
Svar från Centerpartiet 

Fråga 1: Varför koloniområden?  

Koloniområderna är värdefulla lungor av grönska i staden där 
växtligheten bidrar till att rena luften och skapa rofyllda områden. 
Framförallt är de viktiga eftersom de ger personer som bor i 
lägenheter och saknar trädgård möjlighet att ha egna odlingar. 
Odlings- och trädgårdsintresset är en stor fritidssysselsättning som 
är viktig att bejaka. Nya koloni- och odlingslotter bör därför skapas i 
takt med att staden växer för att fler ska få möjlighet att odla.  
Befintliga koloniområden ska bevaras i högsta möjliga mån och ska 
som grönytor bara användas för förtätning om det är absolut 
nödvändigt i ett större utbyggnadsområde. 

Fråga 2: Arrendetidens längd 

Vi anser att arrendetiden fortsatt bör vara 10 år. 

Fråga 3: Öppethållande 

Då vi tycker att koloniområdena i framtiden ska finansiera sina egna 
driftkostnader fullt ut genom arrendet tycker vi också att de olika 
föreningarna själva ska få bestämma om och i så fall när de vill ha 
öppet. Samma sak anser vi när det gäller toaletterna. Så länge 
kommunen är med och finansierar dem anser vi att de bör vara 
öppna för allmänheten, men om kolonierna själva står för 
kostnaden ska de naturligtvis också själva få bestämma om de vill 
hålla dem öppna eller inte. 

Fråga 4: Ekonomi 

 Vi tycker som redan nämnt att koloniområdena i framtiden ska 
finansiera sina egna driftkostnader fullt ut genom arrendet men att 
koloniområdena därigenom får bestämma mer över områdena 
själva. De olika koloniföreningarna ska också ha samma möjlighet 



till stöd från kommunen som andra ideella föreningar, exempelvis 
idrottsföreningar, har. 

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

Det finns många olika beslut som reglerar koloniverksamheten. 
Beslut om arrende är ett, detaljplaner som rör antingen befintliga 
eller nya koloniområden andra. I de beslut som fattas som rör 
verksamheten är det viktigt att man för en dialog med de berörda 
föreningarna, att kommunen går ut med information i god tid och de 
föreningar som berörs får vara med i dialogen i ett tidigt skede.  


