
Fakta om området
Högbo är ett av Lunds minsta 
koloniområden med 25 lotter och 
ligger på Väster i Lund, 
mellan villorna på Målarevägen och 
Brevduvekolonien. I närheten finns 
även koloniområdena 
Västra Sommarstaden och 
Västhagen. 
De första kolonierna började 
anläggas 1975 och redan året därpå 
utökades området. 

Hur hittar man hit 
Med bil: kör Trollebergsvägen mot 
Värpinge, sväng in på 
Folkparksvägen och följ vägen 
nästan till slutet. Högbo ligger på 
höger sida, innan Brevduvekolonien. 
Det går även att komma från 
Ringvägen, sväng in på Åkerlund & 
Rausings väg (vid Lidl), följ 
vägen, sväng in på Maskinvägen, följ 
denna till korsningen med 
Folkparksvägen, Högbo 
ligger på vänster sida efter 
Brevduvefarmen. 
Med buss: ta buss nr 2 mot Värpinge 
by, hoppa av vid hållplatsen Jöns Ols 
Toft. Gå över vägen och in på 
Folkparksvägen, följ den nästan till 
slutet. Högbo ligger på höger sida 
innan Brevduvekolonien. 

Övrig information
På Högbo har vi två städdagar per år 
som det är obligatoriskt att delta i. Vi 
har även en 
trivselgrupp som anordnar aktiviteter 
för medlemmarna exempelvis kurs i 
beskärning av 
fruktträd. Nu i oktober blir det 
säsongsavslutning med äppelprovning 
där medlemmarna även 
bjuds på äppelglögg med tilltugg. 

Vad utmärker området 
Det bästa med Högbo är 
blandningen av människor som 
befolkar kolonierna, här finns allt 
från de som varit med sedan starten 
1975 till barnfamiljer som nyligen 
köpt koloni. Här 
träffas vi över häckarna och ger 
varandra tips och råd eller bara 
pratar bort en stund. Alla 
hjälps åt och det kan bli många fikor 
under säsongen. Högbo ligger nära 
Höjeå-dalens 
rekreationsområde vilket bidrar till 
”på landet-känslan” trots att stadens 
bekvämligheter finns 
inom ett rimligt avstånd. Här ser 
man spåren av rådjur inne på tomten 
samtidigt som en 
luftballong susar förbi, vill man 
koppla av är Högbo stället för dig!

Kontakt och information 

E-post: 
hogbokoloni@gmail.com 

Organisationsnummer 
802510-3196 

Högbo 
Folkparksvägen 18, 227 30 Lund
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