PRESSMEDDELANDE
Vi som jobbar med Projektet Orten Odlar kan kolonifrågan utan och innan, och vi finns med under
Järvaveckan för att leverera fakta. Vi vill slå hål på myten att kolonierna är en ekonomisk belastning
I själva verket är det tvärtom. Ett exempel är Rinkeby. Här får stadsdelen in ca 200 000 i arrenden,
medan kostnaderna uppgår till ca 100 000. Så ser det också ut söder om stan. I till exempel Skarpnäck överstiger intäkterna kostnaderna med 500 000 kr eller mer.
Att kolonierna inte får kosta speglar en utbredd syn på kolonitlotter som ett egenintresse. Vi hävdar
att det är ett samhällsintresse, en fråga om social trygghet, hälsa, biologisk mångfald och miljö. I tältet (IO7) möter du kolonister som kan vittna om allt detta. Vi är där onsdag och torsdag 14-21.
Trygghet
Det finns knappt en unge i Järva som inte har upplevt goda dagar i koloniområdena, med familjen
eller med kompisars familjer. Dagtid är pensionärerna på plats, rensar ogräs och dricker te. Sedan
kommer mammor, pappor med barn. Grillar och umgås. Det är som vardagsrum utan väggar. Var
annars i Stockholm finns den typen av trygghet? Det satsas miljoner och åter miljoner på trygghetsskapande åtgärder på Järvafältet. Varför finns inte koloniområdena med i de diskussionerna?
Biologisk mångfald
Lotterna är himmelriket för bin och andra pollinerare. Det har flera svenska studier visat. Aktuell
forskning från universitetet i Bristol slår fast att det mest kostnadseffektiva sättet att gynna pollinerare och stoppa insektsdöden är att anlägga koloniområden. www.nature.com/articles/s41559-0180769-y . Studien visar t ex att det finns tio gånger fler bin i kolonilotterna än i parker, på begravningsplatser eller i stadens naturskyddade områden.
Köerna växer
För tio år sedan fanns det gott om lediga lotter. Nu är det kö överallt. Det beror dels på att odlingsintresset ökat, dels på att befolkningen i Stockholm ökat med 15 % under samma tid. Men inga nya
områden har anlagts. Varför inte? Att staden satsar på pallkragar i parkerna hjälps inte. Det är till
kolonierna det köas. Och köerna växer allt snabbare.
Dagstugor
Det är dags att staden omprövar det omotiverade beslutet att förbjuda dagstugor på lotterna. Där
sådana finns fungerar föreningarna bäst, det är ett faktum. Ett strålande exempel är föreningen Lilla
Rinkeby. Kom till vårt tält så får du veta mer om kampen för dagstugor. Eller delta i vårt seminarium
i seminarietält 8 onsdag 12/6 kl 17: ”Om kampen att ta plats i staden och konsten att odla i ett vardagsrum”.
Om Orten Odlar
Bakom projektet står kolonistnätverket Peppar & Pumpa. Vi samarbetar med Tensta Konsthall och
Studiefrämjandet. Mer info på ortenodlar.se om vår trädgårdsfest den 24/8. Då guidas allmänheten i
tre områden. Vi fixar shuttlebussar och lånecyklar. Och så festar vi mitt i Tensta och bjuder på en
färgsprakande marknad.
Hör av dig om du vill ha mer info eller låna bilder.
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