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Program för centrala Bromma, S-Dp 2010-208840
Stockholm behöver absolut fler bostäder inte minst hyresrätter!
Koloniträdgårdsföreningen Linnéa bildades 1921 men p.g.a. att Drottningholmsvägen och
spårvägen anlades, flyttades hela koloniområdetl1939 till nuvarande plats. Föreningen
består av 213 lotter. Medelåldern bland kolonistérna var förra året 65 år och i kön (ca 170
personer) finns många yngre. Väntetiden uppskattas idag till 3-10 år.
ll

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa (Kortenslund) har nedanstående synpunkter på

förslaget.
Beträffande den planerade bebyggelsen vid Vallmovägen
är det viktigt att lämna utrymme mellan hus och koloniträdgårdar för att undvika skuggning
som försvårar odling, men också ger ett respektavstånd så att inte den nya bebyggelsen blir
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för dominerande.

På området i direkt anslutning till koloniområdet skulle Linnéa koloni kunna medverka i ett
stadsodlingsprojekt, eftersom det Inom föreningen finns en god struktur av odlingsguider,
mycket kunskap och erfarenhet av odling. Dessutom är vi sedan sex år miljödiplomerade av
FSSKoch arbetar medvetet för en hållbar miljö.
Fornlämningar
Det är viktigt att beakta de fornlämningar och riksintresseområden (De Geer moränerna)
som finns i området.
cykelvägar

Då föreningen är ansvarig för underhåll av vägarna inom vårt område är det viktigt att
framtida ansvar klargörs.
i
Från oktober till april finns bommar på infartsvägarna, men det går ändå utmärkt att cykla
och promenera.
Dagvatten, avlopp etc.

Dränage-och dagvatten är ett stort problem. Framtida lösningar är av stor betydelse för vår
förening.
»så

Föreningenkan bidrar med:
Rekreativa ytor
Biologisk mångfald ( vi vårdar en kulle med över 100 definierade arter) samt alla

trädgårdarnasmångfald.i

Enviktig_
dell spfiidnifiésvégarna
för floraochfauna.
Kulturhistoria, en grundsten i kolonirörelsen.

Som miljödiplomeradföreningbidrar vi till en hållbar miljö.

Linnéabör införlivasi KyrksjölÖten/Kortenslunds
naturskyddsreservat
Vi ser fram emot att få vara delaktigai framtida diskussionerom utformningav området och
planerade hus närmast oss.

På styrelsensför Linnéakolonis vägnar.
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