
Fakta om området
Koloniområdet Öster I invigdes i en 
första etapp 1905 och är Skånes näst 
äldsta nuvarande område (efter 
Citadellsområdet i Landskrona). 
Planen utarbetades av 
stadsträdgårdsmästare Johannes 
Ekberg. Idag finns 118 lotter. 
På området finns koloniträdgården 
Radisely som ingår i Lunds 
kommuns naturpedagogiska projekt 
"Lärande koloni". Det lilla lusthuset 
Radisely byggdes 1915. Stugan har 
renoverats och målats i tidstypiska 
linoljefärger. Trädgården har 
förvandlats efter gammalt mönster 
till en blomsterträdgård med växter 
som kunde ha odlats här då kolonin 
var ny. Inne i stugan erbjuds en 
upplevelse av 1900-talets första 
årtionden. Valet av växter har gjorts 
i samarbete med POM, Programmet 
för Odlad Mångfald som också 
bidrar med insamlade gamla 
trädgårdsväxter. Läs mer: 
Radisely - lärande koloni 
Jubileumskolonin Radisely 

Hur hittar man hit
Öster I ligger omgivet av 
Dalbyvägen, Tornavägen och Östra 
Fäladsvägen. Det finns entrégrindar 
vid de tre vägarna som omger 
området. Så här hittar man hit: 
Bussar med hållplats Jupitergatan: 
Stadsbuss nr 3; Regionbussar nr 5, 
160, 161, 162, 170, 171. 
Bil: Parkering på Östra Fäladsvägen  

Återkommande aktiviteter
Ett antal sociala aktiviteter äger rum 
under sommarsäsongen. Vi gör 
utflykter och besöker 
koloniträdgårdar såväl runtom i 
Skåne som i Lund. Under vår och 
höst städar vi gemensamt de allmänna 
ytorna. I augusti är det stor fest i vår 
paviljong och tidig höst anordnar vi 
växtloppis. 

Vad utmärker området
Områdets karaktär är framför allt 
mångskiftande och färgrik med 
uttryck från såväl förra sekelskiftet 
som nutid. Stugornas arkitektur 
dateras alltifrån tidigt 1900-tal till 
modernt minimalistiska. Här ses 
exempel på utlopp för snickarglädje 
och färgsättning i alla upptänkliga 
kulörer: mintgrönt, medelhavsblått, 
lavendellila, kromgult, barbierosa, 
falurött ... Bland trädgårdarna 
återfinns hela skalan från nedtonad 
design till en orgie i rosor, pioner, 
löjtnantshjärtan och blåregn. 
Dessutom saknas inte, som i alla 
”äkta” kolonier, inslag av 
trädgårdskonst med allt från tomtar, 
troll och grodor till kinesiska 
stenlejon. 
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