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FULLMÄKTIGE   PROTOKOLL  

Fullmäktigemöte 

Datum: 30 november 2017 

Tid: 19:00 – 21:00 

Plats: SRF Lundabygdens lokal, Tordönsvägen 4 I 

Närvarande:  Conny Olsson ordförande LKC 

 Marko Dimovski viceordförande LKC, ordförande Öster 1 

 Emmy B Lindskog sekreterare LKC, ordförande Viktoria 

 Lars-Erik Nilsson kassör LKC 

 Jeanette Nilsson ledamot LKC 

 Conny Obrell webbmaster LKC 

 Lars- Gösta Jardevall ersättare 1 LKC, representant Öster 2 

Gläntan: Ulla Henriksson; Haga: Malin Andersson; Högbo: Christina Malmquist, Åsa 
Andersson; Klostertäppan: Susanne Borgfors, Carin Hallberg; Källbymölla: Bengt Larsson; 
S:t Hans: Anki Pizunski; S:t Månslyckan: Jenny Hallström; Oskarshem 1: Claes Hall, Jonas 
Hartvig; Oskarshem 3: Anna Boo; Solhällan: Claes Stålhammar, Maria Runnerstam; Täppan: 
Ann Månsson; Viktoria: Lena Möller-Madsen; Västhagen: Lisbeth Viberg; V:a 
Sommarstaden: Göran Andersson, Lonny Nilsson; Örjan: Martin Lindsten; Öster 2: Kristina 
Bosson Foster. 

Inbjudna  Lars Brobeck, parkintendent 

gäster: Malgorzata Khalaf, park- och naturkontoret, administrativa kontoret 

24 röstberättigade från 17 områden. 

§ 1 Mötets öppnande 
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Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande hjärtligt välkomna och 
öppnar mötet. 

Eftersom många föreningar har bytt representanter genomförs en kort 
presentationsrunda där samtliga närvarande inklusive gästerna presenterar 
sig i korthet. Därefter föreslår ordföranden att låta gästerna komma till tals 
direkt vilket godkänns av fullmäktigeledamöterna. 

Parkintendent Lars Brobeck tackar för inbjudan åt park- och naturkontorets 
vägnar och uttrycker sin glädje över att på detta informella sätt nå så många 
kolonister med ny information. Just nu är det väldigt mycket som händer på 
de förvaltningar som är knutna till Tekniska Nämnden. Mycket glädjande 
och inspirerande med en återblick till årets ”Skördefest” som samlade 110 
utställare och handlare och besöktes av i runt tal 10 000 personer.  Festens 
ansvariga Janine Österman är för närvarande tjänstledig men kommer 
tillbaka till våren. Tidigare har nya grindskyltar till koloniområdena 
beslutats men förvaltningen har först nu kunnat bestämma sig för 
utformningen av desamma. En provskylt visas upp av Malgorzata Khalaf. 
Utbyte av grindar annonseras där S:t Månslyckan och Haga blir först i raden 
eftersom dessa bedömdes som sämst. Successivt ska alla grindar på samtliga 
områden bytas ut och få samma enhetliga prägel. Detta arbete kommer 
emellertid att fortgå under en lång period. På sikt vill man gärna ersätta 
låsning med nyckel med något mera ändamålsenligt/driftsäkert. Vad detta 
kan bli har man inte klurat ut ännu, i vart fall menar förvaltningen att tiden 
för ett taggsystem inte är mogen ännu utan att det är en lång process. Att 
genomföra ett byte till taggsystem kommer att kosta cirka en halv miljon 
kronor som kanske skulle kunna användas till mera angelägna projekt? 
Eventuellt vill man testa taggar i någon form på ett provområde. Låsning 
med nyckel är inte oproblematiskt vilket både förvaltningen som 
föreningarna är medvetna om. Vad gäller avtalsfrågan är det förvaltningens 
avsikt att efter årsskiftet kalla LKC till förhandlingar. Lars Brobeck 
uppmanar föreningarna och LKC att ha klart ”sina frågor”. Tidsplanen är att 
ett färdigförhandlat avtal under våren 2019 ska tas upp i Tekniska Nämnden. 

Diskuteras även att föreningarna inte är nöjda med kompostkvalitén 
eftersom det finns mycket skräp i form av plast- och metallföremål i jorden. 
Det kan även diskuteras att halva mängden avfall bränns och ger grön el till 
Malmö. Tillsammans med Lantbruksuniversitetet pågår ett nytt projekt där 
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avfall bränns till biokol.  Förvaltningen har fått uppdrag av Tekniska 
Nämnden att få fram kostnader till en utökad sopsortering/separering på 
koloniområdena. Detta efter den föreningsmotion som av LKC skickats till 
Tekniska Nämnden. Kostnaderna för varje område går att utläsa ur de 
papper som Malgorzata sammanställt till respektive koloniområde. I 
samband med detta ärende framförs önskemål från park- och naturkontoret  

att adressera framtida skrivelser till kontoret istället för till Tekniska 
Nämnden. Det föreligger tjänstemannadelegation och kontoret vet om man 
har delegation att avgöra ärendet självt eller om det ska vidarebefordras för 
avgörande till Nämnden. 

Lars Brobeck framför även att stenmjölsbeläggningen är en längre process 
som inte nått sin permanenta skepnad efter enbart en säsong och lovar att 
man ska titta på ledningssystemet tillsammans med den lokala styrelsen. 

S:t Måns och Haga tillfrågas om huruvida man fått info från Trafikverket? 
Lars Brobeck uppmanar föreningarna att fundera på erhållen information 
och återkomma till honom vid behov samt meddelar att man även bevakar 
Örjan i den pågående förtätningsprocessen. Han avslutar med att deklarera 
att kontoret verkligen värnar om koloni- och odlingslottsverksamheten i 
kommunen. 

Han svarar på direkt fråga om huruvida koloni- och odlingslotter i Lunds 
kommun ”är i fara” att detta inte gäller kolonilotter.  

Ordförande tackar Lars Brobeck och lämnar ordet till Malgorzata Khalaf 
som inleder med att tacka för gott samarbete med LKC och anslutna 
föreningar. Även om det fanns hur mycket som helst att serva kolonisterna 
med är förutsättningen ändå bara en halvtidstjänst på park- och 
naturkontoret. 2018 införs ett nytt debiteringssystem i kommunen. Av denna 
anledning är det inte säkert att fakturautskickning till kolonister kommer att 
klaras till februari 2018. De föreningar som inte har skickat aktuellt 
årsmötesprotokoll ombeds att göra det omgående. Hon har gjort en mapp till 
varje förening och bland upptagna listor ska namn kollas på dess riktighet. 
Det är dels listor på styrelseuppdrag och en förteckning över samtliga 
kolonister, vidare utökad kostnad för differentierad sopsortering samt en 
lista över sålda kolonilotter 2009–2017. Hon ber respektive styrelse att per 
mail och senast den 15 januari 2018 meddela kända ändringar i 
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namnlistorna samt om föreningen vill fortsätta som hittills med 
sophanteringen eller om man önskar övergå till en mera differentierad 
hantering. 

Alla föreningar ska ha ett organisationsnummer, har man inte något ännu är 
det hög tid att skaffa! Fördröjda utbetalningar är ett onödigt 
irritationsmoment. Slutligen uppmanas styrelser att kontakta henne 
skyndsamt  

- Ifall man vet att en arrendator avlidit 

- Ifall man vet att arrendator hyr ut i andra hand (förbjudet). 

Det frågas huruvida information på andra språk än svenska finns tillgängligt 
vilket inte tycks vara fallet. Från förvaltningens sida anser man att man med 
illustrationer ofta når samma syfte. Någon förening har information på 
engelska. 

Informationen från park- och naturkontoret avslutas med upplysning om att 
julgranen tänds den 1 december klockan 16:00 på Stortorget dit alla 
närvarande är välkomna. 

Spontaninlägg där Malgorzata Khalaf lovordas för den gedigna support för 
koloniföreningarna och denna uppskattning undermålas med församlingens 
applåder.  

Ordföranden tackar Lars Brobeck och Malgorzata Khalaf för att de ville 
komma och informera kolonisterna och önskar alla en God Helg. 

Mötet ajourneras och församlingen bjuds på kaffe/te och goda kakor samt 
återupptas därefter. 

§ 2 Mötets behöriga kallande 

Fullmäktigemötet anser enhälligt att mötet kallats inom den tid stadgarna 
föreskriver. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
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Utsänt förslag till dagordning fastställs enligt föreliggande förslag. 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 24 röstberättigade, 17 koloniföreningar är 
representerade denna kväll. 

§ 5 Val av mötesordförande 

 Conny Olsson väljs till ordförande för mötet. 

§ 6 Val av mötessekreterare 

Emmy B Lindskog väljs till sekreterare för mötet.  

§ 7 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Göran Andersson, V:a Sommarstaden och Ulla Henriksson, Gläntan väljs till 
justeringspersoner tillika rösträknare. 

§ 8 Information från styrelsen och diskussion med inbjudna gäster 

 a) Genomförda ordförandeträffar  

Under 2017 har två möten hållits, dels den 4 maj och dels den 14 september. 
Mötena har varit välbesökta och styrelsen ska försöka att även under 2018 
anordna två ordförandeträffar.   

 b) Valberedningens arbete 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och förväntar sig en mängd av 
namnförslag på lämpliga kandidater för uppdrag inom LKC. 

 c) Årsmötet 2018 

Bestäms till den 22 februari 2018, kl. 19:00 i samma lokaler som detta möte. 
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 d) Ingen höjning av medlemsavgiften behövs 

Beloppet på 4,50 kronor per kolonist och år ligger fast. 

 e) Tysklandsresa 

Många deltagare efterfrågar mer information i form av mål, reslängd, pris 
etc. för att kunna fånga sina kolonisters intresse. Ärendet återremitteras och 
ska diskuteras vidare vid årsmötet i februari. 

 f) Vattenpåslagning/-avstängning 

Mötet är överens om att aktuella klimatförhållanden bäddar för tidigare 
påsläpp av vattnet, förslagsvis 1 april samt senare avstängning, förslagsvis 
30 november. Ordföranden ges i uppdrag att framföra detta önskemål till 
ansvarig kommunal tjänsteman. 

 g) Föreningsinfo på LKC:s hemsida 

Till dagens datum har 8 föreningar redan sänt in sina presentationer vilket 
får anses vara bra respons. Många har annonserat sig vara i slutskede av sitt 
arbete med denna uppgift. Alla presentationer ska ha inkommit till årsskiftet 
och utlägg på LKC:s hemsida kommer att ske i början av januari.  

Ordföranden Ann Månsson, Täppan, meddelar att föreningen kan arrangera 
ett ”Öppet Hus” under 2018 och LKC-ordföranden Conny Olsson avrundar 
med att S:t Hans blir nästa område att få stenmjölsbeläggning på sina 
gångar. 

§ 9 Övrigt 

Diskussion om belysning i gångerna och fördelar med LED-lampor. Men 

redan nästa inlägg motsäger de positiva effekterna då ljuset uppenbarligen 

inte är bra för fjärilar! Många av deltagarna är frustrerade över att 

förvaltningen kan tänkas vilja investera en halv miljon för in-/utpassering i 

områdena och det framförs att LKC måtte stoppa detta och att pengarna 
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används till något bättre! Även ämnet toaletter och öppningshållande har 

berörts av förvaltningens representanter och klargjort sina önskemål. 

Ordföranden hänvisar dock till LKC:s rekommendation om att föreningarna 

sköter detta själva.   
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§ 10  Mötet avslutas 

Ordföranden Conny Olsson tackar de närvarande för visat intresse och 
avslutar mötet. 

Vid protokollet    

   Justeras 

Emmy B Lindskog   

sekreterare  Conny Olsson 

   ordförande 

Göran Andersson  Ulla Henriksson 

justeringsperson  justeringsperson 

  

 


