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Arrendeavtal
Våra tidigare arrendeavtal gäller med oförändrade villkor i 10 år till, fram till 31 dec 2029.
Samma arrendeavgift, viss reglering sker enligt konsumentprisindex, KPI.
Om ni mot förmodan skulle få hem ett nytt arrendeavtal i brevlådan är vår starka inrådan att INTE
skriva på. Kontakta LKC först för att säkerställa att det är något som vi har godkänt!
…............................................................................................................................................................
Koloniförening arrendeavtal
Koloniföreningarna har egna arrendeavtal med kommunen och även dessa gäller med oförändrade
villkor i 10 år till.
Utökade öppettider
I utkastet till nytt arrendeavtal koloniförening ingick utökade öppettider för koloniområdena.
Enligt våra gällande arrendeavtal ska koloniområdena vara öppna och tillgängliga för allmänheten:
1 maj till 31 augusti, kl 8-20.
Kommunen uppmanar nu ändå koloniföreningarna att ta ställning till förslaget om utökade
öppettider och lämna besked till LKC. Föreslagna utökade öppettider är som följer:
1 april-30 september kl 8-20
Lördag och söndag: mars och oktober kl 8-20
LKC har redan framfört till kommunen att det för de mindre områdena kan vara svårt att tillgodose
deras önskan om utökade öppettider. Ta gärna upp frågan för diskussion i er förening på kommande
årsmöte, och informera LKC om ert ställningstagande!
…............................................................................................................................................................

Föreningars och arrendatorers kontakt med kommunen
Kommunen har numera EN mail adress som vi ska använda vid ALL kontakt med kommunen.
Den är: kolonier@lund.se
Skicka inte till Brobeck, Tekniska förvaltningen etc. Se till att era medlemmar får rätt mail adress.

Kärvande lås
På förekommen anledning har LKC lyft frågan till kommunen om nya lås till grindar och wc.
LKC ska återkomma till kommunen med en lista på de koloniområden som idag har störst
bekymmer med kärvande lås.
Kontakta därför snarast LKC med uppgifter om antal grindar och antal wc dörrar, samt om det är
olika nycklar till grind och wc. Mail till jessica.glimberg@me.com.

Stenmjöl
S:t Hans står nu som nästa koloniområde att få underlaget på gångar utbytt till stenmjöl.
För att kunna prioritera i vilken ordning koloniområdena ska få stenmjöl behöver LKC uppgifter
från varje koloniområde. Aktuellt behov, åsikter?
Ta gärna upp frågan för diskussion i er förening på kommande årsmöte, och informera LKC om ert
ställningstagande!
Jessica Glimberg LKC

