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Ordförandemöte 

Datum: 4 maj 2017 

Tid: 19:00 – 20:40 

Plats: SRF-kansliet, Tordönsvägen 4 i, Klostergården  

Närvarande:  Conny Olsson ordförande LKC 

 Emmy Lindskog sekreterare LKC, ordförande Viktoria 

 Lars-Erik Nilsson  kassör LKC  

 Lars-Gösta Jardevall suppleant LKC, representant Öster 2 

 Conny Obrell webbmaster 

Öster 1: Susanne Widell, V:a Sommarstaden: Göran Andersson och Lonny Nilsson; Gläntan: 
Ulla Henriksson; S:t Hans: Anki Pizunski; Oskarshem 1: Jens Raneke, Oskarshem 2: Jan 
Olofsson, Täppan: Ann Månsson och Christer Särnstrand; S:t Månslyckan: Jenny Hallstrand, 
Haga: Malin Andersson; Källby Mölla: Bengt Larsson; Klostertäppan: Maria Bangura 
Arvidsson, Västhagen: Ulla Johansson, Högbo: Åsa Andersson och Christina Malmqvist, 
Solhällan: Hanna Wallin och Maria Runnerstam; Örjan: Martin Lindsten. 

Inte representerade:  

Brevduvekolonin, Oskarshem 3 och Plantagelyckan.  

Conny Olsson hälsar välkommen till första ordförandeträff för året och bjuder närvarande att 
förse sig med varm dryck och kaffebröd efter önskemål. 

Styrelsen väljer att starta kvällen med en informationsrunda. 

Först ut är kassören som uppmanar de 2 föreningar som ännu inte betalt årets medlemsavgift 
att göra detta och inte glömma bort att inkludera uppkommen förseningsavgift. Därefter följer 
en förklaring till hur förseningsavgiften är uppbyggd. En förening står fortfarande i skuld, 
troligen på grund av misstolkning av förseningsavgift. Slutligen ett hett tips om hur man helt 
undviker förseningsavgifter!  
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Ordföranden informerar om byte från bankgiro till postgiro fr.o.m. 2018-01-01. 

Nästa ordförandemöte annonseras till mitten/slutet av september. 

Sekreteraren påminner om uppgifter på nyvalda ordföranden/kassörer/kontaktpersoner! Gärna 
med e-mailadress för snabb kontakt!  

Ordföranden berättar att styrelsen beslutat om en presentation av samtliga föreningar på 
hemsidan. För att detta ska bli enhetligt ska det utarbetas en mall till hjälp för föreningarna. 
Mera info kommer att finnas på hemsidan snart. 

De på hemsidan listade rabatterna gäller fortfarande. 

Insänd motion till Tekniska nämnden 

Har sänts in den 22 mars men Tekniska nämnden har inte svarat än. 

Pilotprojekt för stenmjölsgångar: Viktoria nu, S:t Hans därefter  

Inget har hänt ännu. Förut var det för blött, vad som felas nu har inte besvarats. Enligt en 
uppgiftslämnare ska en ny maskin uppfinnas vilket är märkligt när man lyckats med att 
belägga gångar i Stadsparken! 

Fem punkter som LKC ska driva mot kommunen 

Styrelsen ska återkomma till ämnet senare. Det känns i nuläget inte relevant när pilotprojektet 
inte ens påbörjats. 

Utbildning för bikupa-intresserade via kommunen 

Stort intresse från kolonisterna gladde initiativtagaren Janine Österman. 

Övrigt 

Ett antal för föreningarna angelägna punkter togs upp. Först då tidpunkten då vatten släpps på 
i kolonierna. Längre diskussion om vad som är skillnad mellan Lund och Malmö. Man var 
dock ense om att det genom den nya mannen Anders på förvaltningen tycks fungera lite bättre 
i år.  

Någon undrar hur det går med skyltarna på grindarna och ordföranden lovar att kontakta Lars 
Brobeck för att efterhöra när dessa sätts upp. 

Olika bygglovsfrågor togs upp och det kom fram att några föreningar har andra bestämmelser 
än resterande föreningar. Är man osäker går det alltid att kontakta Stadsbyggnadskontoret.  
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Frågan om öppethållande av toaletter upprör fortfarande och ordföranden påminner om att 
LKC tagit beslut om att varje ansluten förening själv får bestämma hur man vill göra. 

Liten rundfråga om vilka föreningar som tillhandahåller dusch? Av svarsfrekvensen framgick 
att detta inte var något ämne. Större intresse rönte då frågan om höjden av medlemsavgiften i 
de olika föreningarna. Svarsrundan visade att de föreningar som ”tar betalt” hade kostnader 
för ronderande vaktbolag. Överlag var dock medlemsavgifterna jämförelsevis lika.   

Lunds fortsatta utbyggnad med järnvägs- och spårvagnsspår samt bussgarage diskuterades. 
Även om man bevistat informationsmöten har man ingen visshet om - och i så fall hur många 
kolonier som kommer att ”offras” och därför är beskeden förvillande. Möjligen kan mötet 
mellan Lunds kommun och Banverket senare i maj leda till en något säkrare prognos.  

Förslag att bilda olika konstellationer för att vidtala ”syndande” kolonister. Grundidén var att 
någon annan än den egna styrelsen skulle uppmärksamma kolonisten på sitt regelbrott och 
därför åstadkomma bättre efterföljelse. Auditoriet förstod tankegången men kunde av olika 
anledningar inte bifalla förslaget utan ansåg att det var den lokala styrelsens domän att verka 
inom. 

Fråga om organisationsnummer och om man behövde ett sådant vilket rekommenderas. I 
dessa deklarationstider kom frågan om deklaration upp och det informerades om att man kan 
söka befrielse, en sådan brukar gälla för fem år i taget. Därefter får man söka på nytt. Blankett 
kan fås på Skatteverkets hemsida och det framgår även vilka underlag som ska bifogas 
ansökan. 

Slutligen togs upp frågan om ansvar för vattenpost under kranen. Om något barn gör sig illa – 
eller i värsta fall drunknar, vem har ansvaret? Kan det räcka med att täcka vattenposten. Även 
om man kan utgå ifrån att föräldrar har ansvar för sina barn är det ändå obehagligt. Samma 
förhållande råder också för leksaksredskap och flera representanter betygar att man tagit bort 
gungor eftersom det funnits skaderisk. Ordföranden ska kontakta Lars Brobeck för att reda ut 
ansvarsfrågan.  

Avslutning 

Samtliga tillönskas en riktigt varm och skön sommar och hjärtligt välkomna till höstens 
verksamheter med ännu ett ordförandemöte samt Fullmäktigemöte. 

Vid pennan   

Emmy B Lindskog


