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MINNESANTECKNINGAR 

ORDFÖRANDEMÖTE 

Datum: 27 maj 2019 

Plats: Koloniföreningen Täppans samlingslokal 

Närvarande:  Jessica Glimberg ordförande LKC 

 Bengt Larsson sekreterare LKC 

 Rickard Wallin suppleant LKC/Haga 

Övriga deltagare från LKC:s medlemsföreningar enligt bilaga, totalt 22 
personer från 16 föreningar 

Ordf. Jessica Glimberg hälsar välkommen till ordförandemötet varefter alla 
deltagare kort presenterar sig. 

Arrendeförhandlingarna 

Jessica informerar om hur förhandlingarna med kommunen fortskrider. 
Mötets enhälliga uppfattning är att LKC ska stå på sig för att vi ska få 
åtminstone 10 års arrendetid. 

 Samarbete med Lunds turistbyrå 

Lunds turistbyrå har visat intresse för att medverka till att guidade 
rundvandringar ska kunna genomföras i några av kommunens 
koloniområden. Det är upp till varje koloniförening att administrera och ev. 
genomföra vandringar. LKC tar reda på och informerar koloniföreningarna 
om hur man kan komma igång med vandringarna 
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                            Öster 2 blir 100 år 

Den 14 juni firar Öster 2 sitt 100-årsjubileum. Det blir olika aktiviteter, 
varav några publika. Öster 2 lovar skicka information till samtliga 
koloniföreningar. 

 Öppettider 

Från 2020 är föreslaget att öppettiderna på koloniområdena ska vara 08-20 
alla dagar från april till september. Under mars och oktober ska områdena 
vara öppna 08-20 under lördagar och söndagar. Enligt Christer på KL-
gruppen planerar kommunen att sätta upp skyltar med öppettiderna. 

  

 Häckklippning 

Enligt kommunen klipper de häckarna på utsidan runt koloniområdena 
Täppan, Öster1 och Öster 2. Enligt respektive koloniförening klipper 
kommunen häckarna även runt Gläntan, Västhagen och V. Sommarstaden. 

 Skyltar 

 Skyltarna som kommunen lät tillverka under 2017 har fortfarande inte satts 
upp på koloniområdena: 

 – Oscar 1 

 – Oscar 2 

 – Oscar 3 

 – Högbo 

 – V. Sommarstaden 

 – Brevduveföreningen 

 – S:t Hans 

 – Klostertäppan 
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 Medlemsförteckning 

 LKC håller på med att upprätta en lista med samtliga koloniföreningars 
kontaktuppgifter och övrig information. 

 Avslutning 

Ordförande Jessica tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Vid pennan 

Bengt Larsson


