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LUNDS  

KOLONISTERS  
CENTRALFÖRENING

  

Ordförandemöte 

Datum: 24 maj 2018 

Tid: 19:00 – 21:45 

Plats: Paviljongen på Öster 1, Östra Fäladsvägen,   

Närvarande:  Marko Dimovski viceordförande LKC, ordförande Öster 1 

 Emmy Lindskog sekreterare LKC, ordförande Viktoria 

 Lars-Erik Nilsson  kassör LKC  

 Bengt Larsson ledamot LKC, representant Källbymölla 

 Lars-Gösta Jardevall suppleant LKC, representant Öster 2 

Gläntan: Kerstin Svensson; Haga: Rickard Wallin; Högbo: Christina Malmquist och Åsa 
Andersson; S:t Hans: Anki Pizunski; S:t Månslyckan: Jenny Hallstrand; Oskarshem 1: Jens 
Raneke och Jonas Hartwig; Oskarshem 2: Jan Olofsson, Oskarshem 3: Anna Boo; Solhällan: 
Claes Stålhammar; Täppan: Ann Månsson; V:a Sommarstaden: Göran Andersson; Örjan: 
Martin Lindsten; Öster 2: Kristina Bosson-Foster; 

Inte representerade:  

Brevduvekolonin, Klostertäppan, Källbytäppan, Plantagelyckan och Västhagen.  

Marko Dimovski hälsar välkommen till första ordförandeträff för året. Eftersom det finns 
några nya ansikten runt bordet föreslås kvällen inledas med en informationsrunda. 

Det har varit en del årsmöten i föreningar och sekreteraren passar på att påminna om att snabb 
kontakt bara kan ske med aktuella uppgifter på ordförande/kassör/kontaktperson! Gärna med 
e-mailadress för effektiv kontakt!  

Rapportering om arbetet med nya arrendeavtalen med Tekniska nämnden 

Kommunen närvarade med 5 tjänstepersoner och LKC med 6 styrelsemedlemmar. 
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LKC har tidigare redovisat vilka ärenden som ligger i framkant att diskutera. 

Kommunen presenterade dagordning för det första mötet och hur man tänkt sig den fortsatta 
förhandlingsgången. Ett antal procedurfrågor gicks igenom och att kommunen skulle ansvara 
för att minnesanteckningar fördes och distribuerades till parterna. Det beslutades att LKC per 
den 30 april skulle sända in sitt förslag till ordningsregler med utgångspunkt från nu gällande. 

Sekreteraren berömde föreningarna som kommit med många goda synpunkter som 
sammanställts. Hur kommunen förhåller sig till förslaget får nästa sammanträde den 31 maj 
visa.  

Öppethållande av grindar och toaletter är fortfarande ett stort bekymmer för flertal föreningar. 
Diskussion om frekvensen, t ex. hur ofta förekommer det att en gäst nyttjar toaletten? Vem är 
ansvarig för att detta besök förlöper utan problem för såväl gäst som förening? Mötet är 
överens om att toalettbesök av en enskild besökare inte är det egentliga problemet utan att 
frikostigt öppethållande drar till sig oönskade besökare av allehanda slag med förorening och 
vandalism som trolig följd. Ny teknik i form av sensorer på toaletterna kunde kanske utesluta 
vrålgäster? Mötet menar också samstämmigt att kommunen ska avkrävas svar när man påstår 
att det kommit klagomål. Vilka har klagat och var har det skett? Ämnet verkar inte ha 
diskuterats färdigt på långa vägar… 

Det är ingen hemlighet att kommunen helst ser att övriga föreningar övergår till modell S:t 
Hans. Många menar att det i så fall blir problematiskt, redan nu har många föreningar (och 
inte enbart de mindre) svårigheter med att få ihop till en fungerande styrelse. Vad händer 
exempelvis när en förening inte får ihop till en styrelse? 

Pilotprojekt för stenmjölsgångar 

Viktoria är avslutad och där är man nu nöjdare än tidigare, men ännu inte helt nöjd. S:t Hans 
står på tur att äntligen få sin makadam utbytt mot bättre gångförhållanden, arbetet har dock 
inte påbörjats än. Det kommer upp diskussion om vad som äger prioritet, ny gångbeläggning 
eller problematiken med vattenledningar. Från förvaltningen är det sagt att man i samband 
med ny beläggning vill ta itu med vattenledningsproblematiken. S:t Hans har som yngsta 
förening fungerande vattenledningar och tid behöver därför inte läggas ner på detta utan 
gångarna kan bearbetas direkt. Församlingen menar dock att man därefter bör fundera på vad 
som bör prioriteras – om nu kostnader kräver att man måste välja istället för ett både/och.  
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Sopsorteringskärl i koloniområden, beslut Tekniska nämnden 

Diskussion med många engagerade deltagare. Det framkommer att behovet är olika inom 
föreningarna. En liten förening saknar kanske utrymme för uppställning av fler sopbehållare,  

man har nära till sitt hem där det finns sopsortering medan andra har plats men kanske lång 
transportväg. Mötet menar att i det här fallet varje förening får bestämma själv efter sina 
förutsättningar. 

Nya ordningsregler förslag till kommunen 

Sekreteraren redovisar den sammanställning som skickats in till förvaltningen och vid nästa 
sammanträde beräknas kommunen lämna sitt svar i frågan. 

GPDR 

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. GDPR 

(General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och 

innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten. Syftet med GDPR är att förstärka de 

rättigheter kring personuppgifter som den enskilde har. Föreningarna måste informera sina 

medlemmar om vilka uppgifter som finns om dem och vad föreningen använder den till. Icke 

att förglömma att häri ingår även bilder som ju gärna tas vid fester! 

Utlandsresa till tyskt koloniområde 

Kassören informerar om att han inte fått svar från Tyskland ännu och att skördefester är en 
stor upplevelse att bevistas hos tyska koloniföreningar. Tidigast tänkbar restermin är således 
en höstresa under 2018, alternativt en vårresa under 2019. 

Nästa ordförandemöte 

Bestäms preliminärt till den 20 september kl. 19.00 (som uppvärmning inför skördefesten den 
22-23 september 2018). 
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Övrigt 

Diskuteras mötesintensiv sommar/höst med olika ”dagar” som kolonirörelsen förväntas ställa 
upp på. Ett förslag inför nästa år är att ”öppen koloni” dagen inte bör vara densamma för alla  

koloniföreningar utan olika dagar så att man kan göra det man alltid velat göra men inte 
hunnit - att besöka varandra. Tänkt är att några geografiskt närliggande föreningar går 
samman och står för värdskapet ett år och övriga föreningar kommer ”på besök”. Året därpå 
blir det en ny värdkonstellation. Idén uppskattas av de närvarande och väl värd att spinna 
vidare på. 

Täppan har på förfrågan från LKC varit beredd att arrangera ett ”Öppet Hus” arrangemang. 
Således är det ”öppen koloni” där den 19 augusti mellan 14:00-16:00. Mycket 
välkomna ska alla vara! Men redan dagen innan den 18 augusti ställer Öster 1 till 
med öppen koloni, även där börjar det kl: 14:00. På kvällen blir det sedan fest för 
Öster 1 kolonisterna. Den 1 september ämnar man besöka några koloniområden i Lund. 

Avslutning 

Samtliga tillönskas att få njuta av en riktigt skön sommar och därefter åter igen hjärtligt 
välkomna till höstens verksamheter! 

Vid pennan   

Emmy B Lindskog


