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Riksby koloniförening 

1930   Riksby koloniförening 
 stadsplanernas och bildas. 
 Föreningen har idag 134 
 stuglotter 
 
1924  Koloniträdgårdsförbundets 
 Stockholmskrets bildades – idag 
 Föreningen Stor-
 Stockholms koloniträdgårdar (FSSK) 
  
2016 74 medlemsföreningar med ungefär 
 7.000 kolonister i FSSK som ingår i 
 Koloniträdgårdsförbundet och 
 idag utgör FSSK förbundets största 
 region. 
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Kulturhistoriskt värde 

Typritningar för kolonistugor och trädgårdar 
upprättades av dåtidens främsta arkitekter, t ex 
Ragnar Östberg och Lars Israel Wahlman 
 
Flera av koloniområdena i Stockholm är klassade 
som kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
 
”Sa ̈rskilt viktigt att ta till vara bebyggelsens 
karaktär och att byggnaderna och miljön inte 
förvanskas. Ändringar av en byggnad ska göras så 
att byggnadens och omra ̊dets särart bevaras” 
 
Omra ̊den inom kulturhistorisk miljo ̈  
Linnéa/Kortenslund, Iris Glia, Iris Riksby, Riksby 
(Källa; Bygglov för kolonister, Stockholm Stad) 
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Koloniföreningarna i Stockholms ”resa”, då och nu 

Pionjär, socialdemokratiska politikern Anna Lindhagen.  
” Tanken var att ge storstadsbon en möjlighet att komma till 
sin egen lilla trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker 
och på så vis förbättra hälsan och hålla nere 
livsmedelskostnaderna”. 
 
1905 lät Anna Lindhagen anlägga Stockholms första 
organiserade koloniträdgård, kallat "Värtans koloniområde".  
 
Mellankrigstiden kom en ny fas. Bristen på livsmedel var inte 
längre akut och flera koloniområden hotades av rivning då 
staden behövde expanderas.  
 
Mellan 1919-1932 försvann 800 kolonister och 300 till skulle 
sägas upp.  
 
1939 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att koloniområden 
inte skulle läggas in i stadsplanen och att arrendetiden skulle 
vara 25 år.  
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Koloniföreningarna i Stockholms ”resa”, då och nu 

 
Utveckling efter 1945 
 
Höjd levnadsstandard successivt/nya bostadsområden med hög standard växte fram. 
Ökad bilism och längre semester. Koloniträdgårdarnas anhängare försökte argumentera på 
ett nytt sätt ”kolonin som viktigt fritidsintresse och som ett andningshål i kanten av den 
sterila, moderna "betongstaden”. 
 
Från 1960-talet drevs flertalet av kolonierna av den yngre generationen som uppskattade 
närheten till staden och möjligheten att arbeta med händerna, bygga, odla samt umgås 
med likasinnade grannar. Standarden höjdes då man ville ha lika bekvämt som hemma i 
sin bostad. Arrendekontrakten var korta eller obefintliga. 
 
1969 beslöts att de gamla koloniområdena i Stockholm skulle upprustas och bevaras samt 
markeras i stadsplanen som parkområde. 
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Koloniföreningarna i Stockholms ”resa”, då och nu 

Idag 
Syftet avviker inte från vad Anna Lindhagens ursprungsidé eller hur kolonirörelsen 
också följt med i den övriga samhällsutveckling. 
 
Vi: 
• är en del i bevarandet av kulturhistoriska värden 
• skapar mångfald genom att vara ett samhälle i miniatyr och spegla hur 

samhället ser ut vad det gäller kön/religion/åldersgrupper/kultur/etnicitet mm 
• bidrar till folkhälsa och till en gemenskap genom vårt ideella föreningsarbete 
• värnar om natur och miljö och odlar samt bidrar till med biologisk och 

trädgårdars mångfald 
• tilla ̈mpar hembudsförfarande vid försäljning av kolonistuga med lott  

 
Våra koloniområden är strövområden för många och ger en trygg miljö att vistas i 
 
Trots hembud investerar vi i våra stugor och lotter med tid, kraft och pengar som 
vi aldrig kan få tillbaka då hembud gäller. Vi gör detta för värna om våra 
koloniområden och vill lämna dessa vidare i gott skick och med samma syfte till 
nästkommande generationer. 
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Framtiden 

I våra områden samt i den befintliga naturmark finns fornlämningar och flora och fauna som 
ska tas stor hänsyn till. Våra koloniområden har betydelse för områdets karaktär, luftkvalitet 
samt ekologiska, biologiska och kulturhistoriska värden.  
 
2013 kom nya arrendeavtalet och gäller fram till 2038. 
 
    Vi finner följande möjligheter  
    - Fo ̈reningarna kan bidra med att vara mentorer  
    för stadsodling  
    - Va ̊ra områden skapar frisk- och själavård 
    - Vi bidrar med biologisk mångfald, naturlig ”lunga” 
    - Vi bidrar med en miljo ̈ för/med rekreation samt 
    tillga ̈ngliga strövområde för na ̈rboende i en trygg 
    miljo ̈ 
 
 
Va ̊ra föreningar vill gemensamt bidra i fortsatta processen av planförslaget, där Norra 
Riksby blir den första hållbara stadsdelen med väl integrerade och bevarade 
koloniomra ̊den.  
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Konsekvenser och infrastruktur 
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Konsekvensanalys och infrastruktur  

Mikael Ljung 
Kolonist i Riksby Koloniförening 
2016-08-23 

Arkitektritade kolonistugor 1932 av Einar Rudskog  

Arkitektritade trädgårdar 1932  av bl.a Ivar Wing 
www.latkoloninleva.nu 



Resultatet av inbjudan 

• Riksby koloniförening har skickat 288 inbjudningar till politiker 
och tjänstemän i Stockholm, Ekerö, Solna och Sundbyberg 
 

• Ni har tackat ja  
 

• 29 har tackat nej 
 
• Projektledaren för ”Norra Riksby” har hört av sig, men kunde 

inte delta. 
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Rekommendation till politiker och tjänstemän 

1. Lägg föreliggande förslag på is  
 

2. Börja bygg bostäder där det redan finns fungerande infrastruktur avseende vägnät  
 

3. Börja bygg Huvudstatunneln (från Pampas/Karlberg) mot Brommaplan  
 

4. Börja bygg en fjärde landningsbana på Arlanda  
 

5. Planera och bygg så att Arlanda konkurrerar ut Bromma flygplats innan år 2038  
 

6. Framför allt – ta ett helhetsperspektiv på hela området i Bromma  
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Konsekvenser av programförslaget 
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Programförslaget för ”Norra Riksby” vilseledande 

Vi samrådsmöte i mars fick vi 
MUNTLIGEN den här 
informationen:  
 
• 5 stugor ska flyttas 
• 3 vägar ska breddas  
• Bussar ska gå genom 

området 
 
 
Inget av det här står skrivet i 
programförslaget.  
 
Varför?  
 

 

SALK tennisbanor +gravplatser från järnåldern försvinner. 
Detta har varken kommunicerats muntligt eller skriftligt.  
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Salixvägen breddas från 4 till 21 m 
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Bostadshus måste rivas för den nya huvudgatan 

 
Den här delen av Riksbyvägen ska bli en 22,5 m bred s.k. ”huvudgata” 
som leder till Spångavägen.  
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Riksbyvägen SALK Tennis och Engelska skolan 
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Riksbyvägen mot Engelska skolan 
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Sommarvägen mot golfbanan/gamla landningsbanan 
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Sommarvägen sett från Kvarnbacksvägen 
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Konsekvens av lokalgatorna - 170 stugor måste bort 

 
• De gula markeringarna visar stugor som försvinner i och med breddning av 

vägar till s.k. lokalgator. 
• De vita markeringarna visar stugor som hamnar i ett slags ”ingenmansland”, 

alltså utan ett omkringliggande koloniområde. 
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Iris Glia 
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Steg 2 i projektet? 

Bild 1.  
Förslaget andas harmonisk 
samexistens mellan kolonistugorna 
och de nya bostäderna och 
kontoren. 

Bild 2.  
”…bebyggelsen ska förläggas 
huvudsakligen till dalstråken” 
 
”På Riksby klack föreslås relativt 
tät bostadsbebyggelse…”  
 
”…intressekonflikter och svåra 
avväganden /…/ att skapa fler 
bostäder och å andra sidan värna 
koloniområdenas kulturhistoriska 
värden…” 
 
(Program för centrala Bromma, sid 14, sid 26 och sid 54.) 
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Infrastruktur 
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Historiska rubriker från 70-talet 
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Solna Stads syn på trafiksituationen i regionen 

Bilden är hämtad från Solna stads webbplats och visar ett projekt 2005 som drevs tillsammans med Stockholms stad, 
Trafikplanekontoret, Vägverket och Sundbybergs stad. Alternativet Tritonvägen är inte längre aktuellt då bostäder har byggts 
där. 

• Genomfartstrafiken har ökat lavinartat i 
Solna pga många nya arbetsplatser 

•  45.000 bilister åker dagligen genom 
Huvudsta och Solna 

• Trafiken kommer att öka ytterligare när 
exploatering i Solna, Sundbyberg och 
Stockholms västra och nordvästra delar 
ökar  

• Tranebergsbron, Essingeleden, E18 och E4 
kommer inte att klara av trafikökningen 

• Ett bygge av tunneln innebär möjligheter 
till förtätning av regionen kring Bromma. 
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Mitt förslag på infrastruktur - Huvudstatunneln mot Brommaplan 

Mitt förslag: 
 
Steg 1, Bygg tunnel mellan Karlberg och Frösundaleden 
 
Steg 2, Bygg tunnel från Huvudstabron i riktning mot Mälaröarna 

76 000 nya bostäder ska byggas i 
Bromma/Västerort, Ekerö, Solna 
och Sundbyberg framtill 2030 och 
totalt blir det 552 642 invånare. 
Större än som hela Göteborg 
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Ta med er det här 

• Börja bygg bostäder där det finns en fungerande 
infrastrukturen avseende vägnät 
 

• Ta ett helhetsgrepp på hela området i Bromma 
avseende bostäder och infrastruktur 
 

• Låt oss bli delaktiga i arbetet med att formulera 
framtidens Bromma – vi har ett avtal som sträcker sig 
till 2038 
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Tack för visat intresse 
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