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Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar och
dess bägge samorganisationer i Stockholms Iän, Föreningen
Stor-Stockholms Koloniträdgårdar och östra Regionen av SFKF
avger till-sammans följande yttrande över samrådsförslaget
beträffande Ul-riksdal, Haga, Brunnsviken, Norra och Södra
Dj urgården.

Våra organisationer, samlar ca 30 OOO trädgårdskolonister i
hela landet varav ca 10 000 i Stor-Stockholmsområdet. I
planområdet finns idag sex ol-j-ka koloniträdgårdsområcien.

Sammanfattning av krav och försIag

Vi anser att
* Planområdets rj-ksintresse som sk Ekopark kräver att

det upprättas ordentliga miljökonsekvensbeskrivningar
beträffande föreslagna trafj-kl-eder.

Samtliga förs1ag till- exploatering genom nybyggnation
även skall belysas beträffande deras inverkan på
naturvård, fril-uftsl-iv och kulturminnesvård.

Befintlj-ga koloniträdgårdsområden skall- redovisas som
särskil-d markanvisning i samtliga plansammanhang,
oberoende av om de planeras med el-Ier utan stugor.

En förändrad markanvändning för befintlj-ga koloni-
trädgårdsområden, med el1er utan stugor, skall kom-
penseras genom iordnj-ngstäl1-ande av likvärdiga nya
områden j-nom planområdet.

* Nya koloniträdgårdsområden skal-l- tillskapas inom
planområdet för att tillmötesgå efterfrågan från
boende i närIj-ggande stadsdelar och för att förstärka
planområdets karaktär av kulturmark med betoning på
historisk park- och trädgårdsmiljö.
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* Nya koloniträdgårdsområden skall föreslås på lämpliga
områden på ti-voli-halvön, i närheten av överjärva
gård, vi-d Stora Frösunda, på tidigare odlingsmark
inom Hagaparken, i närheten av Bergianska trädgården
samt på norra och södra Djurgården.

Viktiq friti dsaktivitet till qaqn för miljön

Koloniträdgårdsverksamhet är idag en uppskattad och värde-
fuIl fritidssysselsättning för många äldre och yngre invå-
nare främst i våra tätbebyggda storstadsregioner. Koloni-
trädgårdsverksamhet utgör även viktiga ekologj.ska och
estetj-ska miljöinslag i våra tätorter. Genom koloniträd-
gårdsverksamheten skapas förutsättningar för en i förhål-
lande till många andra trädgårdsanläggni.ngar större art-
rikedom både vad gä1ler flora och fauna. Mycket få kom-
munala parkanläggningar kan mäta sig med ett väI fungerande
koloniträdgårdsområde beträffande denna artrj-kedom.

Den ökande miljömedvetenheten bland medborgarna har troli-
gen i ännu högre grad vunnit insteg bland de aktiva träd-gårdskolonisterna. Den nära förbundenheten med växt- ochdjurlivet ger kolonisterna en bredare och verkligare för-
ankring av miljöfrågorna. Detta har bI a medfört ett ökat
intresse för att medverka till att återstäIla och skötapark- och naturmark i anslutning til1 odlingsområdena.

Planområdet utgör en Ekopark av riksintresse varför det ärviktigt att säkerstäIla och förstärka sprj_dningsvägarna för
växt- och djurliv mell-an områdets sk kärnområden. Vi tror
att rätt planerade koloniträdgårdsområden kan förstärka de
sk gröna korridore,rna och utgöra bättre alternativa markan-
vändningar än många av de föreslagna byggprojekten. Vi viI1
understryka att våra förslag viIl medverka ti1l att om-
rådets karaktär av Ekopark bevaras och att möjligheterna
tiLl biologisk mångfald inom området förstärks. Av denna
anledning viII vi ansluta oss tiI1 dem som kräver att
ordentliga miljökonsekvensbeskri-vningar upprättas beträf-
fande föreslagna trafikleder. Likaså måste samtliga försIag
beträffande nybyggnation inom planområdet belysas vad
gä1Ier deras inverkan på naturvård, frj_luftsliv och kultur-
minnesvård.

Befästa och utveckla kolonitr årdsverksamheten i
p anomr det

Koloniträdgårdsverksamhetens betydelse ur miljösynpunkt
utgör ett starkt motiv för att, dels befästa befintliga
koloniträdgårdsområden i det aktuella programområdet, dels
föreslå att ytterligare mark avsätts för nya koloniträd-
gårdsområden med ell-er utan stugor. Vi anser att koloni-
trädgårdsområden, oR de utformas med den öppenhet som är
bruklig i våra kommuner, utgör ett värdefu1It til-Lskott
tilI allmänhetens parkmiljöer.
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I det aktuel-Ia planförslaget redovisas områdets stora
betydelse ur kul-tur- och naturvårdssynpunkt. Likaså fram-
håI1s områdets värde ur mj.ljösynpunkt och som frilufts- och
rekreationsområde. Ett bevarande av befintliga kolonj-träd-
gårdsverksamheter och en utökning av denna form av markan-
vändning anser vi inte strida mot planförslagets inriktning
och intresse. Snarare anser vi att denna form av markan-
vändning knyter ihop områdets kulturhj-storiska traditioner
med dagens möjligheter att förankra trädgårdskulturen bland
breda befolkningsgrupper i våra städer.

En utökning av koloniträdgårdsverksamheten inom planområdet
kommer enligt vår uppfattning även att medföra ett aktivare
nyttjande av området för rekreation och friluftsliv efter-
som nya stimulerande trädgårdsanläggningar tillskapas.

Befintliqa ko I oni trädgårdsområden

Eftersom koloniträdgårdsområdena fortfarande redovisas
ytterst bristfäI1igt j- kommunernas översiktsplaner finns
det anledning att i detta sammanhang klargöra var det inom
planområdet finns aktiva kol-oniträdgårdar.

Däremot redovisas viss osäkerhet beträffande området vid
Kvarnvreten, som kan komma att beröras av den nya trafik-
plats som planeras vid UlriksdalsfäItet. Vi viII under-
stryka det i förslaget framförda kravet att denna eventuel-
1a trafikplats för1äggs så långt söderut att koloniområdet
ej berörs, alternativt att trafikplatsen slopas helt.
I samrådsförslaget redovisas även en viss oklarhet beträf-
fande området vid Li1la Frescati (3:12). Vi vill i första
hand förorda att området bevaras som koloniträdgårdsmark, i
andra hand kräva att där verksamma kolonister erbjuds
ersättningsområde inom planområdet.
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Inom delområde Lz2 (Enl bj-1aga 6 til-I samrådsförslaget)
Ii-gger dels ett område strax söder om lgelbäcken, kallat
Kvarnvreten, del-s ett norr csr. Bergshamravägen, kal_l_at
Sköndal. Inom delområde L:6, Tivolihalvön redovisas ett
koloniområde. TilI detta bör även redovisas några kolonj--
lotter belägna norr om Ålkistan. Inom delområde 3 finns en
av Stockholms äIdsta ännu verksamma kolonj-trädgårdsföre-
ningar, Söderbrunn, belägen vid Björnnäsvägen. Dessutom
redovisas i materialet ett koloniträdgårdsområde inom
delområde 3:L2, Lill-a Frescati, samt ett i samband med
Naturens Hus vid Stora Skuggan.

Samrådsförslaget redovisar att koloniområdet på rlvoli-
halvön (1-:6) bör kunna utvidgas något, vil-ket vi sjä1vk1art
tillstyrker.
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Förslaq till nnetabler inq av koloni tr årdar
Ur det föreliggande samrådsmaterialet har vi försökt sålla
ut ett antal tänkbara områden för nyetablering av koloni-
trädgårdar med eller utan stugor.

I samrådsförslaget föreslås att Ulriksdalsfältet och Frö-
sunda-området exploateras i första hand för bostadsändamåI.
Samtidigt redovisas att överjärva och Stora Frösunda bör
skyddas. Beträffande överjärva pga att detta är den enda
bevarade agrara miljön i So1na och beträffande Stora Frö-
sunda pga parkmiljön. 81 a med tanke på invånarna i de
planerade nya bostadsområdena föres1år vi att man överväger
möjligheterna att placera minst ett nytt koloniträdgårdsom-
råde vid Överjärva e1ler Stora Frösunda. Därigenom [an även
den agrara miljön och trädgårdsmiljön förstärkas i dessa
områden.

Inom Haga slottspark har Stockholms stad tidigare haft
omfattande trädgårdsanläggningar. Dessa awecklas för
närvarande. I planförslaget redovisas att initiativ bör tastill annan användning av dessa markområden och anläggnin-gar. Samtidi-gt betonar man att parken ingår i ett av Sveri-ges viktigaste kulturmj-nnen inom trädgårdskonstens his-toria. Vi föreslår därför att man bör överväga om inte
koloniträdgårdsverksamhet vore en möjlighet ior att ävenfortsättningsvis bedriva en aktiv trädgårdsodling vid deaktuell-a anIägoningarna inom Hagaparken.

För området kring Bergianska trädgården redovisas att det
förekommer ett antal öppna fäIt vilka ej brukas. Vi före-slår att man här an1ägger ett nytt koloniträdgårdsområde
för att därigenom betona områdets trädgårdskaraktär.
Slutligen anser vi att det borde finnas utrymme för minst
ett nytt kolonj_trädgårdsområde, utöver de befintliga vid
Söderbrunn och Stora Skuggan, inom hela det omfattande
naturområdet på Norra och Södra Djurgården. Denna de1 av
Stockholms stad torde vara helt underförsörjd vad gäI1er
koloniträdgårdsverksamhet trots närheten tiII flerå tät-
befolkade bostadsområden.
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