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Årsringsgruppen	  –	  delredovisning	  180318	  

”från	  odlingslo-	  med	  litet	  lusthus	  3ll	  kolonistuga	  med	  trädgård”	  	  
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Ur	  kontrakt	  från	  1915:	  

1;0)	  Jordlo-en	  får	  ej	  ligga	  obegagnad	  och	  får	  endast	  begagnas	  3ll	  
trädgårdsanläggning	  

2;0)	  Endast	  1/3	  af	  lo-en	  får	  upptagas	  af	  samma	  växtart	  	  

8;0)	  Lusthus	  får	  uppföras	  endast	  eMer	  föreningens	  plan	  &	  bestämd	  
plats	  å	  lo-en	  och	  eMer	  af	  föreningen	  godkänd	  ritning	  och	  färg.	  	  

1955:	  

Större	  stugor	  får	  byggas,	  en	  ökning	  från	  8	  3ll	  10	  kvm.	  	  

Ur	  utlåtande	  från	  1969:	  

Innerstadens	  kolonilo-er	  är	  så	  go-	  som	  undantagslöst	  belägna	  inom	  
parkområden.	  Genom	  sin	  välvårdade	  blomsterprakt	  och	  sina	  hus	  av	  
lusthuskaraktär	  med	  funk3on	  av	  a-	  vara	  e-	  skydd	  under	  dag3d	  berikar	  
de	  de	  omslutande	  parkerna	  i	  väsentlig	  grad	  utan	  a-	  kostnad	  för	  staden	  
och	  utgör	  e-	  värdefullt	  miljö3llsko-	  i	  stadsbilden.	  	  

Täpporna	  är	  este3skt	  3lltalande	  tack	  vare	  den	  enskildes	  och	  den	  lilla	  
gruppens	  arbete,	  som	  alltså	  härigenom	  kommer	  invånarna	  i	  gemen	  3ll	  
del,	  allt	  under	  förutsä-ning	  a-	  dessa	  har	  rä-	  a-	  ströva	  inom	  
koloniområdena.	  	  

De	  äldsta	  innerstadskolonierna	  är	  nu	  omkring	  60	  år	  gamla	  och	  de	  
börjar	  få	  en	  kulturhistoriskt	  värde	  som	  en	  påminnelse	  om	  	  de	  första	  
odlarnas	  aktningsvärda	  bemödanden	  a-	  skapa	  dessa	  oaser	  i	  
stenstaden.	  	  

Några	  vik8ga	  skeden	  	  



Klicka på STHLM 
bilder för att 
lägga till en bild. 
Om du har en 
egen bild, klicka 
direkt på ikonen 
som visas i rutan 
här till vänster på 
sidan. 

DIVE-metoden som utgår ifrån de fyra stegen, D (Describe/	  
Beskriva, I (Interpret/Tolka, V (Valuate/Värdera) och E	  
(Enable/Aktivera) vars syfte är att besvara följande 
grundläggande	  frågor:	  

-  Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets 
ursprung och utveckling? 

-  Varför har vissa karaktärsdrag haft speciell samhällsmässig 
betydelse i förhållande till områdets utveckling? 

-  Vilka historiska karaktärsdrag har speciellt värde, kan de 
utvecklas och var går gränserna för vad de tål? 

-  Hur kan utpekade historiska karaktärsdrag och resurser i 
området förvaltas och utvecklas? 

Exempel	  på	  frågeställningar	  -‐	  DIVE	  
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-  Inventering av stugor och delvis lotter i samband med syn.  

-  Påbörjat arbete med att ta fram en lista med de lotter av störst 
kulturhistoriskt värde och viktiga karaktärsdrag.  

Vad	  beräDar	  dagens	  landskap	  och	  miljö	  om	  områdets	  
ursprung	  och	  utveckling?	  
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-  Inläsning historiskt material och frågeställningar kopplade till 
riksintressebegreppet där Eriksdalslunden har varit en 
utpekad värdekärna men inte längre är det.  

Varför	  har	  vissa	  karaktärsdrag	  haJ	  speciell	  samhällsmässig	  
betydelse	  i	  förhållande	  8ll	  områdets	  utveckling?	  

Ur riksintressepreciseringen i Stockholms 
Översiktsplan: 

1900-talets stadsbyggande  
1900-talets stadsbyggande och 
bebyggelseutveckling. Lärkstaden, 
Diplomatstaden, Birkastan, Röda Bergen, 
Kungsgatan och andra miljöer som återspeglar 
stadsplanering och bebyggelseutvecklingen 
under århundradets inledande årtionden. 
Terränganpassade planer, storgårdskvarter, 
men även fullföljandet av den äldre 
rutnätsstaden. Parkanläggningar och grönska, 
innerstadens koloniträdgårdar. Uttryck för det 
moderna välfärdssamhället och dess 
stadsbyggande, så som Gärdet, Slussen och 
Hötorgscity. Smalhusområdet  
Abessinien i Hjorthagen.  
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-  Informationsinsatser kring metoder för ett bättre underhåll och 
en varsamhet vid kontinuerliga renoveringar  

-  Översyn avtal. Idag kan inte föreningen ställa mer krav på 
enskilda kolonister än vad som regleras med avtal. Det finns 
möjlighet att ta fram tilläggsavtal som skulle kunna införas på 
frivillig grund eller vid ägarbyte men dessa får inte strida mot 
huvudavtal med staden.  

§1 ”Inom området är det endast tillåtet att bebygga varje enskild 
lott med sammanlagt 23 kvm, varav 14 kvm stuga, 6 kvm 
veranda och 3 kvm bod.”  
§ 5 k) ”Följa bestämmelser hos stadsbyggnadskontoret gällande 
byggärenden” 

-  Framtagande av nya råd och riktlinjer för nybyggnad av lotter 
inom området för, tex krav på tydligare ritningar i större skala 
och ett medvetet förhållningssätt gentemot den omgivande 
karaktären.  

•Hur kan utpekade historiska karaktärsdrag och 
resurser i området förvaltas och utvecklas? 
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Tack!	  


