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MINNESANTECKNINGAR  

Ordförandemöte 

Datum: 2015 10 20 

Tid: 18.00 – 19:30 

Plats: Tordönsvägen 4 i  (SRF Lundabygdens lokal) 

Närvarande:  Conny Olsson ordförande LKC 

 Marko Dimovski viceordförande LKC, ordförande Öster 1 

 Emmy Lindskog sekreterare, ordförande Viktoria (fr o m  kl 19:00) 

 Lina Persson,  ledamot, ordf. Oskarshem III 

 Conny Obrell webbmaster 

Ulla Henriksson, ordf. Gläntan; Malin Andersson, ordf. Haga; Lillemor Hartelius ordf. 
Högbo; Barbara Strandell, ordf. Oskarshem II; Ann Månsson, ordf. Täppan; Ulla Johansson, 
ordf. Västhagen; Göran Andersson, ordf. V:a Sommarstaden; 

Anmält förhinder: Lars- Erik Nilsson kassör LKC 

   

Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna till årets andra ordförandeträff och uttryckte  
sina förväntningar på mötet. 

Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna ledamoten, i LKC, Ewa Wolgien. 

Conny Olsson sammanfattade vad som avhandlades, vid träffen mellan LKC och Park- och 
Naturförvaltningen 2015 08 25, i Västra Sommarstadens Koloniförenings klubblokal.  

Ordningsreglerna och skötselreglerna granskas för närvarande av kommunens jurister               
och sänds ut tillsammans med nya arrendeavtalen, som kommer att gälla fr o m 2020 01 01. 
Strängare regler för uppsägningar kommer också att utarbetas och gälla från samma datum. 

Komposteringen på koloniområdena ventilerades. Vid nya problem skall Miljöförvaltningen 
kontaktas. 
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Pilotprojektet, på koloniområdet Örjan, diskuterades och ärendet togs upp igen.                           
Singel eller plattbeläggning.                                                                                                             
Förslag att ärendet tas med till LKC:s fullmäktigemöte i november, för inriktning och 
rapportering till Lars Brobeck. 

Områdesadresserna är remitterade till Stadsbyggnadskontoret för behandling. 

Häckklippningen på områdena verkar nu fungera, efter direkta kontakter med KL- gruppen. 

Problemen med uppsägningarna, på Gläntan och Högbo, föranledde en livlig diskussion. 
Skrivelser är insända till Lars Brobeck, om områdenas problem och uppsägning är på gång för 
kolonist på Gläntan. 

De tekniska utrymmena för el, skall vara låsta och ingen får sälja eller leverera el inom 
områdena. Detta är en Försäkrings- och säkerhetsfråga, som ingen kan leva upp till inom 
koloniverksamheterna. Policy för detta föreslogs utarbetas av Lars Brobeck via förvaltningen 
och tillsändas LKC, för vidare utdelning till områdena. 

Varje kolonilott med byggnader bör försäkras via Folksam. LKC uppdrogs att inhämta en ev 
kollektiv lösning med olika försäkringsbolag. 

Kungörelsen från Lunds kommun, gällande tidsbegränsat bygglov t o m 2016 12 31 för 
detaljplan L283, gällande Nöbbelöv 23:5, togs också upp och diskuterades. 

LKC:s styrelse uppdrogs att sammankalla till nästa ordförandemöte i mitten av april 2016 och 
Täppans rotunda utlovades fungera som lämplig lokal, av dess ordförande. 

Vid pennan   

Conny Olsson


