
Svar från FNL 

Fråga 1: Varför koloniområden? 

Hur uppfattar ditt parti koloniområdena i Lunds kommun? 
Varför finns de? 
Tillför de något positivt till kommunen? I så fall vad? Om inte: 
varför inte? Är koloniområdena potentiella förtätningsytor för 
kommande bebyggelse? 

FNL har en uttalad ambition att öka grönytor i staden, det är 
nödvändigt för att göra en stad hälsosam och mänsklig. 
Koloniområdena är just sådana grönytor insprängda i 
bebyggelsen som skapar andningshål mellan sten och asfalt. 
Vi förstår att kolonierna är till stor glädje för koloniägarna men 
vet att det är många fler som använder områdena genom att 
vara besökare hos enskilda kolonier eller lägger sina 
promenader där. 
Lunds stad har ju inte någon natur för rekreation som är lätt 
tillgänglig om man inte har bil, kolonierna är därför ett 
hälsosamt fritidsintresse för människor som vill vara ute. 
Vi är helt emot att koloniområdena skall användas till 
bebyggelse. 

Fråga 2: Arrendetidens längd 

För kolonisterna är arrendetidens längd en viktig fråga. På de 
flesta kolonier finns små stugor, som skall underhållas, träd 
och andra växter kräver ofta lång tid innan de ger 
 full skörd. De flesta kolonister lägger mycket tid på att odla 
och på annat sätt sköta sin koloni. De gör detta i 
förhoppningen att de skall få njuta av resultatet under många 
år. LKC har i diskussion med kommunen föreslagit en 
arrendetid på 25 år. 
En längre arrendetid ger kolonisterna trygghet och sparar 
dessutom arbete och pengar för kommunen, som slipper 
oftare återkommande förhandlingar och administration av 



arrendeförnyelse. Vad tycker ditt parti är en rimlig arrendetid 
för en koloni i Lunds kommun? 
Vi har inte inom partiet haft någon diskussion om 
arrendetidens längd och hinner inte ha det innan ni vill ha 
besked, därför kan vi inte binda oss vid exakta årtal. Däremot 
är vi väldigt medvetna om att man som koloniägare måste ha 
en lång framförhållning av just de skäl som LKC anger. Det 
vore förödande för koloniområdenas utveckling om det 
uppkommer osäkerhet kring kontrakten. Inte minst skulle 
husen snabbt förfalla som emellanåt kräver rätt många 
tusenlappar för att hållas skick och förstöra intrycket. 

Fråga 3: Öppethållande 

Koloniområdenas allmänna ytor är under perioden 1 maj - siste 
augusti kl 08.00 - 20.00 öppna för allmänheten. Där kan Lunds 
invånare promenera och njuta av kolonisternas odlarmödor. 
Detta ser även kolonisterna positivt på. Kommunen har dock 
ställt krav på att datumen för öppethållande skall utökas och 
att kolonisterna även skall hålla toaletterna öppna för 
allmänheten. Dvs att toaletterna utan kostnad för besökarna 
blir allmänna som i t ex Stadsparken. Detta oroar kolonisterna, 
som själva sköter städning och tillsyn av toaletterna. 
Kommunens krav leder till att kolonisterna befarar 
nedsmutsning, otillåten övernattning, fler inbrott och allmän 
otrevnad. 
Hur ser ditt parti på koloniområdenas öppethållande - både 
tillgängligheten till området och toaletterna? 
Om denna diskussion har förts på politisk nivå måste det ha 
varit i Kultur- och fritidsnämnden där FNL inte är 
representerade, vi har därför inte hört vilken argumentation 
som har förts där. Att ha något längre öppet på sommarkvällar 
har vi inte några synpunkter på under förutsättning att 
stängning och låsning fungerar. Vi är emot att kolonierna 
måste erbjuda offentliga toaletter så länge dessa sköts av 
föreningarna själva och på kolonisternas bekostnad. 



Fråga 4: Ekonomi 

Kommunen tycks ha ambitionen att koloniområdena i 
framtiden fullt ut skall betala de kostnader, som kan hänföras 
till koloniverksamheten. Kolonisterna är naturligtvis beredda 
att betala för kostnader som är förknippade med 
koloniverksamheten. Med tanke på att koloniområdena skall 
tjäna som rekreationsområden för alla invånare i Lunds 
kommun och att koloniområdenas växtlighet bidrar med god 
luft- och psykisk miljö anser kolonisterna att en fullt ut 
balanserad budget inte är rimlig. Kolonisterna är dessutom 
organiserade i koloniföreningar. Detta är en stor 
föreningsrörelse i staden. 
Efter vilka principer anser ditt parti att priset för 
koloniarrenden skall sättas? 
Vi tycker att de nivåer som finns nu är rimliga och att priset 
sätts efter antalet kvadratmeter som hyrs. 

Fråga 5: Vilka politiska beslut reglerar koloniverksamheten i 
Lunds kommun? 

Koloniverksamheten i Lunds kommun engagerar flera tusen 
medborgare (ca 1.025 kolonilotter med normalt flera personer 
engagerade i varje lott). Varje förening har ett antal aktiva i 
styrelser och andra funktioner. Detta är alltså en betydande 
verksamhet i kommunen. Den bidrar till social samvaro samt 
god hälsa, miljö och integration. 
Hur anser ditt parti att kolonirörelsen skall hanteras rent 
politiskt och kommunadministrativt i Lund? Vilka politiska 
beslut föranleder denna stora föreningsrörelse? 
Förtydligande: 
Skall kolonirörelsen som idag sorteras in under Tekniska 
Förvaltningen Parkkontoret och sedan viktigare frågor 
hanteras av kommunstyrelsen? 
Ni kanske har något annat förslag som kan förbättra 
turordningen och varför inte någon annan förvaltning! 
FNL önskar en ordning där allmänheten inklusive föreningar, 
skall ha mycket lätt att få kontakt med relevanta tjänstemän på 



kommunen. Tillgången till direktkontakt med politiker 
begränsas tyvärr av att de flesta är fritidspolitiker med andra 
jobb. Inom vårt parti försöker vi motverka detta genom att ha 
direktkontakt med våra medlemmar en gång i månaden på 
öppna möten. 
Vad gäller hur förvaltningarna skall se ut är vår ide att slå ihop 
Tekniska nämnden med Byggnadsämnden då dessa hanterar 
samma saker många gånger, men separera Kultur och 
fritidsnämnden svars områden som å andra sidan inte har 
mycket överlappning. Om vi får mandat att genomföra ens 
sådan förändring så är vi samtidigt mycket positiva till att höra 
vad tex LKC har för synpunkter på sin placering i 
organisationen, det låter som ni har idéer om förbättringar.


