
Eriksdalsbladet 
aktuellt

"Vi kommer att hålla möte på plats i 
området under en dag, sedan kan man 
också besöka oss på Tekniska 
nämndhuset för mer information", 
säger Christina Winberg. Vi kommer 
inte att ta bort kolonilotterna, de ska 
stå kvar. Vi vill ju även bevara delar av 
den grönstruktur som finns", fortsätter 
hon. 
Mer detaljerad information kommer 
inte i dagsläget. Det kommer ett 
inriktningsbeslut senare. Än så länge är 
detta ett programarbete.” 
Läs mer på sid 2.

Allra först tar vi upp det länge emotsedda planförslaget om nydaningen 
av Södra Skanstull. Södermalmsnytt, som veckan före det första officiella 
samrådsmötet vid Eriksdalsbadet den 10 september, publicerade en 
artikel där man bland annat intervjuade Christina Winberg, handläggare 
på Stockholm stads exploateringskontor. I intervjun säger hon bland 
annat: ”Vi kommer inte att ta bort kolonilotterna”. 

TIDNING FÖR OBEROENDE 
ODLINGSÄLSKANDE

Projektet Södra Skanstull sträcker sig 
mellan Ringvägen och Årstaviken. 
Här vill staden använda dåligt 
utnyttjade ytor för att få in flera 
arbetsplatser, hotell, 750 bostäder, 
handel, kultur och sport. Man vill 
alltså bygga en helt ny stadsdel med 
gator, torg, butiker, restauranger och 
en nattklubb, liksom en förlängning 
av Söderledstunneln fram till 
Skansbrogatan (den korta sträckning 
där på- och avfarterna upp till 
Ringvägen och in i tunneln norrut 
idag sker nedanför Clarion hotell). 

Var så god! 
Vad sägs om en liten paus från 
smartphones, surfplattor och 
Facebook?  
Här är vårt första prov- och 
premiärnummer. 
Eriksdalsbladet är tänkt som 
anspråkslös medlems-
information till alla kolonister i 
Eriksdalslunden, tryckt på 
vanligt papper, lätt att ta till sig, 
lätt att stoppa i fickan, läsbar 
utan vare sig elnät eller 
batterier.
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En tuff start 
för Kjell. 
Björn Fredén 
hälsade på. 
Sid 3

Stan kryper närmare Eriksdalslunden! 
Ett första förslag klart.

Anna-Lisa 
lämnar sin lott 
En resumé och ett 
stort tack. 
Sid 5

En årskrönika 
i bilder 
Nu sjunger säsongen 
på sista versen.  
Så blev 2016 
Sid 7

Sommarfesten blev  
lyckad - och vädret!
En härlig sommar nådde sin höjd-
punkt då vi träffades till tonerna av 
blåsorkestern och fantastiskt god mat i 
långa banor. En härlig stämning 
tillsammans med det fina vädret mitt 
emellan lite halvblaskiga dagar gjorde 
sitt till. Calle höll sitt sista tal som 
ordförande under 12 års tid. En 
fantastisk bedrift! Björn hade samlat 
alla våra stugor på bild i en samlings-
pärm som finns till beskådande i 
Kornboden. Och hemsidan rullar på.



Storstan i kontakt med grönskan
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Den tänkta nybebyggelsen är inte avsedd 
att påverka koloniområdet rent bygg-
tekniskt. En röd tråd löper igenom det 
nybyggda området med en huvudgata 
kallat Diagonalen som sträcker sig under 
broarna fram t.o.m. nuvarande Trädgård 
på spåret intill Tullhagen

Planerad ny bebyggelse. Skisser och bilder: Andersson Jönsson 
Landskapsarkitekter AB samt White Arkitekter.

Nedanstående citat hämtat från 
Stockholms stad ”Skanstull Södermalm 
Landskapsanalys” ger en fingervisning 
om denna del av Södermalm;  
”Visionen för Söderstaden innebär att 
södra Skanstull utvecklas från ett 
strukturellt splittrat ytterstadsområde 
korsat av stora regionala trafikleder till 
en tät och integrerad del av den centrala 
staden. År 2030 ska Söderstaden ha 
utvecklats till en attraktiv, tät och 
livaktig stadsmiljö, och denna 
omvandling kommer att ställa krav på 
en långsiktig och koordinerad planering 
av nya arbetsplatser, bostäder, utvecklade 
rekreationsmöjligheter och en väl 
fungerande infrastruktur”.

Vidare under kapitlet 2.4.5 
”Värdering av sociala 
aspekter” påpekas som på 
andra ställen i planeringen 
för nya Skanstull Södra 
följande;  

”Platser som har goda förutsättningar att 
utvecklas utgörs av Hamntorget, kajen, 
Eriksdalsbadets entré, strandpromenaden 
och platsen under Skanstullsbrons valvåge”.  
Mycket händer intill och under broarna 
men även på Folksamhusets sida. En ny 
planering ska även tillföra en bättre 
parkmiljö vid Årstaviken. Den nuvarande 
båtuppläggningsplatsen flyttas en liten 
aning upp norrut delvis bredvid den nya 
tilltänkta tennishallen för att frilägga 
markyta för en ny parkanläggning med 
nya badbryggor.  
Diagonalen blir huvudgatan i den nya 
stadsdelen. Gatan startar i Hamntorget 
och sträcker sig upp till Badhusbron och 
får ungefär samma sträckning som det 
gamla järnvägsspåret har idag.  

Föreningens remisssvar skall lämnas in 
senast den 27 oktober. Vi hoppas att 
du informerar dig och kommer inom 
kort återkomma med de delar av 
planförslaget vi anser särskilt väsentliga 
att diskutera. Lämna gärna dina egna 
synpunkter per mail eller på annat sätt 
till styrelsen i god tid före remisstidens 
utgång. Vi har frågat Calle Malmgren, 
ordförande i styrelsen: 
”Betyder det här inriktningsbeslutet 
att vi kan sitta säkra på våra lotter 
fortsättningsvis?” 
Kort reflexion av vår herr ordförande: 
Vi skall aldrig förledas att tro att vår 
framtid någonsin är ”räddad”. Vi måste 
nu istället ännu mera övertyga hur 
viktiga vi är för historien och mång-
falden. Finnas på våra lotter, och odla 
mera. Inget får någonsin se övergivet 
och misskött ut. Den dyrbara marken 
vi får använda får aldrig ligga för fäfot 
och se oanvänd ut”.  
Hälsar Calle.

Nuvarande enligt 3D karta



Kjell bjuder på fika och mackor inne i 
en idag trivsam och helt mögelfri 
stuga. Vi sitter och tittar ut över det nu 
uppodlade och välplanerade tomten 
där nyttoodlingar upptar hela östra, 
bortre delen. Man anar spaljerade 
baljväxter, grönkål, potatis, krusbär 
m.m. i regndiset. 

Idag kan Kjell skratta åt det 
bedrövliga startåret. - Jag gjorde den 
ena förfärliga upptäkten efter den 
andra. Jag såg ju direkt att våt jord 
gick upp över plankfodringen på 
norrsidan och att vattnet sköljde in 
under huset vid kraftigt regn. När jag 
blottlade bottenbjälkarna blev jag inte 
det minsta förvånad över att se att de 
var mer eller mindre helruttna och 

Jag har stämt möte med Kjell 
Lindkvist på lott 25. Det regnar lätt 
och doftar våt jord, flox och 
nymogna äpplen.  
Det var Kjell som utan en sekunds 
tvekan ställde upp en helg i vintras och 
hjälpte mig att nymåla styrelserummet, 
som länge sett bedrövligt ut. Kjell 
tillträde som ny kolonist något år efter 
mig och satt också ett år som suppleant i 
styrelsen. Jag ville prata lite med en 
kolonist som jag visste haft en bedrövligt 
tung start med förvildad och övervuxen 
tomt och ett hus som luktade mögel och 
stod lätt på sniskan i ena söderhörnet. 
Husets läge på branten invid 
materialboden indikerade fara för värre 
saker än lite lutning. Var det möjligen på 
väg nerför branten mot promenadvägen. 
och Årstaviken? 

Odlarintervjun på lott 25

omedelbart måste bytas. Det är 
ingen litet jobb ens för en 
praktisk kille med viss erfarenhet 
av hantverksjobb som jag. 

Det var bara att börja med 
huvudproblemet, att få stopp på 
vattnet som sköljde in över 
husgrunden. Jag gjöt nya murar, 
terrasserade och la ett brett 
murat stoppskikt framför 
grunden. Ett jättejobb som 
måste göras innan jag ens kunde 
börja ägna krafterna åt att lyfta 

norrsidan, ta bort allt ruttet och lägga 
in nya bjälkar. Svettigt var det, det 
lovar jag och jag vill inte göra om allt 
det arbetet i brådrasket.  

Huset är ju byggt i souterräng och 
under golvbjällklaget finns ett stort 
utrymme för materialförvaring 
m.m. som numera är helt tort och 
luktfritt. Allt jobb gav alltså bra 
betalt så småningom.  

 - Jag övernattar ofta i stugan, säger 
Kjell, går ner och tar mig ett 
morgondopp vid bryggan nedanför 
och trivs och mår bra i det här huset. 
Jag har också röjt av buskar och sly 
så att vattnet syns igen från mina 
fönster. Det är en härlig utsikt här 
uppifrån. Förr såg man ingenting.

- Ja, sen kommer ju all målning, mindre 
och större snickarjobb och genom-
grävning och nyplanering av trädgårds-
ytorna. Det tar sin tid.  
Jag har planterat nya fruktträd och buskar, 
hallon och mycket mer. Det är en fin 
trädgård idag som bara kommer att bli 
bättre.  Allt gjutande och snickrande och 
målande var ett måstearbete, sen kom det 
roliga – att fixa den här tomten.Det ju det 
som roar mig mest.  

Hej då Kjell, säger jag och vandrar hem i 
duggregnet mot min egen lott som i och 
för sig inte är på väg ner i Årstaviken, men 
nog skulle behöva en Kjell för både det 
ena och andra. 

Björn Fredén 
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En vacker blomma och 
en vacker trädgård är 
som ett paradis och en 
fröjd för ögat

Åtta vinnare i årets 
fototävling 

Ett kom-ihåg för nästa vår 
Vårt Kolinimuseum har i år en 
specialutställning om hur vi kan 
hjälpa till för att öka blomsterprakten i 
våra trägårdar. Hoppas att du varit 
där och sett Gunilla Holmgrens 
fantastiska handgjorda polinerare i 
skala ”väldigt stor”. Den är mycket 
vackert gjord. Utställningen satte 
fokus på en mindre uppmärksammad 
grupp insekter, de små solitärbina 
som finns i mängder i våra trädgårdar 
och som vi sällan uppmärksammar.  
De här små polinerarna är lika viktiga 
i trädgården som honungsamlande 
bin, humlor och getingar men väldigt 
beroende av att hitta skyddade lägen 
och krypin för sin verksamhet, Med  

enkla hopbuntade små bamburör, stenar, 
kottar och hål borrade i trästycken mm 
kan du hjälpa dem att få en bra livsmiljö. 
Välj helst ett skyddat läge, gärna i öst, så 
att de får morgonsol. Du kan också 
placera stenar, spelkulor eller annat i ditt 
fågelbad för att underlätta för de här 
små vännerna att släcka sin törst. 
Ett sånt litet insektshotell kan 
insekterna ha nytta av från tidigt på 
våren till sent på hösten, eftersom olika 
arter använder hotellet på olika sätt, 
också som skydd för kylan.  
Karin Löfgren kolonist i Tullhagen: 
- Förra året besökte jag Slottsträdgården 
i Malmö och hittade detta otroligt 

vackra insektshotell vid en fin insektsäng. 
Vi har ju lite här och var ytor över i vårt 
koloniområde och det hade varit 
fantastiskt om vi tillsammans, vid t.ex. 
vårstädning, kunde markbereda för lite 
mer aktiva insektsrabatter runt omkring 
oss. Detta är ju förutom vackert också till 
nytta för alla våra fruktträd m.m. Jag är 
ju själv granne med en sådan ”överyta” 
men har just nu inte kraft att ensam 
konvertera denna från kirskålsäng till 
insektsäng. Men när vi är 20 personer på 
en städdag hade det gått lättare. Något 
för nästa vår? Insektslockande växter: 

Lavendel, jätteverbena, kryddtimjan, 
kryddsalvia, fjärilsbuske, röd rudbeckia, 
syrén, fruktträd, rosor och bärbuskar till 
exempel.  
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Gunilla Holmgren och Rolf Heinwall i 
Kolonimuseets utställning, berättar gärna 
om våra solitärbins betydelse för ett 
blommande Eriksdal.  

Juryarbetet blev svårt. Många fina bilder 
fanns det att välja mellan. Till sist enades 
juryn om att välja inte mindre än åtta 
kolonister till en final där för säkerhets 
skull alla åtta förklarades som 
förstapristagare: Ingela Bendt lott 109, 
Alf Bengtsson lott 1B, Monica Enbom 
lott 47, Karina Engman lott 135, Peter 
Roth lott 64, Caroline Steiner lott 98, 
Eva Sunnerstedt lott 48 och Mimmi 
Kindblom-Grandell lott 50 (fotomodellpris)



Eriksdalsbladet hälsar på 

– ”Riv den morsan, den är rutten” 
säger sönerna. Framtiden får väl 
utvisa hur det blir med den saken. Ett 
charmigt litet hus är det utan tvekan. 
Förra året hade Anna-
Lisa inbrott och det 
kändes svårt, de hade 
sönder fönster och 
fönsterluckor och 
plockade med sig en del 
saker som saknas nu, en 
trädgårdskatt i keramik 
bland annat. 
Några gånger har 
”besökarna” lämnat 
kvar en tjugolapp eller 
några öl, en klen tröst. 
Ett par pelargoner får 
kanske följa med hem 
till lägenheten och några 
småsaker tar hon nog 
med sig, annars lämnas det mesta över 
till nästa kolonist. Kanhända blir det tid 
till annat nu? Det syns spår av att Anna-
Lisa både kan måla och arbeta med lera, 
men Anna-Lisa småskrattar bara åt den 
frågan.  
Katarina Nordgren 

Det bara dagar kvar innan Anna-Lisa 
lämnar stugan på lott 133 i Tullhagen. 
Både lite sorgligt och skönt på samma 
gång. När hon var ny kolonist kunde 
hon cykla hit på några minuter, nu tar 
promenaden drygt 20 minuter.  Lite 
besvär med benen gör att det känns 
jobbigare även med trädgårdsarbetet.  
Anna-Lisa fick vänta länge i kön 
innan det blev hennes tur och hann 
förstås bli äldre under tiden.  
Hon tog över lotten för sju år sen och 
har hunnit plantera en del nya 
blommor, men vinbärsbuskar och 
björnbärssnår är kvar sen tidigare plus 
alla småfåglar som varit bortskämda 
av den förra kolonisten. De sitter ofta 
och väntar på staketet för att få lite 
bröd- eller bullsmulor. 

Det dimper ner äpplen när vi sitter i 
skuggan, det stora gamla Oranieträdet 
skulle nog behöva beskäras ordentligt 
eller kanske ersättas med ett nytt, 
barken är skadad och många grenar 
ser döda ut. Den lilla stugan är i också 
behov av omfattande renovering, den 
har stått här i många år. 

Det blommar så fint i septembersolen, alla höstanemonerna, 
den stora hortensian och alla rudbeckior och guldbollar.

En medodlare och två medlemmar ur vår förening har 
avlidit under året: Ulla Leile medodlare på lott 46, 
Aron Zetterqvist lott 91 och Jane BrickLindström lott 
152. Alla kolonistvänner beklagar detta djupt och ber 
att få framföra våra kondoleanser till de anhöriga.  
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  Nyheter med sorgkant 



Vad trevligt det var när 
ni var här! 
Under 2016 byter fyra stugor innehavare. 

Visning för hugade skedde den 7 september. Stort intresse 
och stor variation i skick och överlåtelsebelopp. Vi kommer 
att sakna de kolonister som lämnar föreningen.  
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Hej då  Lena och Sture 
Ingen tvekan om att ni lämnar efter er en lott på 61:an i 
toppskick. Under många år har föreningen dessutom kunnat 
dra nytta av era tjänster i olika sammanhang. Nu senast, när 
föreningen stod utan kassaförvaltning, trädde Sture fram 
och sa: ”Klart jag ställer upp, när det nu inte finns någon 
annan som är villig”. Inte nog med det. Sture kommer 
dessutom att hålla ordning på vår ekonomi ända fram till 
årsmötet! Hjärtligt tack! 

Hälsningar till vackra Gotland Tania! 
De som gick förbi lott 67 senhösten 2015 kanske minns Tania i full 
fart med att tömma stugan på diverse utrustning och annat. Ett tungt 
höstjobb för Tania som en längre tid varit etablerad med ett eget 
företag för textil och design i Visby. God fortsättning till Tania, som vi 
känner som en av landets främsta textilkonstnärer!

Anna-Lisa! Klart att vi helst ville ha dig 
kvar att språka med över staketet till lott 
133 i Tullhagen! 
Charmerande och vänlig i ett hav av blommor, så kommer vi 
alltid att minnas dig. En liten intervju gjord av din granne 
Katarina ser du på föregående sida.

Ulla Lutteberger höll fast vid sin vackra lott på 54:an 
så länge det var möjligt och alltid längtade hon dit.
Ulla satt med styrelser, kommittér mm och gjorde stora insatser för 
föreningen. Stort tack Ulla. Att du och föreningen inte kunde freda din lott 
för obehöriga under din sjukdom beklagar vi alla. Vi hoppas och är rätt 
säkra på att den fortsättningvis kommer att bli lika fin och blomstrande som 
under din aktiva tid! Du har ju visat vilken potential den har!
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Nu till den rafflande årskrönikan

7 februari. Eländiga kyla 6 mars. Årsmöte. Wow vi fyller 110 år!

24 juni. Midsommar. Längst, högst,  
vackrast?

1 mars. Det dyker upp blomster.  
Hoppet tänds!  

23 mars. Allmän städdag. Vem är bäst 
i klassen?

21 maj. Näsduksträdet blommar. 28 maj. Plantbytardag. Bytt är bytt! 

5 juni. Rundvandring. Den häcken är tolv 
centimeter för hög! (tur vi inte är i Versailles)

26 juli. Alla stugorna fotograferade. 

20 augusti. Sommarfest med mässingsblås. 17 september. Vi röjer för en vacker 
vår 2017.

10 september. Samråds- 
utställning om Södra Skanstull.

Oktober. Vattengruppen tackar för sig. Vi ses 2017 



Björn Fredén lott 100,  Katarina Nordgren lott 129,  Kenneth Olsson lott 62. 

Ansvarig utgivare: Carl Gustav Malmgren lott 41

I redaktionen 

Tyckt Tänkt Insänt 
Under den här rubriken tar redaktionen emot insändare från 
våra medlemmar. Har du obesvarade frågor och funderingar om 
vår verksamhet i stort och smått kan detta vara ett forum där du 
så att säga kan lätta på trycket.  
Din insändare får gärna vara med signatur, men med namn och 
lottnummer när den sänds in till redaktionen. Redaktionen för-
behåller sig ockå rätten att avstå från publicering av insändare av 
alltför personlig karaktär. Skicka din insändare till Eriksdalslundens 
koloniträdgårdsförening c/ o fredens@comhem.se. Ange namn 
och lottnummer.och eventuell signatur.  

En dag ramlar väl ett träd rakt 
igenom stugtaket! 
Det känns faktiskt otrevligt när man 
ser jättegrenar och stora träd falla ner 
runt om inom området. Skulle det inte 
vara möjligt för oss i föreningen att göra 
en lista på träd som ser lite skröpliga 
ut. Kanske kan vi sedan presentera  
listan för parkförvaltningen. 
Gissningsvis gör de sina rundor, men 
vi som ofta är här kanske har en bättre 
möjlighet att se farliga träd innan olyckan 
är framme.  
Gillar träd absolut men..  
Undrar signaturen Höstfixare

Jag tycker att vi ska införa ett 
faddersysten för nya kolonister 
Flera kolonister jag talat med har 
saknat stöd och intresse från styrelsen 
under första tiden som nya och oerfarna 
kolonister. Eftersom styrelsen har ont 
om tid tycker jag att det vore bra med 
ett faddersystem där varje ny medlem 
tilldelas en erfaren kolonist för samtal 
och frågor. Systemet skulle också göra 
det lättare för nytillträdda att komma 
in i gemenskapen och snabbare få  
bekanta utanför den egna lotten.  
Förslag från signaturen Varför 
uppfinna hjulet flera gånger

Tipset 
Nyfiken på Trygve? 
Ett system för grannsamverkan 
som några av föreningens 
medlemmar tittat på. 

I bästa fall kan du få tidiga varningar 
när obehöriga rör sig inom området 
och var. Man kan säga att Trygve 
fungerar som ett mellanting mellan 
en sms-lista och Facebook. Man kan  
berätta i realtid när något händer i 
området, både akut och inte. Man 
kan också lägga in bilder.  
Systemet behöver dessutom inte 
vara offentligt, utan kan hållas inom 
den egna gruppen. Trygve fungerar 
på iPhone- och Androidtelefoner 
(dvs nästan alla smartphones) och 
även på iPad. Man kan också ta del 
via sin dator.  
Vem som vill kan gå in och titta på 
en utmärkt beskrivning av hur 
Trygve fungerar på följande länk:  
https://www.youtube.com/watch?
v=cG6xyEqQFps&feature=youtu.be  

Vi återkommer med mer 
information om Trygve och kanske 
med erfarenheter från de 
medlemmar som prövat. 

Nr 1 2016

8

Läge att skapa en grupp? 
Ser att rätt många andra koloniträdgårdsföreningar använder (med 
varierande uppslutning men ändå). Flera grupper i Tanto t ex. 
Finns även en mycket liten, öppen grupp "Skanstull" som man kan 
ansluta sig till. Kan inte skada att vi skapar gruppen 
Eriksdalslundens kolonilotter tänker jag.  
Stefan Bothén lott 105

Nu finns en sluten Trygve-grupp 
som heter Eriksdalslundens 
Koloniträdgårdsförening 
(Ett långt namn, men det fick bli 
så för tydlighetens skull). Ladda 
ner Trygve-appen och gå med! 
Berätta gärna för era grannar 
också. Jag godkänner så fort jag 
prickat av er i medlemslistan.  
Charlotta Stenberg lott 81

Tycker det verkar super! 
Passade på att starta en familjegrupp 
också, kändes speciellt angeläget då 
sonens kompis blev nedslagen igår.  
Kristina Wickholm lott 75


