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I dagsläget är det 10 000 stockholmare som står i kö för att få tillgång till en 

odlingslott. Det är alltså uppenbart att det finns stort intresse bland stadens in-

vånare för en fritidssysselsättning som är miljövänlig, hälsosam och även stär-

ker vår motståndskraft. Kolonilotterna har dessutom visat sig ha positivt effek-

ter som en del av rehabilitering, bland annat från utmattnings- och depress-

ionssymptom. Trots detta växande intresse har den styrande majoriteten inte 

gjort några direkta initiativ för att ta tillvara på den positiva utvecklingen med 

att allt fler är intresserade av att odla. Med möjligheter för fler stockholmare 

att få en lott skulle de kunna bidra med mer närodlad mat samt att det ur ett bi-

ologiskt perspektiv skulle vara bra för staden och den biologiska mångfalden. 

 

I dag är ingen bebyggelse tillåten på odlingslotterna., det innebär även att inga 

trädgårdsbodar eller växthus får stå uppställda över vintern. Detta regelverk 

har goda grundtankar men viss flexibilitet skulle kunna tillåtas för att svara 

mot dagens användning. Exempelvis skulle nya grödor och de allt kortare vint-

rarna vara ett skäl att tillåta växthus över säsongen 

 

På stadens befintliga områden med kolonilotter eller så kallade odlingslotter 

borde staden se till att trädgårdsföreningarna fick möjlighet att sätta upp toalet-

ter. På de platser där det inte fungerar med vattenklosetter kan istället torrtoa-

letter utgöra ett alternativ. Många ägnar långa dagar på sin koloni eller od-

lingslott, möjlighet till toalettbesök skulle vara en enkel åtgärd med stort mer-

värde.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att staden behöver se över de olika formerna av 

kolonilotter och odlingslotter för att främja odling och den biologiska mångfal-

den. Men även för att människor ska kunna känna en ökad trivsel, ha ett rikt 

fritidsliv i närområdet och bidra till lokal odling. Det kommer både staden och 

medborgarna tjäna på.  
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Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att  

- Staden skyndsamt tar fram nya potentiella områden där det går att an-

lägga nya koloniträdgårdar/lotter. 

- Att staden ombesörjer att det i anslutning till befintliga koloniträdgår-

dar/ lotter finns tillgängliga toaletter. 

- Att staden tar ett samlat grepp över vad som gäller för de olika upplå-

telseformerna samt ge förslag på förbättringar. 

 

 

Stockholm den 11 juni 2020 

Sara Stenudd (V) 

 

 


