VERKSAMHETSBERÄTTELSE FöR KULLATORPET 201 8
Kullatorpsnämnden får'härmed avge foljande berättelse för verksamheten vid
Raststugan Kullatorpet kalenderåret 20 1 B

BESÖK
Det har under året inte varit någon uthyrning för övernattande gäster p g a att vi hade
en brandsyn i dec 2017 då övernattning forbjöds. Dagsgäster under 2018 var xxx
Besöksfrekvensen framEår av följande tablå.
Nattqäster

Endagsqäster
59

Dagsbesökare
134

Torparboken
73

17

Surnma

Summa
266
17

283

Bland våra dagsgäster kan nämnas: Skolor i Lunds kommun, pensionärsföreningar,
och privatpersoner

Vår lokalavdelning har använt Kullatorpet för vintervandring, midsommarfest,
onsdagsträff samt fored rag.
KULLATORPSNÄMNDEN
Lokalavdelningens styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten på
Kullatorpet. Styrelsen har tillsatt en nämnd som handhar den löpande verksamheten.
Nämnden har under året bestått av följande personer.
Bengt" Dah lvig sammankallande

Torsten Nilsson kassör
Hans Follin,
Barbro Johansson, Sven Persson avgick under året
Leif Stenquist (adj u ngerad)
och Cecilia Whitehorn invald under året
Nämnden består vid årets slut således av fyra personer och Leif Stequist
Nämnden har haft två protokollförda sammanträden. På aktivitetsdagarna löser vi de
Iöpande ärendena och uppkomna problem.

KULLATORPSGRUPPEN
I nämnda grupp ingår "Värdarna" vilka har till uppgift att vara stugvärdar. En ny
grupp, "Torparna", har bildats denna består av f.d. värdar. Tillsammans driver dessa
båda grupper verksamheten och skötsein av torpet. "Värdarna" rekryteras från
lokalavdelningen medlemmar och väljs formellt in av styrelsen. Under året har 2 nya
"Värdar" tillkommit sannt en familj om två vuxna och ett barn. .
STUGVÄRDAR
AIla "Värdarna" har turats om att vara stugvärdar vid ordinarie öppettid enligt särskild
lista.

öppernALLNING
För allmänheten har Kullatorpet varit öppet för dagsbesökare från första söndagen
mars till söndagen före midsommar och från sista söndagen i augustitill sista
söndagen i november.

i

HYRESAVTALET
Hyresavtalet med Björnstorp och Svenstorps Godsforvaltning kvarstår oförändrat. Vi
står själva för underhållet av fastigheten. Godsförvaltningen håller huvudbyggnaden
och vedboden brandförsäkrad. Vi tillhör "Kullaskogens samfällighetsförening" för
vägen till Kullatorpet, för vilket godset betalar avgiften.
INVENTARIER
De tidigare gjorda depositionerna av inventanier från såväl enskilda som STF kvarstår
i stort sett oförändrade. Av de 8 våningssängarna i sovsalen har 3 sålts.

AKTIVITETSDAGAR OCH SAMMAN KOMSTER
Under 2018 har vi haft 8 aktivitetsdagar. Arbetsinsatserna vid dessa har bestått av
underhåll av fastighet och tomt. Aktivitetsdagarna avslutas med gemensam måltid.
GÅVOR
Många besökare betalar en liten slant extra i besöksavgiften, vilket vi tackar för.

rönsÄxnrNGAR
Det finns en olycksfallsförsäkring för besökare och en lösöresförsäkring tecknad.

EKONOMI
Kullatorpets ekonomiframgår av särskild redovisning. Revision utförs av lokalavdelningens revisorer.
Kullatorpsnämnden beslutade vid sitt höstmöte att förändra uthyningsavgifterna från
och med 2019:

ör övernattande gäster en avgift för hyra av torpet 750 kr.
För endagsuthyrning är avgifterna för privatpersoner 400 kronor och för foretag och
föreningar samt skolor 500 kronor.
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Under december månad 2A17 utförde RAOONIITGSTJANSTEN SYD en brandsyn av
Kullatorpet. I skrivande stund har vi erhållit ett förbud med följande omfattning:
Byggnaden Kullatorpet på fastigheten OÖnnOD 8:21 får inte nyttjas för tittfältig
övernaftning. Detta innebär att uthyrning med övernattning tills vidare är förbjuden.
Vi räknar dock med att fr o m mars månad 2019 kunna hyra ut Kullatorpet for
övernattning igen.
Dock har en förändring skett vi får numerabara ha 8 bäddar i sovsalen som inte
länge kan värmas upp. Skälet härtill är att brandmyndigheten krävde att med fler än 8
bäddar måste vi installei'a ett larm med direktlarm till en larmcentral. Vi var också
tvingade att ta bort kaminen för att få sovsalen godkänd.

Vi hoppas att förhoppningsvis även i framtiden få hjälp och stöd att driva verksamheten på Kullatorpet vidare till gagn för lokalavdelningens verksamhet och friluftsfolket på Romeleåsen.
Ett särsklft varrnt tack riktas till familjen Gyllenkrok för deras välvilja att upplåta
fastigheten till raststuga.
Avslutningsvis vill lokalavdelningens styrelse, Kullatorpsnämnden, Kullatorparna och
till att hålla torpet i stånd att få tacka alla som på ett eller annat vis
på Kullatorpet,
stött verksa
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s ordförande

