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MINNESANTECKNINGAR  

Ordförandemöte 

Datum: 17 juni 2015 

Tid: 18.00 – 20:30 

Plats: Paviljongen Öster I 

 

Närvarande:  Conny Olsson ordförande LKC 

 Marko Dimovski viceordförande LKC, ordförande Öster 1 

 Emmy Lindskog sekreterare, ordförande Viktoria 

 Lars-Erik Nilsson kassör LKC (tom kl.19.00) 

Ulla Henriksson, ordf. Gläntan; Malin Andersson, ordf. Haga; Lillemor Hartelius ordf. 
Högbo; Ingegerd Claesson, repr. Klostertäppan; Jens Raneke, ordf. Oskarshem I; 

Barbara Strandell, ordf. Oskarshem II; Maud Andersson, ordf. S:t Månslyckan; 

Hanna Wallin, ordf. Solhällan; Bodil Hansson, viceordf. Solhällan; Ann Månsson, ordf. 
Täppan; Ulla Johansson, ordf. Västhagen; Göran Andersson, ordf. V:a Sommarstaden; 

Sol-Britt Andersson, ordf. Örjan.  

  

Anmält förhinder: Lina Persson, ordf. Oskarshem III 

  Conny Obrell, adjungerad webmaster 

 

Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna till årets första ordförandeträff och uttrycker sin 
glädje över att så många kunde komma. Rundabordssamtalen inleds med en kort presentation 
av närvarande personer och de föreningarna de representerar. 

Därefter sammanfattar Conny vad som hänt vid träffen mellan LKC och Park- och 
naturförvaltningen. Eftersom förvaltningen inte sades ha fått det av LKC utarbetade förslag 
till skötselregler ville den inte diskutera ämnet utan hänvisade till hösten. Senaste yttring från 
förvaltningen är att Kommunens jurister ska titta på förslaget och att man ska återkomma till 
LKC.  
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Det informeras om existensen av ”skötselplan för koloniområden i Lund”; dock råder det 
olika uppfattningar om vilket som är gällande version. I planen från 2008-05-08 synes 
betydande information ta trillat bort, jämfört med tidigare plan där det klart framgått 
arbetsfördelningen, det vill säga vad förvaltningen ska göra och vad den enskilda 
koloniföreningen ska göra.   

Ett givet ämne är gångarna och singelgrovleken. Den vanligast förekommande storleken är 
antingen 4-8 mm eller 8-12 mm. Behövs mera singel är förfarandet det att ordföranden ringer 
till förvaltningen för att erhålla ett referensnummer. Med detta i bagaget ringer ordföranden 
själv till AKKA och beställer samt kommer överens om kvantitet, grovlek och 
transportdatum. Under diskussionen kommer upp tanken om andra beläggningar än singel och 
det föreslås att man kunde kolla upp med andra kommuner hur dessa har ordnat i sina 
koloniområden. Det kommer fram att det kan finnas olika behov av hårdgjord yta på olika 
områden. Det gamla spåret på Stadsparken nämns. På området Örjan har på prov anlagts en 
plattrad mitt i gången. Det sägs att den kommer att uppmärksammas genom en artikel i nästa 
utgåva av ”lyckligt lottad”, den nya kolonitidningen. Conny uppmanar alla närvarande att 
göra ett studiebesök på Örjan för att begrunda om det kan ”vara nåt”. 

Det anmäls behov av adress till koloniområden och föreslås att man ringer till 
Räddningstjänsten och efterhör om det egna koloniområdets adress är känd där och innan 
olyckan är framme. Det föreslås också att adressen lämpligen kunde finnas på skyltarna vid 
grindarna. 

Efter ajourneringen är närvarande eniga om att en skrivelse till förvaltningen bör göras men 
vilka ämnen är mest angelägna att ta upp? 

Häckar 

Det är kommunens ansvar att sköta detta och närvarande är eniga om att det inte sköts på 
bästa sätt. Det verkar även råda viss förbistring om vad som är häck eller andra avgränsande 
plantering (ev. i häckform). Olika områden verkar ha olika problem med de 
koloniavgränsande grönelementen. Närvarande är dock överens om att Crister Bengtssson, 
förman på KL-gruppen är en bra kontakt att ha att göra med.  

 

Gemensamhetsytor m.m. 

Det behövs nya skyltar på utsidan av grindarna. Då kan man samtidigt uppdatera dessa 
eftersom det visat sig att det finns fel. Adressuppgifter kunde finnas på skylten. Det finns även 
önskemål om en hänvisning till rökfritt område. Närvarande anser att ämnet skyltar bör tas 
upp i skrivelsen. 
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Någon vill att vattnet sätts på den 1 april som i Malmö. Det påpekas att Malmö ligger söder 
om Lund samt att vattenledningens djup i våra olika områden differerar och för att undvika att 
det fryser i kranarna (vilket hände ett år) har förvaltningen bestämt att släppa på vattnet i 
mitten av april. Vidare kan Kommunens personal behöva rycka ut till akuta arbeten och detta 
kan leda till att vattnet inte är tillgängligt på alla områden samtidigt. Det finns önskemål om 
att vattenkillen skickar ett enkelt mail till LKC som vidarebefordrar till sina områden. På 
grund av det ovan sagda bestäms att detta ämne inte ska ingå i skrivelsen men att 
”vattenproblematiken” ska omnämnas i en blänkare på LKC:s hemsida. 

Gräsytor 

Vissa områden har arvoderade klippare och andra gör det inom ramen för städning varför det 
inte är några problem med det. 

Maskiner m.m. 

Det påpekas att kommunen är skyldig att reparera skador. Diskuteras även målning av WC-
byggnaden som är kommunens ansvar. Dock har det varit så på flertal områden att 
förvaltningen tillhandahållit färg mot att kolonisterna målar själva – om de vill ha snyggt 
inom överkomlig tid. 

Vidare uppstår en diskussion om vad slags material det bör finnas precis framför 
kompostanläggningen. Nuvarande ordning är inte bra och det föreslås såväl en plattrad som 
asfalt. De närvarande anser att detta bör nämnas också i skrivelsen, förslagsvis i anslutning till 
problemen med gångarna. 

Oskarshem II berättar att man lyckats få trafiken avgiftsbelagt och därmed fått slut på olovlig 
parkering och nedskräpning av EU-migranter. 

Det reses frågan om något område har boulebana och svaret är att Solhällan har 2 banor. 

Även uppsägning av kolonister är ett ämne denna kväll. Det efterfrågas aktuellt förfarande 
och hålltider för de olika varningarna. Webmastern ska ombes att lägga ut info om detta på 
vår hemsida. Slutligen nämns att det är viktigt att kolonister måste vara skrivna i Lunds 
kommun för att inneha lott i Lund. 

Det sammanfattas att ämnena skyltar/häckar/gångar ska förekomma i skrivelsen och att 
styrelsen ska sammanställa en skrivelse till Lars Brobeck, parkintendent i Lunds kommun. 

Vid pennan   

 

Emmy B Lindskog 


