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Verksamhetsberättelse

Koloniföreningen Öster II är en ideellförening med ändamål att verka mot myndigheter, 
organisationer och enskilda i enlighet med medlemmarnas intressen samt att bland 
medlemmarna verka för ett gott samarbete, god sammanhållning och trivsel inom 
koloniområdet. Koloniområdet består av 73 kolonilotter och 70 medlemmar. Under året       
har 3 kolonilotter överlåtits: nr 36, 38 och 65. Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt 
välkomna och uppmanar dem att kontakta styrelsen vid frågor!

 Stämma och styrelsemöten

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 hölls den 28 april 2019 i Österstampet. 
Medlemsavgiften för 2019 beslöts vara oförändrat 450 kr. Under verksamhetsåret har 
styrelsen haft sju protokollförda sammanträden utöver årsmöte och konstituerande 
styrelsemöte. 

Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse, som är offentliga handlingar, finns på de två 
anslagstavlorna i området. Övriga protokoll är arbetsmaterial för styrelsen.

 Översyn av koloniområdet

Styrelsen har genomfört den årliga koloniöversynen genom rundvandring på området. 
Området är till största delen välskött men några kolonilotter och gångar kan förbättras 
avsevärt. Kolonier som tidigare fått muntlig varning har fått skriftlig varning under året.
          

 Information från styrelsen

Hemsidan LKC. Presentation av Öster 2 finns på LKC:s hemsida under rubriken 
Presentationer http://www.lkclund.se/oster-ii/ 

Bikupor. På området vid röda boden finns det sedan ett par år tillbaka 3–4 bikupor. Ludvig 
Esbjörnsson med familj är biodlare och ansvarar för dessa. Under höstens jubileumsfest och 
utställning på Öster II samt på skördefesten i Stadsparken deltog de i arbetet samt sålde 
nyproducerad honung från området.

Jubileumsåret 2019. Styrelsen, trivselgruppen samt några andra intresserade kolonister 
planerade och genomförde aktiviteterna under jubileumsåret. Lunds kommun bidrog med 
stora blomsteruppsättningar på området. Några av oss besökte i början på året Arkivcentrum
Syd och gick igenom gamla dokument från Öster II:s protokoll från 1930-talet och framåt. 
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Det var både givande och roligt. Vi upptäckte t.ex. att Öster II hade samma problem då som 
nu: kaniner på området, cykling i gångarna, misskötta kolonier och gångar o.d.
Kristina Loo (#19) har skrivit om detta, om Lunds trädgårdshistoria och om mycket annat i 
DAGBOK FRÅN PARADISET Jubileumsboken – Öster II 100 år. Lars-Gösta Jardevall 
(#40) har skrivit epilogen där han blickar framåt mot 200-årsjubileet. Boken köptes av många
och finns ännu till försäljning.
Loppis hade vi en solig dag i maj månad. Inte bara växter såldes utan trädgårdsredskap, 
böcker, prylar, kläder mm.
Rundvandring på området gjorde vi en kväll i juni, då vi besökte ett tio-tal kolonier. Kvällen 
avslutades med gemensam grillning och samvaro vid Österstampet.
Lördagen den 17 augusti var den stora Jubileumsdagen. I röda boden ordnade vi då först 
jubileumsutställning med bilder av olika koloniaktiviteter donerade av flera kolonister. Anna 
Gustafsson (#9) hade sammanställt dessa och gjort affischer som sattes upp på bildskärmar.
Stilleben i form av kaffebord från ”den tiden” fanns också att se. Tipsrunda, lotteri, fika 
försäljning av jubileumsboken, Yoko Ono-träd och honungsförsäljning hann vi också med 
under dagen. Det blev stor uppslutning med många besökare och en hel del folk ”utifrån” 
som kom och pratade minnen om hur deras kolonitid på Öster II hade varit.
Kvällen avslutades med Jubileumsfest vid Österstampet med ett 50-tal kolonistdeltagare.  
Det blev god mat och goda drycker kring festligt dukade bord i partytält, många glada skratt, 
sånger och gemenskap. 
Det var många kolonister som hjälptes åt med planering och arbete under jubileumsåret.  
Styrelsen säger stort TACK till ALLA! Ingen nämnd, ingen glömd!
På skördefesten i Stadsparken i september deltog vi båda dagarna med jubileumsboken,
jubileumsutställningen och biodlarnas honung.
Äppelmustning skedde som vanligt i oktober och glögg med ljusvandring i november.

Skötseln av toaletterna förbättrades avsevärt under året tack vare Ziggan Lamgrens (#60) 
många goda förslag. Papperstorkhållare installerades och Ziggan åtog sig att ansvara för 
alla inköp av material, medan Kristina Bosson (#17) ansvarar för att toaletterna städas.

Arbetsdagar
Föreningen har som tidigare haft två arbetsdagar, vår respektive höst, med god uppslutning. 
Vid dessa tillfällen har allmänna gångar och ytor rensats, häckar trimmats, baksidan på 
Österstampet röjts och slänten upp mot Östra Fäladsvägen fått nya växter.

Trivselgruppen
Under året deltog trivselgruppen aktivt i alla jubileumsarrangemangen utöver de gängse 
trivselaktiviteterna den står för. Nya aktiviteter kommer under 2020. Håll utkik på 
anslagstavlor, grindar, hemsidan och Facebook. 

LKC Lunds Kolonisters Centralförening (www.lkclund.se)
Ordförande Kristina Bosson (#17) och Lars-Gösta Jardevall (#40), vald representant för 
Öster II och tillika suppleant i LKC:s styrelse, deltog i LKC:s ordförandemöte och årsmöte 
under året. Vid årsmötet deltog även parkintendent Lars Brobeck och odlingsansvarig Janine
Österman som representanter för kommunen. Lars-Gösta Jardevall (#40) och Kristina 
Bosson (#17) uppdaterar regelbundet styrelsen i Öster II om LKC:s verksamhet. Under 2019 
har LKC ägnat mycket tid åt att förhandla med kommunen om de nya arrendeavtalen.



Information till medlemmarna och kontakt med styrelsen 

Styrelsen informerar och uppdaterar medlemmarna om aktuella aktiviteter via e-post och 
hemsidan http://www.oster2.se. Årsredovisning och årsmötesprotokoll finns också här.
 Föreningen har dessutom en sluten Facebook-grupp ”Koloniföreningen Öster II” för 
informellt informationsutbyte mellan medlemmarna.

Kontakta gärna styrelsen för frågor och synpunkter på verksamheten. Meddelanden kan  
lämnas i brevlådan i röda stugan eller via e-post oster2lund@gmail.com. 

Föreningen har organisationsnummer: 802502–1141 och adress Östra Fäladsvägen 40.

Lund, den 26 april 2020
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