare i 

Stockholm, Erika Vörman, arkitekt Näsängen/Åkersberga samt Mikael Ljung, FSSK. 

Moderator var Ulrica Otterling.  

Det blev en intressant diskussion, men ibland också skrämmande. Några nedslag i 

diskussionen: Elisabeth Rosenquist menade att stadsodling naturligtvis är viktigt, men hade 

en diffus definition om vad stadsodling är. Det är liksom allt och det var svårt att få något svar 

på vad just koloniträdgårdarna har för roll. Hon var tveksam till att så många nya områden 

skulle anläggas och framför allt inga med stugor på och troligen mindre.  

Mikael Ljung som är kolonist i Iris-Riksby påpekade att de är på väg att mista 380 stuglotter 

när nya Riksby byggs söder/sydväst om Bromma flygfält. Beslut under hösten. Detta är ett 

populärt strövområde, precis som hos oss i Bergshamra, och anlagt år1930. Området är 

klassat som en kulturhistorisk värdefull miljö enligt Stockholms stadsmuseum. Mikaels 

mening var naturligtvis att då borde man väl verkligen ta vara på de områden som finns. 

Varför har då koloniträdgårdarna en så viktig roll i staden? I Riksbys upprop 

www.riksbykoloni.se  om att bevara området intakt skriver de: 

Vi kolonister är viktiga i det fortsatta klimatarbetet: 

• Vårt fokus som kolonister är att odla och bevara viktiga grödor och ta hand om det 
kulturarv vi har fått att förvalta, såväl gamla svenska fruktträd som rabattväxter som 
knappt finns att köpa idag. 

• Våra trädgårdar föder en mångfald av insekter, vilket i det stora perspektivet är en 
förutsättning för hela vår mänsklighets överlevnad. 

http://www.riksbykoloni.se/


• Ovan innebär att vårt återkommande förslag till stadsbyggnadsnämnden har varit att 
Riksby koloniområde ska bevaras i sin helhet och ingå som ett naturligt grönt 
rekreationsområde, för oss som bor och lever i och runt Bromma.  

Det innehåller ju en bra sammanfattning på koloniområdenas roll i stadsmiljön och i den 

gröna infrastrukturen. 

Motsatsen finns i Åkersberga kommun där man nu satsar på ett nytt koloniområde i samband 

med att man bygger ett nytt bostadsområde. Odlingslotterna i mitten, skolor och förskolor 

runt om och sen byggnationen ytterst. Målsättningen är att det ska vara folk utifrån och inte 

främst från det nya bostadsområdet som ska erbjudas lotterna. Allt för att undvika 

segregation.  

Sammanfattningsvis var budskapet från Stockholms stad, små nya odlingslotter, men de 

uppmanade också Koloniträdgårdsförbundet att tänka på speciellt två saker. Dels att få oss 

föreningar att odla mera, som tanken var från början. Vi har ”ingen lust att subventionera 

gräsmattor och trädäck” som Elisabeth Rosenquist uttryckte det, dels att koloniområdena är 

öppna och tillgängliga så att de blir en integrerad del av det rörliga friluftslivet. 

Vinsten vid dessa diskussioner är ju att fler och fler, även de som ifrågasätter våra områden, 

får lyssna till all den spännande argumentering för koloniområdens unika värde för ett 

hållbart stadsbyggande och som Mikael Ljung avslutade med, ”Behovet av grönskande 

städer är en förutsättning för att hantera konsekvenserna av klimatförändringen och av 

förtätade stadsmiljöer.”  

Bergshamra koloniförenings sommarmöte 2018 

Delar av detta tangerar faktiskt vad vi diskuterade vid vårt eget sommarmöte. Hur viktigt det är att vi 

håller oss till regler och stadgar vi gemensamt beslutat om och samtidigt var och en skrivit under på 

att vi ska acceptera. Styrelsen har vi valt för att de ska förvalta vår koloniförening på bästa sätt och 

då måste vi nog tänka oss att alla hjälpa till och ta ansvar för vår gemensamma framtid genom att 

tänka på hur vi förvaltar och utvecklar våra kolonilotter.  

Till sist 

Det mest fantastiska med en sådan här helg är att få träffa så mycket positiva människor, men också 

att som volontär få arbeta tillsammans med andra kolonister från andra regioner och föreningar. 

Man lär sig så oerhört mycket och man utvecklar och vidgar synen för såväl möjligheter som hot för 

oss som odlare och koloniägare. 

Trevlig höst önskar 

Kerstin, lott 60 


