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Fullmäktigemöten
Fullmäktigemöte, som samtidigt var årsmötet, hölls 27 februari i Föreningslokalen på
Fågelhundsvägen 35, Nöbbelöv.
Närvarande var 24 röstberättigade från 14 koloni-/odlingsområden.
Fullmäktigemöte i november inställt på grund av rådande situation med Corona.
Ordförandemöten
Vårens Ordförandemöte inställt pga Corona.
Höstens Ordförandemöte hölls 20 september på Täppan, 13 medlemsföreningar närvarande.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande.
Vissa ledamöter har varit dåliga på att meddela återbud och själva deltagandet har dessvärre inte
varit det som man hoppats på/kunde förväntat sig.
Möten med Tekniska förvaltningen
Sju möten har under verksamhetsåret genomförts, oftast på Kristallen men även på olika
koloniområden. LKC sätter dagordningen och förvaltningen för minnesanteckningar.
LKC följer upp beslutade åtgärder och medverkar till att de genomförs.
Tekniska förvaltningen har uttryckt att de uppskattar vår hantering väldigt mycket, det ger både
resultat och är tidsbesparande.
Skördefesten 27 september
Detta år inbjöd Lunds kommun alla koloni-/odlingsområden att vara med i årets skördefest.
Flera områden hade 'Öppet hus' med kolonivisningar och försäljning av honung, äpplen och
hantverk. Täppan hade till och med en matvagn med olika våfflor.
Samtliga arrangemang uppskattades mycket av besökarna, och Lunds kommun ser gärna ett fortsatt
samarbete inför kommande skördefester.
Lantmäteriet
Täppan, Gläntan och Öster 1 har av Lantmäteriet fått kolonilotterna digitalt uppmätta.
Det har för en del kolonilotter resulterat i avsevärd ändring av antal kvm.
När fakturan med arrendeavgift skickades ut hade fakturaavgiften ökat, men antal angivna kvm var
oförändrad. Tekniska förvaltningen har i efterhand insett och medgivit felaktig hantering.
För att undvika framtida missförstånd ska LKC närvara vid nästa mätning.
Byggregler
Stadsbyggnadskontoret har helt utan kommunikation eller förvarning ändrat i byggreglerna.
Ändringarna har betydande påverkan för kolonisterna som nu ex måste söka bygglov för växthus.
LKC planerar härav möte med Stadsbyggnadskontoret för att då tillsammans med Tekniska
förvaltningen samverka till bättre byggregler.
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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet framgår av den bifogade ekonomiska berättelsen.
Styrelsen
Som tidigare noterats har förutsättningarna för att det ska fungera väl inom styrelsen inte varit
optimala vilket inneburit en högre arbetsbelastning för de närvarande ledamöterna.
LKC är en viktig organisation och för att kunna göra ett gott arbete till gagn för alla kolonister
behövs alla goda krafter i samverkan.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
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Lars-Erik Nilsson
Iréne Stenfors
Pia Ukkonen
Maria Adenell
Karl Mårtensson
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