Denna sammanställning om Lundsbäcks koloniförenings
första 30 år tillägnas de kolonister som utvecklat
området till vad det är idag, 2006.
Det senaste året, 2005-2006 har jag känt mig som en
detektiv på spaning efter pusselbitar. Pusselbitar som
skulle kunna ge en bild av allt det som hänt i föreningen
under den långa tid som förflutit sedan pionjärerna
lösgjorde sig från sina rötter vid Lägervägen.
Många handlingar, främst protokoll från de första 20 åren, saknas. Det är tragiskt och har gjort dokumenterandet besvärligare. Därför har jag fått lita till
de av pionjärerna, som fortfarande har kunnat nås. Många är de som har bidragit, med historier och gamla foto, i en del fall också handlingar/skrifter.
Alla er tackar jag för era bidrag och ert intresse. Era bidrag har varit ovärderliga.
Kolonirörelsen är en internationell rörelse som jag är stolt att få ingå i. Denna
form av trädgårdsverksamhet har ett stort värde för människor, inte minst
för den personliga hälsan.
Kolonisten har förmånen att en stor del av året kunna leva och njuta nära naturen, ofta mitt i stan, i sitt paradis på jorden.
Att vakna på morgonen, öppna dörren och släppa in en vacker sång av ”Kalle
koltrast” konkurrerar lätt ut radions ”Opp Amaryllis”. Det är underbart att efter några månaders skötsel av lotten kunna skörda sin egen potatis, jordgubbe
eller vilken annan gröda man valt att odla. Man kan inte heller glömma alla
blommors färg och doft. Ett skönare liv, mot den stress som så ofta jagar oss
människor till vardags, har vi kolonister svårt att tänka oss.
Alla medlemmar har jag av förståeliga skäl inte kunnat prata med. Det som
eventuellt saknas överlåter jag åt andra att fylla i när Lundsbäcks koloniförenings 60 år skall dokumenteras.
Jag hoppas att läsandet av denna skrift skall få både äldre och yngre kolonister att känna inspiration för fortsatt vistelse i trädgårdslandet.
Inge Nordgren
Lott nr 106
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Lundsbäcks koloniförening
bildades 1 juli 1976
men kolonirörelsens historia går längre tillbaka i tiden.
Idén med koloniträdgårdar anses härstamma från 1880-talets Tyskland. I
Sverige var Landskrona först med att anamma denna form av fritidsodlingar.
Verksamhet startades i Sverige under tidigt 1900-tal. Det växte till en rörelse
(kolonirörelsen) som fick en stark förankring i varje större och mindre kommun. Hos kommunerna fanns ett socialpolitiskt motiv för att hyra ut mark till
kolonianläggningar. Man ville helt enkelt att löntagare, som bodde i staden,
skulle få komma ut och vistas i naturen. Framförallt blev det ett sätt att lösa
bristen på mat under krisåren. Det gav arbetarefamiljer möjlighet att förstärka hushållskassan med egenodlade livsmedel av den sort som mycket väl behövdes. Koloniträdgårdarna skulle senare också
komma att förses med vägar, vatten och avträden.
Kolonisternas entusiasm har alltid fått dessa
områden att blomstra. Omsorgen som visats
områdena har gett glädje och nytta både för
kolonisterna och, inte minst, det omgivande
samhället.
Helsingborgs kolonirörelses rötter

Koloni från 1920-talet.

1904 drog 300 glada, djärva och arbetslustiga människor upp över Helsingborgs backar till det som nu kallas Viskängen, då Wilson Park, och satte sina
spadar i jorden. Ordförande blev Carl Johansson, stadens förste socialdemokratiske riksdagsman, han var ordförande från 1905 till sin död 1940.
Kolonisterna var arbetare, snickare, fru eller fröken, lärare, skräddare, skomakare, järnarbetare, SJ-anställda bl. a.
Anm.(För mer historik om Helsingborgs kolonirörelse rekommenderas läsning av ”Helsingborgs stadslexikon”, Helsingborgs turistbyrå.)

Historien om Lundsbäcks koloniförening
2005

1939

Lundsbäcks koloniområde.
1939 & 2005
Se så väl man ser avstyckningen.
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De första ”Lundsbäckarna” kom från Filbornavägens koloniförening, nuvarande Mejerigatans Odlingslottsförening.
Helsingborgs mjölkcentral meddelade kommunen att man var intresserad av
odlingslotternas mark för utvidgning av sin verksamhet. Ett intresse fanns
också för utökade parkeringsmöjligheter för Olympia. Ny mark för utarrendering till kolonisterna eftersöktes. Ledig mark fann man vid Lundsbäcken,
längre österut på Filborna. Av Filbornavägens koloniförenings 96 kolonister
visade sig 75-80 st vara intresserade av en flytt. Storleken på det nya området
var 8,7 ha (Nuvarande A-området). Strax norr om låg ett 2,8 ha stort område,
som man ännu ej kunde ta i anspråk (se skrivningen om B-området 1979). Bområdets mark användes då fortfarande av Enqvists växthusanläggningar.
Som gammal helsingborgare med ”anställning” som springschas i blomsteraffär, var det vanligt att få uppgiften att cykla upp till detta område, där bröderna Erik och Bror Engkvist hade stora rosodlingar. Den sista rosodlingen försvann från Hildings Have först 1979. Det året blev det också möjligt för kommunen att släppa den marken till Lundsbäcks koloniförening, område B.
Kopia av kommunstyrelsens protokoll 5 april 1976.
(se Helsingborgs stadsarkiv)

Utdrag ur protokollet
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Kommunen beslutar
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 1976 beslutas om ett tilläggsanslag på
300 000 kronor för iordningställande av 1633 i Filborna, även benämnt
Lundsbäck.
Det nya området uppgick till 153 st kolonilotter och 36 st odlingslotter med
tillsammans 46 st parkeringsplatser.
Totalkostnaden för kommunen uppgick då till 600 000 kronor för anläggningsarbetet. Då hade kommunen sett till att gångar och vattenledningar var
förberedda för kolonisterna. Senare tillkom plantering av ett körsbärsträd, en
gåva av Helsingborgs kommun, på varje lott.
Filbornavägens koloniförening antog kommunens erbjudande om att flytta till
föreslagen mark vid Lundsbäcken. Flytten genomfördes under sommarmånaderna 1976. Lundsbäcks koloniförening bildades officiellt den 1 juli 1976.
Det satte igång en sällan skådad aktivitet vid Lundsbäcken. Albin Nilsson blev
föreningens första ordförande. Snart hade föreningen en egen flagga. Den erhölls av svenska flaggans dag-kommittén.
Samvaron på ett område som en koloniförening är viktig. Närheten känns så
mycket tätare mellan stugorna än vad fallet t o m är i ett hyreshus. Midsommarfirande och andra gemensamma fester har alltsedan 1978 varit en regelbundet återkommande samvaro. Många kolonister har uttryckt sitt gillande
för det.
På området finns fortfarande byggnader som påminner om den gamla, mer
lantbruksanpassade tiden, som t ex ”grishuset”. Någon som läser detta reagerar nu starkt. På ett styrelsemöte för några år sedan nämnde någon i en diskussion:”det där grishuset…”.
Då tog det ”hus i helsike” och sekreteraren Leif Troedsson flög formligen i taket, han utbrast:
”Herr ordförande, jag skall be att få upplysa er närvarande om att det där huset heter Paradiset och inget annat!”
Saken var nämligen den, att när föreningen hyrde in det f d grishuset, renoverades det upp till toalett- och duschbyggnad. När det var klart och invigt användes lokaliteterna av en kvinnlig kolonist. När hon kom ut strålade hon och
uttalade ljudligt och förtjust:
”Oj, vad fint, det är ju rena paradiset!”
En annan version som jag fått ta del av lyder annorlunda. Eftersom det inte
gått att bekräfta genom protokoll eller liknande måste jag få återge även den.
Den versionen går ut på, att namnet på det nya områdets toalettbyggnad, grishuset, inte föreföll så tilltalande. Det ledde till att en namntävling utlystes
bland barnen på området. Det vinnande förslaget, Paradiset, hade lämnats in
av Ola i lott nr 65.
En del av de äldre som tänker tillbaka minns säkert koloniföreningens egen
hustomte, Malte Nilsson, i lott nr 63. Han var föreningens ”allt i allo” som
kunde fixa bl. a. gödsel och hjälpa till med olika reparationer, som t.ex. rörarbeten.
Under dessa tidiga år i föreningens historia fanns det också en kiosk i klubbstugan. Där sålde Ballas (förnamn saknas) i lott nr 149 bl.a bullar, smör, läsk
och dagstidningar. Han sålde även glass till barnens förtjusning, men verksamheten upphörde efter bara några år p.g.a. bristande lönsamhet.
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.

En syförening bildades 1980. Den var verksam fram till 1998.
Många kan vittna om den glädje syföreningens medlemmar spred bland kolonisterna med sina aktiviteter. För att kunna planera och fira midsommar och
andra festligheter hade koloniföreningen också en festkommitté.
Kamratklubben bildades 2000, efter behov som uppstod i och med att syföreningen hade upphört med sin verksamhet 1998. 2001 fanns det därför ett antal eldsjälar som kunde arrangera 25-årsjubiléet.
Lundsbäcks koloniförening består idag, 2006, av 220 medlemmar, fördelade
på 189 kolonier och 31 odlingslotter.

HA N STARTADE FÖRENINGEN

Albin Nilsson
Albin hade de första kontakterna med kommunen. Efter
diskussion med kommunen träffades en överenskommelse.
Kolonisterna erbjöds arrendera mark vid Lundsbäcken, öster om nuvarande Hildings Have. Flyttlassen rullade in lagom till semestrarna1976 (Arrendekontraktet 1 juli 1976).
Lundsbäcks koloniförening bildades. Genom kontakter
gjorde Albin det möjligt för många på Lundsbäck, som inte
hade stuga, eller ville bygga nytt, att kollektivt inköpa och
uppföra ett antal s.k. Västkuststugor. Priset för dessa monteringsfärdiga stugor på ca 30 kvm, uppgick 1976 till ca:
30.000 kronor och år 1979 när kolonister byggde på Bområdet, till ca: 52.000 kronor.

Ordförande sedan starten har varit följande:

Albin Nilsson
(1976-1985)
samt
(1989 - 1995)
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Olle Smedberg
(1986-1988)

Stig Skoog
(1996-2002)

Karl Gustav
Johansson (KG)
(2002-

VIKTIGA ÅRTAL I FÖRENINGENS HISTORIA
1976
ALBIN NILSSON VALDES TILL
LUNDSBÄCKS KOLONIFÖRENINGS FÖRSTE ORDFÖRANDE.
80 stugor av 96 flyttades till det nya området. Stugor skulle vara färdigbyggda
på resterande 73 lotterna senast 1 juli 1978. Kommunens regler innebar också att endast boende i Helsingborgs kommun fick arrendera lott.
Namnet på koloniföreningen beslutas vara Lundsbäcks koloniförening.
En bäck som fortfarande rinner i utkanten av området fick ge föreningen dess
namn. Fastighetskontoret hade ansvaret för godkännande av bygglov.
Arrendet för området de två första åren uppgick till 53.550 kronor.
Kostnaden för att flytta en stuga från gamla till nya området uppgick till 200300 kronor och tog en timma.
Detta första år gick mycket kraft åt att forsla de stugor som kunde överleva
transporten och placera dem på de lotter som tilldelats respektive kolonister.
Också flytten av växter, buskar samt att planera sin nya lott tog mycket tid i
anspråk.
Tilldelningen följde metoden ”Först till kvarn…” Tillbyggnad/nybyggnad och
att börja bruka jorden tog en stor del av tiden. Snart var man i full gång. Från
att ha fått nöja sig med små stugor (redskapsbodar) fick man nu bygga stugor
på 29 kvm och en redskapslåda.
Nu kunde kolonisterna övernatta i sina stugor. Dock fanns det ingen elektricitet på området, ännu. Människor var inte vana vid el i kolonistugor så gasol
för både lyse, kyl och värme gick ännu ann.
Här nedan, den första delen av Lundsbäcks område (A-området).

Flyttlasset kommer till nya ”kolle”
med Gittan & Roland Svenssons
stuga, lott nr 81. Familjen Svenssons tillhör pionjärerna.
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Olle Larsson bearbetar sin och hustrun
Ingas lott nr 140.
I horisonten syns höghusen på Filbornavägen på Rosengården. I dag skyms
sikten av Barnens skog.

Sven ”Butti” Espling, ja det är
HIF:s gamle försvarsklippa, har
fått sin första stuga, på Lundsbäck, på plats. Lott nr 144.

Här förbereder sig Ingegärd & Stig
Paulsson platsen, lott nr 65, för sin
stuga.

Ulla-Britt & Erik Anderssons
blivande stuga på lott nr 70.
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Ovan till vänster kommer stugan till
Inge & Jan Karlssons lott nr 125.
Till höger, den vy de har när de tittar
västerut, Engkvists trädgårdsmästeri/Hildings have.
Här till vänster, Ingrid & Olle Lindgrens stuga, på lott nr 143. Som synes
blev den levererad så sent att den var
färdigbyggd först till julen 1976.

Inga & Kurt Webergs blivande
stuga på lott nr 34.
”Skall jag få hjälp med taket,
månne…”, undrar Kurt.

1978
Hustomten
Det finns ofta någon eller några eldsjälar som
helhjärtat ställer upp för sina kamrater.
Malte Nilsson i stuga lott nr 63 var en sådan. Han
kunde bl. a. ordna gödsel, utföra olika slags reparationer och hjälpa till i kiosken (se texten om
klubbstugan nedan). Om något barn kom och ville
köpa en glass hände det att han inte krävde betalning.
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1978
KLUBBSTUGA & FLAGGA
Redan från början firade föreningens
medlemmar midsommar tillsammans.
Ett bra sätt att skapa samhörighet
mellan kolonisterna.
Märk väl; grundstången är densamma
den dag som idag är, 2006.

Växterna har rotat sig över två vintrar och klubbstugan stod färdigbyggd lagom till årets midsommarfirande. Det började likna ett koloniområde.
Hälsovårdsnämnden gav tillstånd till
försäljning av diverse varor till
kolonisterna från kiosk i klubbstugan,
nuvarande styrelserummet. Driften
av
och
försäljning
i
kiosken
utarrenderades till Balla, som hade
lott nr 149. Han sålde enklare
livsmedel, som exempelvis smör,
bullar, lite pålägg och glass. Dagstidningar fanns också till försäljning.
Som för många andra närbutiker blev
konkurrensen
från
de
många
varuhusen för stor och verksamheten
upphörde efter bara några få år.
Föreningens första flagga
Efter ansökan hos svenska flaggans
dag-kommittén tilldelades föreningen en flagga vid ceremoni på svenska flaggans dag 6 juni. Inköp av flaggstång till allmänningen gjordes.
2 st septiktankar (10.000 liter) grävdes ner vid klubbstugan för avlopp från
toalett och duschar. Det naturliga hade varit att få kopplat avloppet till kommunens ledningssystem. Det ställde sig dock för dyrt, eftersom dessa ledningar låg alltför långt bort, på andra sidan Vasatorpsvägen (nuvarande Dalhem).
Framåt hösten 1978 förbereddes nya området, B-området. Inflyttning av nya
kolonister skedde kommande år 1979. Grishuset, förlåt Paradiset hyrs in.
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Information till medlemmarna var lika viktigt då som nu.

Denna tidning
gavs ut till medlemmarna
under ett år, 1978, med bl. a.
Information från styrelsen,
”Ordföranden har ordet”.
Ingrid Olsson gjorde denna tidning.

11.

1979

OMRÅDE B

Nya området blev inflyttningsklart den 14 mars 1979

Dansbanan

Odlingslotterna
I bakgrunden syns resterna av Engkvists trädgårdsmästeri, innan nya
området var helt klart.

Här bygger Leif Troedsson på
sin lott nr 8 B.
12.

1979
Den av medlemmarna betalda
klubbstugan blev detta år slutbetald
(215:30 kronor/lott inkl. ränta).
Totalkostnad 196.673 kronor.
Efter att ha samlat ihop möbler och
andra inventarier, bland
kolonisterna, hjälptes man åt att
flytta in i klubbstugan.

Här syns Erik Andersson, lott nr 70,
tillsammans med en annan kolonist.

1980

INBYGGD UTEPLATS & SYFÖRENINGEN
Helt inbyggd uteplats om 9 kvm, varav en vägg skall vara glasad, godkändes
av byggnadsnämnden detta år.
Syföreningen bildades.
Denna förening i föreningen
har så länge den existerade
haft pengainbringande aktiviteter för sig så som lottförsäljning och loppmarknader.
De har genom åren, med sin
verksamhet bekostat mycket
av de behov som funnits för att
ha en god trivsel i koloniföreningen. Deras medel gav föreningen dess gångars namnskyltar. De gjorde det möjligt
för inköp av materiel, inventarier till klubbstugan och betalade de inhyrda orkestrarna
bland annat.
Här var syföreningen på besök hos Enighets/Gullvångens damklubb, någon
gång i början av 1980-talet.
På bilden syns förutom damklubben:
Gittan med sin dotter Jeanette lott 81, Anna lott nr 103, Ulla-Britt lott nr 70,
Inga-Lill lott nr 63, Mona lott nr 74, Ingegärd & Ylva lott nr 65 och
Kerstin lott nr 113.
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1981
Det gamla
GRISHUSET…
inreds med toaletter och
duschar och blir fr. o. m
21 september1981
en del av Lundsbäcks
koloniförening.
Hyreskontraktet
med kommunen.
Hyra:
245 kronor/år, då.

Paradiset i dag, 2006
14.

… OCH ELEKTRICITET I
STUGORNA
Kommunen beslutar att tillåta elektricitet till kolonilotternas stugor. Först ut i
kommunen blev Stenbockens sommarby 1981. Då kostade inkopplingen 1.600
kronor per lott.
1984
För Lundsbäck ordnade styrelsen ett annorlunda avtal. Med inkoppling, med
proppskåp även inne i stugan och ett eluttag blev kostnaden 2.700 kronor/stuga.
Många var de som efter detta var fortsatt nöjda med sin gasolanläggning. Men
idag, 2006, kan stugorna utan el räknas på en hands fingrar.

Infoblad från koloniföreningens styrelse.
Utdrag/Kopia.

1985
VÄXTHUS
Växthus tillåts på
lotterna. Storleken
för dessa bestämdes till 8 kvm.
Så här kan också
ett växthus se ut.
Detta romantiska
lusthus står på Karin Ekströms lott nr 55.
15.

1986
Olle Smedberg väljs till ordförande för föreningen.

De första tio åren firades på Villa
Wingårdh på Tågaborg.

Till vänster:
Siv & Peter Koesling lott nr 10 B
Torsten & Elsa Nilsson lott nr 36.

Ingrid & Kalle Möller lott nr 13 B
Agneta & Sven Magnusson lott nr 11 B

Inger & Sture Göransson lott nr 122.
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Ulla-Britt & Erik Andersson lott nr 70.
Birgit & Olle Smedberg lott nr 91.
Längst bort syns Leif Troedsson lott nr
8B

Torsten Karlsson lott nr 142.
Ingrid & Olle Lindgren lott nr 143.

Rosita (efternamn saknas) &
Per Persson lott nr 111.
”Valle” Valdemarsson lott nr 18.

1989
Nygammal ordförande Albin Nilsson väljs åter till ordförande för föreningen.
1990

Ristomten &
Styrelsen blir ”Byggnadsnämnd”

Ristomten hyrs in.
Det är självklart att kolonister komposterar sitt egna grönavfall. De grövre
grenar när fruktträd/prydnadsträd klipps kan kolonisterna köra till ristomten
och lasta i en vagn som transporteras till tippen för flisning. Komposterbart
avfall som kolonisten inte själv kan ta om hand läggs i anvisade högar på ristomten. Efter ett antal år har avfallet omvandlats till bra, men dock ej hampad
jord.
STYRELSEN ERSÄTTER
FASTIGHETSKONTORET
Bygglovsgivning delegeras till föreningens styrelse.
Föreningen hade detta år en medlemsomröstning
med
utskickade
”valsedlar” efter förslag från medlem
om utbyggnad av klubbstugan.
Nytt
utrymme
för
mynttelefon
iordningställdes i klubbstugan.
1991
Medlemmarnas majoritet avvisade förslaget om utbyggnad av klubbstugan
vilket meddelades på årsmötet 1991.
Friggebodar
Friggebodar tilläts på odlingslotterna.
Beslut fattades om att träden på området, oräknat fruktträd, skall begränsas
till en höjd av högst 4,5 meter.
1992
Syföreningens aktiviteter gav detta år koloniföreningen sina skyltar till gångarna.
Lundsbäcks koloniförening beslutade lämna Riksorganisationen för koloniträdgårdar. Det hade visat sig vara alltför dyrt och man kände ingen samhörighet med en organisation som var belägen så långt bort, i Stockholm. Samtidigt inleddes diskussioner i SAMO, Helsingborgs koloniers samorganisation,
om att bygga upp en fond som skulle ersätta den förmån man hade haft i riksorganisationen. Den fond som skulle byggas upp och som nu, 2006 är fullbetald, uppgår till 252.000 kronor. Fjorton (14) av Helsingborgs koloniföreningar är medlemmar i fonden. Fondens medel skall kunna användas till konflikter/förhandlingar mellan å ena sidan en koloniförening och å den andra stat,
kommun eller annan myndighet.
17.

1993
UNDERHÅLLSFOND
En underhållsfond bildas. Avgiften är 100 kronor/medlem och år. Skulle uttagas i 4 år.
Under året inleddes användandet av s.k. ALU-arbetare (Arbetslivsutveckling).
Det var under den tid i början av 1990-talet när arbetslösheten ökade nära nog
okontrollerbart. Det drabbade främst de med svagast förutsättningarna för att
platsa på arbetsmarknaden, lågutbildade och äldre. Alla resurser plockades
fram för att minska konsekvenserna, många föreningar ställde upp bl.a. koloniföreningar, som både gav jobb och själv fick hjälp. Under denna tid minskade
kraven på kolonisternas arbetsplikt: ”Det gör ALU-arbetarna”.
1994
Klubbstugan blev helt ommålad. Bilparkeringen blev inhägnad.
1995
Arrendet för koloniområdet var nu uppe i 150 423 kronor per år.
Paradiset fick lagt ett helt nytt tak. 2 nya septiktankar blev nergrävda, vid
klubbstugan och inkopplade för avlopp.
1996

Här till höger ses en f.d. ordförande i
Lundsbäcks koloniförening och två blivande på samma bild.
De ser ut att ha en gemytlig samvaro,
med tillbakablickande på 20 framgångsrika år.

Albin Nilsson
Stig Skoog
KG Johansson
Roland Svensson lott nr 81.
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Jubileet fortsätter…

Gittan Svensson lott nr 81

Rolf Thernblad & Siv i lott nr 15

Närmast:
Sven ”Butti” Espling lott nr 144
Många kolonister hade detta år skaffat s. k. ”PottiPotti”. Koloniföreningen satte upp en tömningsvask med väggavskärmning vid klubbstugan, för tömning
av dessa.
Genom kommunens försorg belades nya infartsvägen med stenkross för att
dämpa grusdammsröken.
Föreningen beslutade tillåta lekstugor på kolonilotterna.
1997
Stora delar av golvet i klubbstugan lades om.

19.

1998
Syföreningen ”knypplar” för sista
gången.
Så gick det när ingen ville ta över.
1999

Nöjeskommittén
Fram till detta år anordnades
midsommarfestligheterna av en nöjeskommitté, bestående av bl. a.
Alex Höglund lott nr 94.
I dag, 2006, ligger nöjeskommitténs aktiviteter under föreningens styrelse.
2000

Saknaden av syföreningens
aktiviteter var stor, så…
…kamratklubben bildades år
2000

Toaletten på B-området
handikappanpassades detta år.
Belysning vid grinden på B-området
och vid verkstaden installerades.

2001

20.

2006 består kamratklubben av,
från vänster:
Solveig Persson lott nr 49, Sandra
Martinsson lott nr 130 & Annie
Johansson lott nr 145.
Deras aktiviteter gör det möjligt för
fortsatta gemensamma fester för
koloniföreningens medlemmar.

Ett av alla loppis, genom åren, på kolonin

2002
BOULEBANAN

Boulebanan invigdes 2002 av riksdagsman Kent Härstedt, här flankerad av föreningens ordförande
KG Johansson och boulelagets lagkapten Leif Troedsson.
Det går också bra att spela boule i
grusgångarna.

Äntligen cykelväg
till kollo!

Lundsbäcks koloniförenings boulelag 2006.
Från vänster:
Kjell & Ida Mårtensson lott 13 b, Leif ”Troe” Troedsson lott 8
b, Hasse Paulsson lott 76 och Sussie & Kaj Bjarve lott 153.
Segrarna i Helsingborgs koloniföreningars bouleturnering
vanns 2003 & 2005 av lag från Lundsbäcks koloniförening,
nämligen:
2003
2005 & 2006
Gunvor Börsén och
Sussi & Kaj Bjarve
Hasse Paulsson

Bilden: Lokaltidningen 30 september 2002

Äntligen blev infarten för cyklister från
söder, lika fin som den för bilisterna vid
huvudinfarten.

21.

2003
REDSKAPSBOD
Detta år meddelade kommunen att beslut fattats om att det nu är tillåtet att
uppföra en redskapsbod (5 kvm). Denna skall uppföras efter av styrelsen godkänd ritning och placering, fristående på lotten alternativt i anslutning till
stugan, utan öppning in i stugan.
2004
Handikapptoaletten vid
klubbstugan och kamratklubbens förråd färdigställdes detta år.
Många kolonister önskade nu
också att toaletter och duschar i klubbstugan skall byggas om.

Ny varmvattenberedare installerades i klubbstugan och golvet lades om i styrelserummet.
Nya gatlampor införskaffades och utplacerades. Lampor runt klubbstugan byttes. Nya anslagstavlor sattes upp. Nytt beslut som tillåter lekstuga på kolonilotterna.

En brand i stugan är en av de mest
fruktansvärda händelser som kan
drabba en kolonist.
2004 hände det, hos en kolonist som
verkligen älskar sin stuga, blommorna
och den ro som vistelsen i kollo ger.

2005
Årsmötet beslutade att en ny dansbana, med tak, skulle uppföras.
Pollettautomaterna till duscharna togs bort.

22.

2006
Årsmötet leddes av

JUBILEUMSÅRET

Leif (Troe) Troedsson lott nr 8 b mötessekreterare.
Föreningens sekreterare
Gunilla Schönbeck lott nr 149.
Föreningens kassör
Rolf Eriksson lott nr 64
mötesordförande

51 intresserade och engagerade medlemmar var på årsmötet.
På detta årsmöte beslutades bl. a. att badpooler i området endast får rymma
400 liter vatten.
Årsmötet beslutade också att allt arbete som utförs för föreningens medlemmars trivsel, oavsett om det organiseras av styrelsen, kamratklubben eller
festkommittén, skall räknas som arbetsplikt.
Styrelsen beslutade detta år att arbetsplikten skall vara 6 timmar per lott och
år.
På halvårsmötet meddelar styrelsen att arbetsplikten fr.o.m. 2007 sänks till 4
timmar /lott. Detta p.g.a. att parkeringsplatserna blivit belagda med asfaltgrus
och därför kräver minskat underhåll.
Halvårsmötet beslutade också att toaletter och duschar skall byggas om.
23.

Barnens sommarkollo
Sommar, sol, kollo och barn. Kan man
tänka sig något som mer hör ihop?
Har barn och ungdomar någon plats i
Lundsbäcks koloniförening? undrade
jag och bestämde mig för att prata
med några av de barn och ungdomar
jag brukade se på allmänningen.
Är de intresserade av vistelsen i sina
föräldrars eller äldre släktingars
kolonier? Och vad saknar de?
Emelie är så gott som född på kollo,
medan Maria är ganska ny på
Lundsbäcks koloniområde, men de är
redan kompisar.
Båda flickorna trivs med livet på kollo
om somrarna. De tycker att man sover så bra.
Det måste vara för den relativt friska
luften och alla dofter, tänker jag.

Maria Nilsson vistas
hos farmor Ingrid
Nilsson som övertog
lott nr 79, så sent
som 2005.

Emelie Paulsson bor
på somrarna tillsammans med mamma och
pappa, Gullan & Hasse
Paulsson, i lott nr 76,
som de tog över 1988.

Hur är det med generationsmotsättningar? undrar jag. Det
finns ju så många äldre på ett koloniområde.
Nästan i mun på varandra säger de;
”De är så snälla och rara här”.
Men skulle de själva kunna tänka sig att ha en kolonilott när de blir äldre?
”Oh, ja och vi skulle ha ett litet grönsaksland, med jordgubbsträd, äppleträd och bärbuskar, inte bara gräsmatta.”
”Och jag skulle absolut ha ett körsbärsträd, för det finns inte kvar i min farmors koloni”, säger Maria.
Om koloniföreningens lekplats har de också åsikter. Om hur den kan vara i framtiden.
”Det finns för få gungor. Sen skulle vi tycka att det var roligt om det fanns en äventyrslekplats, med hängbroar och linbanor där vi kunde åka i gamla bildäck.”
Maria tillägger; ”Där (på äventyrslekplatsen) kunde man bygga fällor och jaga ifatt
och så…”. ”Men man kan ju också spela boule” säger Emelie.
Många kolonister har vittnat om att Emelie, trots sin låga ålder, är väl i klass med de
äldre när det gäller att spela boule. Det får tillskrivas hennes pappa Hasse, som blev
mästare så sent som 2004. Enligt boulelagets kapten kan det tänkas att Emelie kommer att ingå i Lundsbäcks koloniförenings boulelag nästa säsong, 2007.
Finns det då inga nackdelar med kollo? ”Jo”, säger Emelie, ”jag missar mina kompisar
där hemma, när jag är på kollo hela sommaren”.
Bägge berättar också att det nyligen var ett disco på koloniföreningens nybyggda
dansbana; ”Det skulle vara bättre musik och på en högre volym.”
I övrigt tyckte de att det är skönt att vara i kolonin.
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Pionjärernas kolonilotter i dag, 2006.

Inga & Kurt Weberg lott nr 34.

Sven ”Butti” Espling lott nr 144.

Gittan & Roland Svensson lott nr 81.

Inge & Jan Karlsson lott nr 125.

Ulla-Britt & Erik Andersson lott nr 70.

Ingrid & Olle Lindgren lott nr 143.

Till vänster:
Lizette & Leif Troedsson lott nr 8 B.

Hur lotterna på denna sida såg ut 1976
respektive 1979 ses på sidorna 7, 8, 9,
resp. sidan 12.
25.

2006

Hela dagen firade Lundsbäcks
koloniförening sina 30 år vid
Lundsbäcken.

Bella Khan från Pilshults gård hjälper
till med ponnyridning för barnen.

Annie Johansson stod i fiskdammen.

26.

Ida Skog lott nr 129 rider här med stöd
av sin farbror Fredrik Dahlström.

Ulrika Jansson, lott nr 35
ansiktsmålade Moa Brandin
från lott nr 28.

Lennart Eliasson & Göran Jonsson såg
till att grisarna blev
färdiggrillade. Det
tog ca 8 timmar.
Det var Lennarts 5:e
år som grillmästare
på Lundsbäcks
koloniförenings
grisfester.

Malin Grahn målade Oskar Karlsson
från lott nr 90.

Piraterna Niklas McKenzie
lott nr 12 ovan & Elias ”Tiger”
Andersson-Lundin, redo för
de sju havens äventyr.
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Jubileet fortsätter…

Grisen

Ordf. Karl-Gustav (KG) Johansson, lott
nr 49 hälsade välkomna med hopp om en
trevlig jubileumsfest.
Till vänster syns Gullan & Hasse Paulsson, likt alla andra, i väntan på maten.

Till vänster: Lennart
”Svesse” Svensson
lott nr 108 hälsade
välkomna till bords,
efter att han hjälpt
till med att stycka
grisarna.

Till höger: Lennart
”Lången” Svensson
räknade in antalet
matgäster. Ca: 200
firade föreningens
30 år.
28.

… och fortsätter…

Kön ringlade sig lång.

Tommy Sterntorp.
Mark- och
exploateringsenheten.
Koloniträdgårdsrådet.
Helsingborgs kommun.

Christer Nilsson
Lott no 90.

I förgrunden till höger syns Inger & Mats Johansson lott nr 128.
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… och fortsätter…

Här ovan:
Jenny & Kent Bengtsson lott nr 108.
Ovan till höger, uppifrån:
Helena Nilsson & Andreas Gunnarsson odlingslott nr 26.
Ida Mårtensson lott nr 13 b, med sin gäst Kerstin Lundeberg.
Eva Björkman, Bengt Hällstrand lott nr 43 och
Inger Johansson lott nr 128.
Jeanette Ekensteen med sin pappa Kenneth,
lott nr 54.

30.

Kommunens jubileumspresent,
foto- & textböcker om Helsingborg.

… och fortsätter…

Fotomontage inge n.

Inge Nordgren, lott nr 106 lät sig
väl smaka, medan Karin Jönsson
lott nr 31 & Svesse lott nr 108,
ledde allsången. Gary Krook på
dragspel & Anders Krantz på gitarr ackompanjerade.

I bakgrunden syns Gene
Nordgren lott nr 106 i samtal
med tidigare ägaren till lott
106, Lars Kjellgren. Gunilla
Nordquist lott nr 118 till höger i bild.
Styrelsen för Lundsbäcks koloniförening
2006 bestod av från vänster övre raden:
Karl-Gustav Johansson, ordf. lott nr 49.
Sven Magnusson lott nr 11 B
Mats Persson lott nr 75.
Bengt Mattsson lott nr 131.
Undre raden: Leif ”Troe” Troedsson,
sekreterare, lott nr 8 B
Gunilla Schönbeck, kassör, lott nr 149.
Bengt Hällstrand lott nr 43.

Fotomontage inge n

Styrelsen ser framtiden an
med tillförsikt.

Som Lundsbäcks koloniförenings ordförande
Karl-Gustav Johansson har uttryckt vid ett flertal
tillfällen:
”Lundsbäcks koloniförening skall vara Helsingborgs
finaste koloniområde!”
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