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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.
Årsmötet
Årsmötet 2015 ägde rum den 21 maj hos Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening. Närvarande var ett 70tal kolonister varav 57 röstberättigade ombud från 34 föreningar. Mötesordförande var Anders Nordmark, Linnéa och sekreterare Ingvar Högström, Skarpnäck.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar antog ombuden ett gemensamt uttalande med titeln ”Även
ett tättbebyggt Stockholm behöver trädgårdar!” Uttalandet sändes till olika förvaltningar, politiker i
staden och till media samt publicerades på facebook och hemsidan.
Vi tackar särskilt Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening för det vänliga mottagandet och väl genomförda arrangemanget.
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Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Ersättarna har deltagit i mötena. Kommittéerna
har sedan årsmötet 2015 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 2015 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 av styrelsens ledamöter har efter
inbjudan från föreningarna fungerat som ordförande vid ett flertal anslutna föreningars årsmöten.
Styrelseledamöterna har även 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 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 2015 sammankallades Forum vid två tillfällen, en gång i mars och en gång i maj. Eftersom Forums samverkansmöten legat nere en längre tid och flera deltagare bytts ut har en hel del arbete fått läggas på att åter
hitta bra arbetsformer. Vid mötena har flera tidigare framförda frågor åter fått tas upp. Våra representanter har även efterfrågat en dialog om ”stadsodling”, exploaterings- och stadsplaneärenden. Under
hösten tillsattes Elisabeth Rosenquist Saidac som ny stadsträdgårdsmästare. Styrelsen har arbetat för
att snabbt få en god kontakt med henne. Efter vårt årsmöte har vi emellertid inte fått tillstånd något
mer Forum-möte vilket är beklagligt. Styrelsens uppfattning är att Forum för Koloniträdgårdar är ett
viktigt samverkansorgan för FSSK och hoppas att dessa snart kan återupptas.
Uppvaktningar och yttranden
Styrelsen tog initiativ till att genomföra en uppvaktning hos stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert i
juni. Vid detta tillfälle presenterade vi våra åsikter om vad koloniträdgårdsverksamheten betyder för
staden och hur den fungerar idag. Vi framförde även ett flertal olika ärenden som vi efterlyste åtgärder
kring. Efter uppvaktningen har vi även gjort ytterligare påstötningar om flera av dessa ärenden.
Styrelsen har även försökt 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 Stadsbyggnadskontoret:
Planförslag:

Berörda föreningar:

* Ny park på Årstafältet.

Årstafältet

* Postgården, Årstafältet etapp 2

Årstafältet

* Tyngdpunkt Farsta i stadsdelen Farsta

Farsta Gård, Farstanäset, Forsån, Hökarängen,
Larsboda

* Detaljplan för Tvärbana

Solvalla

* Program för Bagarmossen och Skarpnäck Pungpinan mfl kringliggande
* Program för centrala Bromma

Linnea Kortenslund, Iris, Riksby och Åkeshov III
samt ytterligare några i närheten

Därutöver har FSSK särskilt fått arbeta med ärenden gentemot staden i t ex föreningarna Fågelsången,
Hökarängen, Karlbergs Bro och Årstafältet.
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Taxering av kolonistugor i Stockholm
Under augusti-september 2015 fick FSSK förfrågningar från tre av stugföreningarna hur de skulle
agera efter att ha fått brev från Skatteverket om att lämna ut medlemslistor för uppdatering av fastighetstaxeringarna. Styrelsen tog omedelbart kontakt med förbundet och dess jurist. Därefter tog styrelsen beslut om att sända ut en information om hur en sådan förfrågan skulle behandlas och vad som
enligt uppgift gällde beträffande fastighetstaxering av kolonistugor. Innan denna information sändes ut
erhöll vi emellertid besked från förbundet om att det under sommaren kommit ett nytt domslut som
förändrade villkoren på ett drastiskt sätt. Efter en omskrivning av informationsbrevet sändes därför
denna information först ut i början av oktober till samtliga stugföreningar i FSSK. Vid det därpå följande styrelsemötet beslöts att sända ett brev direkt till Skatteverket i frågan. FSSK erhöll ett svar på
detta via vanlig post i början av december. Styrelsen är fortfarande inte nöjd med detta svar och har
diskuterat vilka åtgärder FSSK kan vidta i frågan. Frågan diskuteras bl a även med förbundet som
tillsammans med oss kommer att agera i frågan under 2016. I de många telefonkontakter från föreningar och enskilda medlemmar som FSSK fått motta under hösten visar det sig att flera föreningar
inte kontaktat FSSK när Skatteverket hört av sig till dem utan försökt lösa ärendet efter eget bevåg.
Likaså har vi från FSSK efterlyst exempel på hur de av Skatteverket beslutade taxeringarna slår i förhållande till förväntat försäljningspris för respektive stugor. FSSK har endast fått in ett mycket begränsat sådant underlag, vilket kan försvåra framtida agerande i ärendet. I samband med denna fråga
är det viktigt att framhålla att främst föreningarna omgående måste rapportera till FSSK:s styrelse om
liknande för rörelsen väsentliga ärenden kommer till deras kännedom.
Kommittén för framtidsfrågor
Kommittén verkar på uppdrag av FSSKs styrelse för att befintliga koloniområden bevaras och att nya
områden tillkommer. Politikervandringar för stadens politiker genomfördes i fyra olika koloniområden
den 8 augusti; Skarpnäck, Långholmen, Igelbäcken och Iris. Flera ledande politiker från den
nuvarande majoriteten i Stadshuset deltog och fick en god information om koloniverksamheten i
Stockholm och särskilt i de utvalda föreningarna. Flera önskemål och problem framfördes även.
Kommittén för fritidsträdgårdar
Kommittén har frågan om stadsodling på agendan samt jobbar med frågor som är specifika för
fritidsträdgårdsföreningarna. Kommittén anordnade under året tre informationsträffar för de
förtroendevalda i alla stadens fritidsträdgårdsföreningar. På dessa träffar diskuterades stadgar och avtal
samt föreningarnas önskemål om bl a ändrade regler gällande dagstugor, växthus och växtskydd.
Kommittén för information
Kommittén har under 2015 haft 6 sammanträden. Kommittén har till uppdrag att
sprida information om kolonirörelsen. Den ska bland annat arbeta med att ta fram
uppgifter om aktuella mediakontakter för att snabbare få ut information till olika
media instanser. Kommittén har ett nära samarbete med Studiefrämjandet och därifrån deltar Kjell Eklind oftast på kommitténs möten. Under året har kommittén bland
annat arbetat med att uppdatera medlemsföreningarnas kontaktuppgifter.
Lennart Engstrand har ansvarat för FSSKs hemsida som nu även är mobilanpassad.
Conny Mörke har ansvarat för Facebooksidan;
https://www.facebook.com/foreningenstorstockholmskonlonitradgardar.
FSSKs hemsida; www.fssk.se, hade under 2015 ca 63 000 besökare.
Kommittén för Miljö och studier
Miljö- och studiekommittén har under 2015 haft 12 möten med minnesanteckningar. Kommittén var
under de 6 första månaderna inte fullt bemannad. Nya ledamöter kom in under sommaren.
Avtackning av kommittéledamot den 7 maj, Lena Ringberg bjöd på vårens nässelsoppa i sin
kolonistuga och vi avtackade Lena för mycket gott arbete under flera år i FSSK styrelse och som
sammankallande för miljö och studiekommittén.
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Styrelseutbildning för föreningarna: Anders Nordmark och Monica Karlsson, FSSK höll i fyra
utbildningstillfällen, oktober 2014 - mars 2015 med 18 deltagare.
Kurs i ympning 26 april i koloniföreningen Eken för odlings-, studierådgivare
miljödiplomeringsansvariga. Annika Larsdotter föreläste och visade ”på fältet”.

och

Stadsodlarfestivalen 29 augusti Miljö- och studiekommittén skötte informationen om FSSK.
Matlagning med kolonikockarna 19 september i Ekens koloniträdgårdsförening (Kjell/ Gunilla).
Inspirationsdag för odlingsrådgivare, studieansvariga och miljöansvariga 10 november. Olika teman
– nyheter inom odling och växter, växtskydd men även info inför ansökningarna om studiebidrag - hur
fylla i ansökan. Vidare diskuterades förslag på föreläsare vid olika studietillfällen. Annika Larsdotter
medverkade. (Monica o Birgitta).
Avtal och regler som styr koloniföreningarnas arbete november – december, utbildning som Lennart
Arkelid höll i. Vid 5 tillfällen hos Studiefrämjandet.
Styrelseutbildning under november – december, Anders Nordmark höll i utbildningen. Bestämdes att
specialsy en utbildning för hela styrelsen i Skärholmens koloniförening, där det fanns stort behov av
utbildning.
Miljödiplomering: Kommittén har arbetat vidare med att öka antalet miljödiplomerade föreningar.
Solveig Sidblad från förbundet har besökt flera föreningar som har diplomerats eller är på väg att bli
miljödiplomerade.
Under 2015 har följande föreningar fått nya miljödiplomeringar:
Enskede gårds koloniträdgårdar, kvarter Gurkan
Miljöutmärkelse
Eken koloniförening
Grund
Listuddens koloniträdgårdsförening
Grund
Åkeshov III
Grund
Råcksta fritidsgårdar
Silver
Björkhagens fritidsträdgårdar
Guld
Gubbängens fritidsträdgårdar
Guld
Studiebidrag till föreningarna: Kommittén ansvarar fortsatt för att samla in föreningarnas ansökningar
om studiebidrag från Koloniträdgårdsförbundet och Fritidsodlingens Riksorganisation-FOR och lägger
slutligen förslag till styrelsen över fördelningen av de beviljade anslagen. De beviljade medlen
utbetalas sedan från förbundet till föreningarna efter genomförda aktiviteter.
Kommittén för Värderingsfrågor
Värderingskommittén har haft 6 sammanträden under 2015. 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
8 värderingar och fyra handledningar under året. Förutom värderingar har kommittén gett råd till styrelser och värderare samt tagit emot frågor och bearbetat önskemål om ändringar i värderingsmaterialen. Under året har ett par ledamöter tagit fram en ”Handbok” med regler, rekommendationer och tips
som stöd och hjälp för värderare och styrelseledamot som har att godkänna värdering. Materialet godkändes av FSSK: styrelse och beräknas komma i bruk säsongen 2016, både som värderingsunderlag
och undervisningsmaterial. En nybörjarkurs hölls i Kolonisternas hus d. 21 april. Årets värderingskurs
ägde rum i Koloniträdgårdsföreningen Riksby i västra Stockholm d.28 april med teori och d. 2 maj
med praktik. I kursen deltog 35 värderare och styrelseledamöter. Kurs i Värderingsverktygets teknik
hölls i Kolonisternas hus d. 6 och 7 maj. I utbildningen deltog 24 personer. Det är viktigt att nya värderare får handledning av erfarna värderare eller handledare. Kommittén uppmanar därför koloniföreningarna 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 FSSKs värde5

ringskurs minst vart tredje år för att hålla kunskaperna vid liv och utbyta erfarenheter med andra värderare.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och styrelsen hänvisar till de separata ekonomiska rapporterna. Kostnaderna för ommålningen av Kolonisternas Hus har 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 mars 2015
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.
Stadsodlarfestival den 29 augusti
Under 2015 arrangerades åter en ”stadsodlarfestival” i augusti. Ansvariga för festivalen var en grupp
av tidigare engagerade i nätverket Peppar & Pumpa. Festivalen ägde rum i koloniområdet Södra Årstalunden bakom Södersjukhuset. Ett antal olika stadsodlargrupper och koloniföreningar deltog. I
förhållande till festivalen året innan var denna betydligt mindre omfattande, men kan nog ändå ses
som ett positivt och lyckat arrangemang för att marknadsföra trädgårdsintresset bland stadens invånare. FSSK deltog i festivalen med ett informationsbord. Via Koloniträdgårdsförbundet fick festivalen
ett mindre ekonomiskt bidrag.
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 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.
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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 2015. FSSK har åtta ledamöter i rådet. Rådet
fattar beslut om förbundets verksamhet och ekonomi mellan kongresserna. Förbundets
kansli har varit kraftigt underbemannat under stora delar av året. Bl a stod kansliet utan ordinarie chef
från maj. Vidare har kansliet flyttats från Åsögatan till ett nytt kontor 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. Under året gick förbundsstyrelsen ut med en
remiss till samtliga regioner för att få in synpunkter på regionernas uppdrag, regionindelningen och
kongressorganisation. FSSKs styrelse har sänt in ett utförligt svar på denna remiss.
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 föreningarna har använt huset i stor omfattning för egna styrelse- och
föreningsmöten. Några föreningar utnyttjar också möjligheten att kopiera billigt i Kolonisterna Hus.
Huset har under året utrustats med en värmepump
och fått en kraftig utvändig upprustning och
ommålning. Under året har verksamheten i
Kolonisternas Hus påverkats en hel del av den
pågående nybyggnationen på andra sidan vägen.
FSSK:s kansli är öppet tisdagar: kl. 10.00 -14.00,
torsdagar och fredagar: kl. 10.00 -13.00. På
kansliet arbetade under 2015 Gunilla Berg och
Inger Sahlin på deltid med bidrag från Arbetsförmedlingen. Styrelsen riktar ett särskilt tack till
Gunilla och Inger för deras goda och engagerade
arbete på kansliet.
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. I pressen diskuteras behovet av gröna odlingar på stadens hustak. Stadens politiker och tjänstemän tycks osäkra på hur dessa önskningar skall mötas och organiseras. Ändå har Stockholm en stolt
tradition av att vara föregångskommun gällande koloniträdgårdsverksamheten. FSSK och Koloniträdgårdsförbundet kan erbjuda kunskap och idéer gällande hur odlingsinslagen kan inordnas i staden.
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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 2016.

Lennart Pöppel

Monica Karlsson

Anders Värn

Anne-Christine Ekgren

Lennart Engstrand

Conny Mörke

Örjan Sjödin

Stig A. Olsson
Ersättare

Suke Luwavu
Ersättare

Tove Kristiansen
Ersättare

_____________________________________________________________________________
Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar – FSSK
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