Koloniföreningen S:t Månslyckan

Årsberättelse 2015/2016
1. En ny styrelse för föreningen valdes på årsmötet i maj. Den har bestått av:
Ordförande Maud Andersson (nyval)
Kassör Eva-Lotta Bäckman (omval)
Sekreterare Gabriella Grotte (nyval)
Ledamot Lars Bask (nyval)
Ledamot Helena Cybinski (nyval)
Ledamot Jenny Hallström (nyval)
Ledamot Ingvar Nordstedt (omval)
Suppleant Johanna Svalin (omval)
Information om vem som ingår i styrelsen och kontaktuppgifter till dessa finns
på koloniområdets tre anslagstavlor.
Till valberedning valdes:
Anna Castensson (omval)
Krister Ekwall (omval)
Till revisor valdes:
Kristina Nielsen Jerneck (omval)
2. Under 2015 skapade Christoffer Sörensen en ny hemsida för föreningen.
Jenny Hallström har ansvarat för inlägg på hemsidan. Ingvar Nordstedt har
ansvarat för föreningens material och bistått med kunskap och praktiskt arbete
där något behövt åtgärdas.
Helena Cybinski har formgivit våra anslag, affischer och meddelanden.
3. Tre gemensamma städdagar har genomförts på området, i augusti, april och
maj. Tendensen är ett ökat intresse och engagemang från medlemmarna.
Konkreta arbetsuppgifter har delats ut av styrelsen vid varje städtillfälle, en
modell som visat sig fungera bättre än den tidigare uppdelningen
i arbetsgrupper.
4. Den motion om hårdgörning av gångarna på området som lämnades in vid
förra årsmötet har gett resultat. En arbetsgrupp i vår förening har samlats kring
frågan under vintern och sedan frågan tagits upp även i förhandlingar mellan

LKC och kommunen har beslut nu fattats. Samtliga koloniområden i Lund ska
få gångar med stenmjöl som i Stadsparken.
5. Under året har kommunen tagit ner den höga växtligheten vid gång- och
cykelvägen mellan Pilegatan och Möllegatan. Buskar, träd och häck som står här
på mark ”tillgänglig för underjordiska ledningar” har tagits ner, vilket gett mer
ljus och gjort underhållsarbetet lättare för berörda kolonister. Kommunen har
även hjälpt till med att ta bort de nedersta skuggande grenarna på en stor ek vid
järnvägsspåren. Vi har också fått färg och träolja till anslagstavlor och
paviljonggolv mm från kommunen.
6. Föreningen har investerat i två stabila ställningar i björnbärssnåret vid
paviljongen. Dessa ska hålla de kraftig växande rankorna på plats och göra att
man lättare kommer åt att plocka bären. Det är fortsatt nödvändigt att vi alla
hjälps åt med underhållet av snåret så att det inte växer igen och blir
ogenomträngligt som tidigare.
7. Höstfesten hölls i augusti med levande musik, loppis och servering mm enligt
traditionen och med många besökare även ”utifrån”. Vi kan notera att antalet
besökare ökar med varje år. Även lyktfesten i oktober, som är inne på sitt tredje
år, genomfördes med korvgrillning och många lyktljus medan mörkret sänkte
sig över området.
8. Styrelsen beslutade att låta tidningen "Lyckligt lottad" placera ett tidningsställ
på området. Tidningen har varit uppskattad och tidningsstället har flyttats från
förrådshuset till toaletthuset för att bli mer synligt.
9. Sex kolonier har överlåtits under året och vi önskar våra nya medlemmar
hjärtligt välkomna till föreningen och gemenskapen.

Maud Andersson
Ordförande

