
Välkommen till Örgryte  
koloniträdgårdar!



Föreningen Örgryte koloniträdgårdar är Göteborgs näst äldsta bevarade koloni
område – bara Änggårdskolonin är äldre. De första stadgarna antogs den 
23 september 1915 och den första kolonisten tilldelades sin lott i december samma 
år mot en arrendeavgift på 2 kronor per år. Längs Mölndalsån låg vid den här tiden 
ett pärlband av fabriker och arbetarna bodde i enkla träkåkar, oftast bara i ett 
rum och kök med vedspis. Vatten, dass och brygghus (tvättstuga) fanns på gården 
och tvätten fick bäras upp till husens torkvindar för att torkas. Barnadödligheten 
var hög och tuberkulos och andra sjukdomar grasserade. Här gav kolonirörelsen 
de trångbodda arbetarklassfamiljerna en möjlighet att komma ut ”på landet” och 
andas frisk luft samt odla grönsaker, frukt och bär till hushållet.

Kolonin har genomlevt många hot, men trots det finns den kvar. Stugorna 
har blivit en charmig blandning av ny- till- och ombyggnader och flera stugor i 
original skick finns också kvar nästan 100 år gamla. Trädgårdarna prunkar som 
aldrig förr. Mest är det blommor, fruktträd och bärbuskar, men ett nytt intresse 
för grönsaksodling märks med många nyanlagda köksträdgårdar och pallkragar 
dignande av säsongens delikatesser. 

Under sin 100-åriga historia har kolonin haft anledning att fira en lång rad 
bemärkelsedagar. 30-årsjubileet 1945 firades i ösregn. 50-årsfirandet 1965 glömdes 
bort. Men både 75-årsjubileet 1990 och 90-årsfirandet 2005 firades med stor fest 
och underhållning. 100 år firar föreningen bland annat genom att ge ut en jubi
leumsbok om kolonin och dess historia samt öppet hus den 13 augusti mellan 
kl 12 och 16. Örgrytekolonin är en gömd pärla, som förtjänar att besökas och 
vars historia är värd att berättas. Vår 100-åriga koloni är en livskraftig oas med 
förhoppningsvis många goda år framför sig!

Läs mer om livet då och nu i kolonin i vår jubileumsbok. Den finns att köpa  
på Göteborgs stadsmuseum eller via mail till jubileumsbok@orgrytekolonin.se. 
Pris 100 kronor (+ ev porto).

Ur innehållet: 
• En av de äldsta kolonierna i Göteborg
• Odling i kolonin
• Föreningens organisation
• Skötsel av stugor och lotter    
• Hot mot kolonin förr och nu
• Samvaro och gemensamma aktiviteter
• Utveckling och framtidsplaner
• Bilddokumentation av alla stugor med trädgårdar
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Grindarna är öppna 
mellan maj och  
september fram till 
klockan 21. Adressen 
är Helmutsro gatan 11, 
närmsta spårvagns
hållplats är Elisedal.

Välkommen in och låt dig inspireras! 

www.orgrytekolonin.se


