LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

Ordförandemöte
Datum:

14 september 2017

Tid:

19:00 – 21:00

Plats:

SRF-kansliet, Tordönsvägen 4 i, Klostergården

Närvarande:

Conny Olsson

ordförande LKC

Emmy Lindskog

sekreterare LKC, ordförande Viktoria

Marko Dimovski

viceordf. LKC, ordförande Öster 1

Monika Steorn

suppleant LKC/ S:t Hans

Conny Obrell

webbmaster

Klostertäppan: Bertil Johansson; Oskarshem 2: Jan Olofsson; Källby Mölla: Bengt Larsson;
Gläntan: Ulla Henriksson; Högbo: Åsa Andersson; Solhällan: Claes Stålhammar; Västhagen:
Ulla Johansson; Oskarshem 1: Jens Raneke och Jonas Hartvig; Haga: Rickard Wallin; S:t
Månslyckan: Jenny Hellström; Oskarshem 3: Anna Boo; S:t Hans: Anki Pizunski; Täppan:
Ann Månsson; V:a Sommarstaden: Pia Ukkonen o Roland Casselö; Örjan: Martin Lindsten.

Anmält

Lars-Gösta Jardevall

suppleant LKC

förhinder:

Lars-Erik Nilsson

kassör LKC

Jeanette Nilsson

ledamot LKC

Inte representerade:

Öster 2, Brevduvekolonin, Plantagelyckan

Conny Olsson hälsar välkommen till andra ordförandeträffen för året och lämnar ordet till
kvällens gäst, Madeleine Almér som presenterar sin organisation, Sällskapet
Trädgårdsamatörerna.
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Efter föredraget följer en kort frågestund och det bjuds på kaffe/té och goda kakor.
Mötet återupptas med att ordföranden informerar om att hemsidan utökats med information
om hur ett uppsägningsförfarande bör gå till. Vidare har styrelsen utarbetat en mall till stöd
för föreningarnas presentation på hemsidan. Mallen läggs upp på hemsidan och därefter kan
föreningarna utforma hur man vill ”bli presenterad” på hemsidan i ord och bild.
Flis
Intresserade föreningar kan ringa till kommunen och beställa flis som ju ingår i
kretsloppstänket när vi fyller det för ändamålet avsedda kompostfack med grenmaterial.
Koloniföreningarnas dag 2018 samt nytillkommen Skördefest 2018
Kommunen påminner genom flygblad och e-mail om årets skördefest och ber lokala kolonioch odlingsföreningar om hjälp med att sprida denna information samt fäster redan
uppmärksamhet på nästa års skördefest. Hugade koloni- och odlingslottsföreningar i Lund
som vill vara med som utställare och presentatörer av sitt område kan anmäla sig till
odlingssamordnaren Janine Österman. När det gäller koloniföreningarnas dag diskuteras både
avsikten/innehåll med densamma samt lämplig tidpunkt. Den livliga diskussionen utmynnar i
att det är svårt att lämna förslag så länge man inte vet något om avsikten/innehållet/syftet med
dagen. Därtill konstateras att sensommaren/hösten är fullspäckad med arrangemang i
trädgårdsmänniskors liv varför våren/försommaren kanske borde vara en bättre tidpunkt för
ett sådant arrangemang?
Mötet enas om att LKC ska ta kontakt med kommunen för att få svar på dessa frågor samt
återkomma till fullmäktige med en redovisning antingen i november eller senast i februari.
Pilotprojekt gångbeläggning
Kolonisterna på Viktoria var något besvikna med resultatet eftersom man ansåg att
underarbetet var dåligt på sina ställen som resulterade i snabbt uppkommet ogräs och
betydligt tunnare beläggning jämfört med Stadsparken. Kommunens företrädare menade
däremot att ytorna inte var direkt jämförbara. I Stadsparken rör sig folk hela tiden som
trampar gångarna så att ogräset aldrig får en chans att etablera sig. På de flitigast använda
gångstråken på Viktoria finns bara ett fåtal gröna fläckar. Man menar att det aldrig kan bli
ogräsfritt men att växtligheten kommer att avstanna med tiden, i synnerhet om man i början
lägger ner lite extra möda på rensning som dock är lättare att utföra än på tidigare beläggning.
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Flera talare tar upp att ett pilotprojekt kräver en utvärdering (som ju utlovades av kommunen) och
uttrycker sitt missnöje med den form av utvärdering som hittills skett. Och i synnerhet om denna

beläggning ska ersätta den nuvarande i samtliga föreningar, ja då vill man ha mer på fötterna och veta
vad man ger sig in på. Därför ska herrar Brobeck och Bengtsson inbjudas till LKC för att besvara

alla frågor de olika föreningarna kan ha i denna fråga. Lämpligt tillfälle vore fullmäktige i
november eller februari, beroende på när tidkalendern tillåter det.
Ledningsunderhåll vid ny gångbeläggning
Det framkommer att även dränering borde ingå i detta åtgärdspaket och att förhållandena kan
vara väldigt olika från område till område, beroende på dess samt rörens ålder. Dessutom tas
det upp att det på många områden, särskilt de äldre, tycks saknas ritning över hur ledningar
har dragits. Det är lätt att upptäcka en läcka men ofta svårt att avgöra ”dess bana”.
Ordföranden råder samtliga styrelser där detta är ett problem att kolla med sina gamla
kolonister (så länge dessa finns) eftersom ” di gamle” ofta vet hur rören dragits!
Utlandsresa till tyskt koloniområde 2018
Styrelsen har fått in ett förslag till bussresa till självkostnadspris för medlemmarna. Det är nu
upp till de lokala föreningarna att ”sondera terrängen” på hemmafronten och återkomma med
svar till fullmäktigemötet i november 2017. Om intresse finns ska planering påbörjas inom
LKC och en första redovisning om hur resan kan se uti så fall lämnas vid årsmötet i februari
2018.
Diskussionsunderlag nya arrendekontrakten
LKC förordar en kontraktstid på minst 15 år. Sedan måste många viktiga frågor för kolonister
diskuteras så att LKC är på det klara med vad rörelsen vill samt angelägenhetsgraden av olika
delmoment såsom arrendeavgift, uppsägning, skötsel- och generella ordningsregler. Tips från
några talare är att lokala styrelser bör granska kommunens fördjupade översiktsplan och
efterforska vilka planer kommunen kan tänkas ha likväl som hur andra myndigheters beslut
kommer att påverka det egna området och dess omgivning. Förmodligen kommer kommunen
att under 2018 inbjuda till första förhandlingar om nytt arrendekontrakt för både koloni- och
odlingslottsverksamhet med LKC.
Övrigt
Förfrågan om alla lokala kolonistyrelser skaffat organisationsnummer? En förening uppger att
man inte gjort det ännu. Starka rekommendationer att göra det omgående.
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Förfrågan om hur många föreningar som försäkrat sin klubbstuga? Den omfattas inte av
LKC:s försäkring. Av svaret att döma var det inte många, troligen beroende på okunskap och/
eller för höga premier?
Ordföranden meddelar att höstens fullmäktige kommer att avhållas den 30 november kl.
19:00 i denna lokal.

Avslutning
Samtliga tillönskas en härlig höst och önskas välkommen åter till fullmäktigemötet i
november.
Vid pennan

Emmy B Lindskog
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