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Ordförandemöte 

Datum: 11 september 2018 

Tid: 19:00 – 20:50 

Plats: Öster 1, Paviljongen  

Närvarande:  Conny Olsson ordförande LKC 

 Emmy Lindskog sekreterare LKC, ordförande Viktoria 

 Marko Dimovski viceordf. LKC, ordförande Öster 1 

 Lars-Erik Nilsson  kassör LKC  

 Bengt Larsson ledamot LKC 

 Lars-Gösta Jardevall suppleant LKC 

 Monika Steorn suppleant LKC/ Kassör S:t Hans 

Brevduvekolonin: Börje Hansson; Gläntan: Jessica Glimberg, Eva SC Andersson; Högbo: 
Christina Malmquist, Åsa Andersson; Källby Mölla: Bengt Larsson; S:t Hans: Even-André 
Karlsson, Anki Pizunski; S:t Månslyckan: Jenny Hellström; Oskarshem 1: Jonas Hartwig; 
Solhällan: Maria Runerstam; Täppan: Ann Månsson, Christer Särnstrand; Västhagen: Björn 
Lidberg, Tore Mårtensson; V: a Sommarstaden: Göran Andersson; Örjan: Martin Lindsten; 
Öster 2: Kristina Bosson-Foster 

Anmält  Conny Obrell webbmaster 

förhinder:   

  

Inte representerade: Haga, Klostertäppan, Källbytäppan, Plantagelyckan, Oskarshem 2, 
Oskarshem 3. 

Conny Olsson hälsar välkommen till andra ordförandeträffen för året. 



 2

  
LUNDS  

KOLONISTERS  
CENTRALFÖRENING

I den anslutande presentationsrundan ges möjlighet att bekanta sig med varandra. 

Rapportering om arbetet med nya arrendeavtalen med Tekniska nämnden 

Kvällens första och viktigaste ärende är rapporteringen av förhandlingarna med kommunen. 
Lars-Gösta Jardevall representerar styrelsen och redogör för utvecklingen så här långt. LKC-
styrelsen har inte varit nöjd med kommunens minnesanteckningar från sammankomsten den 
31 maj eftersom man underlåtit att nämna en del av det som frågats/diskuterats och som anses 
av vital betydelse för LKC och dess anslutna föreningar. Det rör frågan om huruvida 
medlemskap i förening är frivilligt eller tvingande. Kommunen tycks ha ändrat åsikt i frågan 
och man ville inte spekulera i varför kommunen tidigare krävt medlemskap i en förening för 
att kunna få kontrakt med kommunen. LKC har tillskrivit kommunen och lämnat kommentar 
till minnesanteckningarna. Kommunen har inför mötet i september besvarat skrivelsen och då 
skissat på fyra olika alternativ till hur man kunde tänka sig ett framtida medlemskap samt 
önskat svar hur kolonirörelsen ställer sig till dessa förslag. Alternativen beskrivs enligt 
följande: 

Det är föreningens ansvar att föreningen fungerar, det är inte kommunens. Det finns 
några alternativ till hur skötseln av de allmänna ytorna kan hanteras när medlemskap inte 
är obligatoriskt, vilka vi gärna diskuterar vidare på nästa möte: 

1. Föreningen tar hand om skötseln, så gott de kan med hjälp av medlemmarna (som 
idag). Föreningen arbetar på att göra det attraktivt och självklart att vara med i 
föreningen. 

2. En skötselavgift bakas in i arrendeavgiften, som höjs något. Denna skötselavgift 
går direkt till föreningarna för att ta hand om skötseln. Föreningarna väljer hur de 
vill hantera denna summa t.ex. genom att hyra in personal för att utföra arbeten 
eller att aktiva medlemmar i föreningen får ta del av vissa fördelar som bekostas 
av skötselavgifterna.  

3. Föreningarna arrenderar inte de gemensamma områdena, istället sköter 
kommunen dessa områden helt. Detta kan komma att höja arrendeavgiften något 
med anledning av de fasta installationerna som arrendatorer tar del av. Det 
gemensamma området blir öppet för allmänheten alla tider.  

4. Föreningen ingår ett föreningsavtal med kommunen där föreningen arrenderar all 
mark och i sin tur arrenderar ut den till sina medlemmar. Detta förslag har LKC 
dock redan avböjt.  

Lång och initierad diskussion om alternativen som närvarande mest betecknar som ett val 
mellan pest och kolera. Det diskuteras även att juridisk kompetens borde titta på 
skrivningarna och vad föreningen med liten budget kunde uppnå. Ordförandemötet ger dock  
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LKC i uppdrag att till kommunen framföra att föreningarna inte kan acceptera dessa förslag i 
nuvarande lydelse. 

Utsända och besvarade politikerfrågor angående kolonirörelsen i Lund 

LKC hade formulerat fem frågor som tillställdes de 10 i kommunfullmäktige representerade 
partierna med önskemål om svar före valdagen. 4 partier svarade inom angivna tiden, 
ytterligare 5 partier lämnade svar efter påminnelse. Ett parti svarade inte alls. Även media 
hade informerats om våra frågor men endast en tidningsredaktion visade intresse. Både frågor 
och partiernas svar finns att läsa om på LKC:s hemsida. 

Ledamoten Bengt Larsson har sammanställt svaren i ”kortformat” och föredrog 
sammanställningen på mötet. Sammanfattningen redovisas även här. 

 Bygga Arrende Öppethållande Toaletter Ekonomi 

Mp Nej 10 Längre på sommarkvällar Låsta Tycker 
avgiften är förhållandevis låg 

FNL Nej ? Längre på sommarkvällar Låsta Dagens 
rimlig 

C Nej 10 Mer, om kommunen finansierar Öppna om 
kommunen finansierar Finansiera sina egna kostnader 

SD Ev ? Som idag Som idag Vet ej 

M  Ev 10 ev mer Utvärdera Utvärdera Finansiera 
sina egna kostnader 

V Nej 12-20 år Även april och september Öppna om kommunen 
finansierar Ska subventioneras av kommunen 

L Nej ? Vet ej Vet ej Dagens 
rimlig 

Fi Nej 10 ev mer Mer, om kommunen finansierar Öppna om 
kommunen finansierar Subventioneras om ökat öppethållande 
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S  Nej 10 ev mer Mer Öppna om kommunen 
finansierar Finansiera sina egna kostnader 

      

Sammanfattningsvis:  

 Nej 10 ev mer Mer öppet Öppna om 
kommunen finansierar Finansiera sina egna kostnader 

Pilotprojekt gångbeläggning S:t Hans nu, V: a Sommarstaden därefter 

Ordföranden Even Karlsson bör ta direktkontakt med Lars Brobeck om datum för 
igångsättande. 

Koloniföreningarnas dag 2018 samt Skördefesten i Stadsparken 22-23 sep 2018 

Dagen har inte ännu tagit slutlig form och vi hoppas kunna starta nästa år i full skala.  

S:t Månslyckan kommer att representera kolonirörelsen på Skördefesten i  

Stadsparken. Man håller till i växthuset och lämnar information både lördag och söndag. 

Rundvandringar med olika teman (Turistbyrån, Kulturen, Botan) 

En kort idépresentation av hur detta kunde gå till presenteras och mötet anser att det är värt att 
jobba vidare med det.  

Koloniträdgårdsförbundets Södra Region inbjuder till informationsträff den 13 oktober 
2018 på Limhamns Folkets Hus 

Ett bra tillfälle att få lyssna på John Taylor men man bör vara klar över att förbundet vill 
värva nya medlemmar! 

Nästa möte 
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Blir ett fullmäktigemöte som bestäms till den 29 november 2018, kl. 19:00, denna gång igen 
på SRF-kansliet på Klostergården. 

   

Övrigt 

Karolina Forsmark på Park- och Naturkontoret har för närvarande hand om koloniöverlåtelser. 

Ett stort tack från Öster 1 som besökt fem andra koloniområden i Lund. Arrangemanget 
betecknades som lyckat och kan förhoppningsvis arrangeras även nästa år med nya 
”adressater”.  

Avslutning 

Samtliga tillönskas en härlig höst och önskas välkommen åter till fullmäktigemötet i 
november. 

Vid pennan   

Emmy B Lindskog


