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Verksamhetsberättelse
Föreningen Öster II är ideell och har till 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. Styrelsen uppfattar
att det råder god sammanhållning, trivsel och god grannsämja på området. Koloniområdet
består av 73 kolonilotter och 71 medlemmar. Under året har 10 kolonilotter överlåtits: nr 19,
24, 27, 35, 47, 48, 50, 51, 59, 63. Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna och
uppmanar dem att kontakta styrelsen vid frågor!


Stämma och styrelsemöten

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2020 hölls den 2 maj 2021 via Zoom. 28 kolonister
närvarande och 21 kolonier representerade. Medlemsavgiften för 2021 beslöts vara
oförändrat 450 kr. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden
utöver årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Utöver detta hade vi en extra stämma den
19/9 i samband med arbetsdag. Anledningen var att fastställa förslag till ändring av
föreningens stadgar för § 5 Årsmöte. Ändringen gäller 1) tid för information om årsmöte, 2)
tid för lämnande av motioner till årsmöte och 3) tid för kallelse till årsmöte. Ändringen
godkändes av stämman. 54 kolonister närvarande och 40 kolonier representerade.
Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse är offentliga handlingar och finns tillgängliga
på föreningens hemsida http://www.oster2.se. Styrelseprotokoll är enbart arbetsmaterial för
styrelsen.


Översyn av koloniområdet

Styrelsen är ålagd av Lunds kommun att se till att koloniområdet sköts enligt kommunens
regler. Styrelsen gör därför en översyn av koloniområdet 2 gånger per år och vidtalar de
kolonister som brister i skötsel av koloni och/eller gång.
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 http://www.oster2.se är styrelsen främsta källa till information från styrelsen om
kommande aktiviteter, inköp, råd och tips mm. Här finns även årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelser. Besök den ofta!
Swish. Betalning för sand och singel kan swishas till 123 633 4452.
El. Therese Hefvelind (#67) arbetar på Kraftringen och meddelar att hon kan vara till hjälp
om någon vill dra in el till sin koloni.

Parkslide. Hantering av parkslide på vårt koloniområde ska helt och hållet hanteras av
markägaren, dvs kommunen. Julia Linder Koloni- och odlingsförsamordnare håller i detta.
Kommunen håller beståndet under bevakning och styrelsen får återkoppling så fort det
kommer mer information. Tillsvidare ska beståndet inte röras/hanteras på något sätt då det
stimulerar tillväxten/spridningen.
Träd Julia Linder meddelar angående trädfällning att kommunen inte kan hjälpa till att ta ner
träd inne på kolonilotter men däremot transportera bort dem.
LKC Presentation av Öster II finns på LKC:s hemsida www.lkclund.se under rubriken
Presentationer.
Arrendeavtalen med Lunds kommun gäller oförändrade till 31 dec 2029.
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.
Toaletterna Kristina Bosson (#17) ansvarar för att toaletterna städas.
Arbetsdagar Vårens arbetsdag ställdes in på grund av pandemin men vi hade en arbetsdag
under hösten i samband med extra stämman 19/9 med mycket god uppslutning.
Trivselgruppen
Traveling John 15/8. Musik och underhållning. Stor uppslutning med 55 kolonister.
Äppelmustning 3/10.
Glögg 21/11.
LKC Lunds Kolonisters Centralförening www.lkclund.se
Kristina Bosson och Lars-Gösta Jardevall representerade Öster II vid LKC:s årsmöte och
ordförandemöte och uppdaterade styrelsen om förhandlingar mellan LKC och kommunen.
Annat vi tagit upp på styrelsemöten.
Koloniområdenas skötselregler ska ses över. Odlingslotterna vid röda boden har inventerats.
Medlemsbrev har skickats ut till samtliga kolonister angående hur det är att arbeta i
styrelsen, arbetsdagar, byggnadslovsregler, kommunens och koloniområdets skötselregler i
varje koloni och utanför, mm. Inköp av nya skottkärror och anslagstavlor. Avhysningsärende.
Trivselaktiviteter. El. Ekonomi. Information från LKC.
Information till medlemmarna och kontakt med styrelsen
Medlemmarna välkomnas att framföra åsikter och synpunkter och lägga i brevlådan
i röda redskapsboden eller maila till www.oster2@gmail.com För frågor eller synpunkter på
verksamheten nås styrelsen bäst via e-post: oster2lund@gmail.com. Meddelanden till
styrelsen kan även lämnas i brevlådan i röda redskapsboden.
Föreningen har en sluten Facebook-grupp som heter ”Koloniföreningen Öster II” för
informellt informationsutbyte mellan medlemmarna. Ett Instagramkonto finns också
”oster2lund” där Anna Assarsson (#38) skriver och Andreas Svensson (#9) fotar. Det finns
möjlighet för andra kolonister att lägga in bilder där.

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