
 

Verksamhetsberättelse 2019 
för Lunds Kolonisters Centralförening (LKC)  

LKC har under verksamhetsåret haft två ordinarie fullmäktigemöten, varav det ena var årsmötet. 
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, varav ett av dem det konstituerande. 
Åtta tjänsteskrivelser har sammanställts. 
Styrelsen har haft tre möten med Tekniska förvaltningen rörande de nya avtalen för koloni- och 
odlingsverksamheten. 
Ett ordförandemöte har ägt rum. 

Styrelse 
Styrelsen har under året genomfört fyra sammanträden, varav ett var det konstituerande.  

Fullmäktigemöte 
Fullmäktigemötet, som samtidigt var årsmöte, genomfördes 2019-02-28. 
Närvarande var 32 röstberättigade från 18 medlemsföreningar. 
Höstens fullmäktigemöte genomfördes 2019-11-21. 
Närvarande var 19 röstberättigade från 15 medlemsföreningar. 

Ordförandemöte 
Ett ordförandemöte genomfördes 2019-05-27 på Täppan. 

Tjänsteskrivelser till Tekniska förvaltningen och Tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningen har haft många olika utkast till de olika nya avtalen, som de har lagt ut på 
en s.k. koloniportal. Dessa utkast har dessutom ändrats åtskilliga gånger. Tekniska 
förvaltningens ändringar samt Tekniska nämndens och kommunstyrelsens utspel har krävt 
mycket uppmärksamhet från LKC. Det har sammantaget föranlett åtta tjänsteskrivelser i form av 
yttrande, konsekvensanalyser och/eller motbegäran från LKC. Varje tjänsteskrivelse har 
föregåtts av intensiv mailkommunikation där samtliga i styrelsen givits möjlighet att medverka. 
Efter noggrann granskning, rättning och godkännande har tjänsteskrivelserna skickats till 
Tekniska förvaltningen och/eller Tekniska nämnden. 
 

 

 



 

 

Samråd Källby 
LKC anordnade 2019-09-04 ett informationsmöte på Täppan. Inbjudna var ordföranden från de 
koloni-och odlingsområden som berörs av den fördjupade översiktsplanen för Källby i sydvästra 
Lund. Personer från Stadsbyggnadskontoret samt parkintendent Lars Brobeck var kommunens 
representanter. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Vi uppmanades 
att lämna in åsikter och synpunkter till kommunen inom tidsramen för samråd Källby. 
LKC lämnade 2019-10-22 in ett yttrande med kommentarer och nya förslag. 

Samråd Solhällan 
LKC lämnade 2019-11-11 in ett yttrande med kommentarer och nya förslag avseende 
översiktsplanen för Solhällan. 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet av LKC:s verksamhet under året och den ekonomiska ställning 
framgår av den bifogade ekonomiska berättelsen. 

Information 
Webmaster Conny Obrell jobbar med hemsidan www.lkclund.se. Connys idoga arbete med att 
hålla hemsidan uppdaterad är uppskattat av alla i styrelsen. 
Information avseende förhandlingarna med kommunen om de olika avtalen m.m. har LKC 
skickat till ordföranden i samtliga föreningar. 

Nya avtal 
“Arrendeavtal odlingslott” samt “ordningsregler och miljöpolicy för odlingslotter” blev klara 
under året. Tekniska förvaltningen skickade ut avtalen för underskrift i slutet av december. 
“Arrendeavtal kolonilott” löper från årsskiftet vidare i ytterligare 10 år eller tills annat avtal 
skrivs mellan jordägaren (kommunen) och arrendatorn (koloniägare). 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
Jessica Glimberg, Ordförande 
Emmy Lindskog, Vice ordförande 
Lars-Erik Nilsson, Kassör 
Bengt Larsson, Sekreterare 
Marko Dimovski, Ledamot 
Lars-Gösta Jardevall och Rickard Wallin, suppleanter 
Adjungerad vid styrelsemöten 
Conny Obrell Webmaster 

http://www.lkclund.se/
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