
Svar från Vänsterpartiet 

Fråga  
1: Varför koloniområden? 

Vi i Vänsterpartiet tycker väldigt mycket om koloniområdena, och flera av 
våra medlemmar och politiker har själva kolonier och odlingslotter. 
Kolonierna är ovärderliga som gröna lungor och kulturhistoriska arv, som 
historiskt gav arbetarklassen möjlighet att odla potatis och grönsaker för 
husbehov. Kolonierna ger ju också avkoppling och skönhetsupplevelser 
och har stor betydelse för många  
människor under hela året. Intresset för stadsodling och hållbart leverne 
ökar och det kommer behöva anläggas nya koloniområden. Kolonierna är 
även sociala platser, och många kolonister har det sociala gemenskapen 
som en viktig anledning att ha en koloni eller odlingslott. Koloniområdena 
motverkar isolering och ensamhet för äldre och ger möjlighet att lära 
känna nya människor i en avslappnad och trevlig miljö. Många nyanlända 
som kommer till Sverige har en tradition av odling från hemlandet och då 
blir koloniområdet en perfekt plats för att lära känna sitt nya hemland.   

Av alla dessa anledningar är Vänsterpartiet emot att befintliga områden 
bebyggs.  

Fråga  
2: Arrendetidens längd 

När det gäller arrendetiden menar vi i Vänsterpartiet att vi måste 
balansera kolonisternas önskemål om lång arrendetid med kommunens 
behov av att ha rådighet över marken. Kommunen planerar fortlöpande 
för grönytor och parker och upprättar olika typer av detalj- och 
översiktsplaner. Planarbete är mycket arbetskrävande och långsiktigt.  

Vi menar att 12-20 år vore en rimlig avvägning mellan kolonisternas och 
kommunens intressen. 

Fråga  
3: Öppethållande 

Vänsterpartiet ser koloniområdena som viktiga grönområden för alla 
invånare i Lund. De är gröna  
oaser som kan användas av många för promenader, hundrastning mm. Vi 
menar att öppettiderna bör utsträckas till att även gälla april och 



september, som ofta är härliga månader i Lund. Vi skulle gärna också vilja 
göra entréerna till områdena mer inbjudande och markerade, och att 
bänkar för allmänheten placeras ut. I de fall kommunen har försett 
koloniområdena med toaletter är det rimligt att dessa är öppna för 
allmänheten - men endast om kommunen åtar sig städansvaret.  
Kolonisterna ska inte tvingas ta på sig arbetsuppgifter som orsakas av  
allmänhetens besök på kolonierna.  

Fråga  
4: Ekonomi 

Vänsterpartiet anser inte att det är rimligt att kommunen tar ut 
arrendeavgifter som helt skulle täcka kostnaderna. En subvention 
tillkolonisterna som en del av kommunens föreningsliv är rimligt. Så sker 
även med prissättningen för andra verksamheter i kommunen, där avgifter 
inte täcker hela kostnaden för t.ex. idrottsanläggningar. Koloniområdena 
är ju öppna för alla och ska ingå i kommunens skattefinansiering. 
Vänsterpartiet uppskattar mycket det stora och viktiga arbetet som 
koloniföreningarna gör, det ger verkligen mervärde till Lund!  

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

Tekniska förvaltningens parkavdelning har ansvar för koloniområdena. De 
politiska besluten bör därför i första hand tas av tekniska nämnden, i den 
mån det berör vidare planeringsfrågor av byggnadsnämnden. Viktiga 
frågor bör lyftas till kommunfullmäktige. Vänsterpartiet anser att det är 
väldigt viktigt att koloniföreningarna är involverade i planering som rör 
koloniområdena och att dialogen mellan kommunen, politiker och 
kolonister är god och snabb. Vi tycker det är väldigt bra att ni har skickat 
ut en enkät och vi kommer gärna på studiebesök, debatter och 
diskussioner mellan valen. 


