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befintliga kringområdet och nyanlagda stadsdelen till koloniområdena som grönområden, blir
en falsk förespegling. Förvisso får de vistas, cykla och promenera på koloniområdenas vägar,
men det kommer inte finnas någon kolonist som vill upplåta sin lott till att låta allmänheten
trampa runt bland rabatter och odlingsytor.
Fornlämningar
Riksby är rikt på fornlämningar som är skyddade i enlighet med bestämmelser i lagen (KML)
och får inte skadas.
Spränger sönder området
Den planerade byggnationen av bostadshus och gator på Riksby Klack spränger sönder det
kulturella koloniområdet med rekreativa värden för både kolonisterna och kringboende.
Området används förutom av kolonisterna mycket idag av barnfamiljer, skolor och förskolor i
frilufts- och utbildningssyfte, och upplevs idag som en trygg miljö. Framför allt för att det är
ett relativt stort område med minimal biltrafik.
Trafik genom vårt koloniområde
Koloniområdet är idag öppet för allmänheten. Den biltrafik som är idag består av kolonisternas
och dess besökares bilar, samt sop-, och latrintransporter. De rådande förhållanden för vägarna
klarar helt enkelt inte av mer biltrafik då vägarna saknar bärlager, samt att ytliga vatten-, samt
elledningar befinner sig mellan väg och lottgräns.
Att använda våra vägar som lokalgator för trafik till ev. bostadshus är helt förkastligt och
förvandlar våra koloniområden till något odefinierbart.
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Lokalgator och huvudgator precis utanför och rakt igenom
I planförslaget ligger på flera platser både huvudgator och lokalgator precis utanför häckarna
till våra kolonilotter och dessutom inne igenom koloniområdet på flera platser.

Att dra lokalgator enligt den standard som beskrivs i planförslaget gör att ett flertal
kolonistugor kommer att behöva försvinna då bredden på våra existerande vägar inte är i
närheten av de mått som motsvarar en lokalgata enl. planförslaget. ”Ett begränsat antal kolonistugor i
centrala lägen kommer att behöva flyttas om alla delar av programförslaget ska kunna genomföras, till exempel då nya
gator ska anläggas och ledningar för vatten och avlopp ska dras fram.” Detta bevarar ej koloniområdet utan

spränger sönder det till något odefinierbart.
Att så stora vägar kommer precis intill påverkar de berörda kolonisterna mycket negativt då
partiklar från vägdammet kommer att fara in på lotterna och förmågan att odla ekologiskt
fullständigt försvinner. Bullernivåerna från tyngre trafik och biltrafik kommer reducera den
rekreativa vistelsen för dessa kolonister betydligt och reducera delar av området till något
odefinierbart, som i tidigare kapitel. Dessutom kommer stugorna att vibrera sönder eftersom
hela området är gammal havsbotten, och stugorna är anpassade för trafik precis utanför.
Klassat som kulturhistoriskt intressant område
Iris Koloniträdgårdsförening med grannföreningarna Linnea och Riksby klassas som en viktig
del av kulturarvet och särskild uppmärksamhet bör ägnas dessa värden. Trots att många av
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husen är flyttade från Lillsjönäsområdet på 1940-talet, är flertalet av stugorna i gott skick och
fungerar precis som på 1900-talet som sommarbostad ett flertal månader i sträck för
kolonisterna. Allt för att kunna odla och få maximal utomhusvistelse.

Konfiskerad mark enligt nuvarande planförslag och konsekvenser med det
I planförslaget har man ritat in både bostadshus och en eller flera gator på den mark som vi
arrenderar idag. Se bild.

Som förening har vi skyldighet att tillhandahålla bl.a. sophantering för våra medlemmars
hushållsavfall. Den enda yta i Glia som vi har för att klara detta har nu tagits ifrån oss enligt
planförslag.
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Vi har tidigare nämnt de vatten- och elledningar som vi förfogar över i våra områden, och
ifrågasätter vem som kommer att bära ansvaret för att dessa ledningar överlever både under en
ev. byggtid, men också efteråt.

Vi är en 100-åring med landsbygdskänsla i staden, som är uppskattad av många fler än de 34000 planerade bostäderna. Det planförslag som lagts per den 22 feb 2016 upplever vi
generellt som påträngande och vi ser riskerna med skuggningseffekter då nära planerade hus
hamnar mycket nära kolonilotterna.
Det vi behöver för att kunna odla är sol, vatten och bra jord, och vår odlingssäsong sträcker sig
från början av april till mitten på oktober.
Skuggningsberäkningar bör ta hänsyn till hela denna period och ett flertal timmar under dagen.
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Vad kan vi bidra med?
Intresset för trädgård och odling växer för varje år som går. De trädgårdsmässor som anordnas
har ständigt nya besökarrekord, odling- och trädgårdsprogram på tv blir bara fler och fler, våra
intresseköer växer och växer…
Låt den nya stadsdelen bli det första bra exemplet där man nyttjar det som redan finns och får
en harmoni mellan ny bebyggelse och våra kolonilotter.

Vi vill gärna vara en resurs i er planering där nya möjligheter kan skapas för att göra en ny
stadsdel attraktiv ur ett ”nytt perspektiv”.
Vi brottas hela tiden med miljöregler och certifieringar, de ekologiska hyllorna i affärerna blir
fler och fler. Förminska inte våra möjligheter att vara en del i ett hållbart samhälle och kunna
odla ekologiskt, samt att kunna sprida den kunskapen vidare till den yngre generationen.

Iris Koloniträdgårdsförening
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………………………………
Camilla Brindeberg, Ordförande
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