Koloniföreningen S:t Månslyckan

Årsberättelse 2017/2018
1. Styrelsen som valdes på årsmötet den 11 juni 2017 har bestått av:
Ordförande Jenny Hallström (nyval)
Sekreterare Britta Anfast (nyval)
Kassör Angelica Svensson (omval)
Ledamot Anna Grönberg (omval)
Ledamot Annika Kharraziha (nyval)
Ledamot Lasse Nilsson (nyval)
Ledamot Jörgen Schultz (nyval)
Suppleant Maud Andersson (nyval)
Jörgen Schultz valde i december att avgå ur styrelsen.
Information om vilka som ingår i styrelsen och kontaktuppgifter till dessa finns på
koloniområdets tre anslagstavlor samt på föreningens hemsida.
Till valberedning valdes:
Anna Castensson (omval)
Markus Olsson (omval)
Samt som revisor Kristina Nielsen Jerneck och revisorssuppleant Anna Neuhauser.
2. Jenny Hallström har ansvarat för föreningens hemsida och övrig information via
e-post och anslagstavlorna, samt representerat föreningen i LKC, Lunds kolonisters
centralförening.
3. Till årsmötet 2016 lämnades det in en motion med önskemål om utökade
sopsorteringsmöjligheter på koloniområdet. Motionen mottogs positivt av föreningen
och lämnades vidare till LKC, som på sitt årsmöte 2017 också ställde sig positiva till
att driva frågan vidare gentemot kommunen. S:t Månslyckans styrelse fick i december
ta ställning till ett underlag med en kostnadsöversikt för utökad sopsortering. Styrelsen
har svarat att vi gärna vill ha utökad sopsortering, men har sedan tyvärr inte hört något
mer från kommunen i frågan. LKC har blivit ombedd att följa upp frågan.
4. LKC har bett koloniföreningarna att skicka in informationstexter om och bilder från
sina koloniområden. Detta för att på LKCs hemsida samla presentationer av Lunds
koloniområden. Presentationen av S:t Månslyckan finns här:
http://www.lkclund.se/st-manslyckan/
5. Trafikverket har skickat information till koloniföreningen om att det kommer att
byggas en bullerskyddsskärm längs järnvägen. Bygget av bullerskyddsskärmen
kommer troligen att ske först någon gång efter 2020 och kommer att innebära att
Trafikverket tillfälligt behöver köra in med maskiner i koloniområdet. Det är positivt
med en bullerskyddsskärm, som förhoppningsvis dämpar ljudet från tågen.
6. Tre gemensamma städdagar har genomförts på området, 11 juni, 3 september och 22
april. Uppslutningen har varit god med ca 40 deltagare vid varje tillfälle.
7. Under vintern renoverade kommunen koloniområdets tre grindar och alla fick nya
brädor och haspar.

8. Under året har det köpts in en del redskap till det gemensamma förrådshuset. En ny
motordriven häcksax har också fått införskaffas, eftersom den vi hade blivit utsliten.
9. Den 10 september hölls vår uppskattade höstfest och det vackra vädret gjorde att det
kom många besökare. I serveringen såldes hembakat, det grillades korv, såldes sylt
gjord på områdets frukter och bär och gick att fynda på loppisen. I Paviljongen
spelades musik av Lunds Messingssextett, Kvartetten SaxDax med allsång, Bossa
Nova Duo och Lund Big Band.
Kolonierna 22, 70/80 och 77/78 var öppna för besökare. I koloni 33 användes
föreningens äppelpress flitigt. Kommunen lånade ut några av sina torgstånd och bistod
med att lämna och hämta dem på området. Eftersom S:t Månslyckan fyllde 110 år
fanns det i Cigarrkiosken en liten utställning om koloniområdets historia.
Stort tack till alla medlemmar för planering, engagemang och hjälp med att bära
möbler, baka kakor, skänka loppisgrejor, grilla korv, sälja lotter m.m.

10. Under året har fem kolonier överlåtits: nummer 83-84, 28, 41, 27 och 90. Föreningen
hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna.

Jenny Hallström, ordförande

