
Koloniföreningen S:t Månslyckan 
 
Årsberättelse 2018/2019 
 

1. Styrelsen som valdes på årsmötet den 10 juni 2018 har bestått av: 
Jenny Hallström (ordförande) 
Britta Anfast (sekreterare) 
Maud Andersson (suppleant) 
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare) 
Annika Kharraziha (materialförvaltare) 
Lasse Nilsson 
Angelica Svensson (kassör) 

 
Information om vilka som ingår i styrelsen och kontaktuppgifter till dessa finns på 
koloniområdets tre anslagstavlor samt på föreningens hemsida. 

 
Till valberedning valdes Ingrid Ingemark och Markus Olsson. 
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. Tre gemensamma städdagar har genomförts på området. 

2018: 10 juni och 16 september. 2109: 7 april. 
Uppslutningen har varit god med ca 30 deltagare vid varje tillfälle. 

 
4. På årsmötet i juni presenterades ett förslag om att sätta upp skyltar i kolonigångarna, i 

första hand för att göra det lättare att orientera sig i området. Efter omröstning 
beslutades att sex huvudgångar skulle få skyltar. En skyltkommitté tillsattes och efter 
insamling av namnförslag genomfördes en omröstning. De längsgående gångarna fick 
fågelnamn och de tvärgående gångarna blomsternamn. I september sattes skyltarna 
upp och gångarna fick namnen, Koltrastgången, Rödhakegången, Blåmesgången, 
Bofinksgången, Piongången och Lavendelgången. Kostnaden för skyltarna blev 2180 
kr. Lasse Nilsson har uppdaterat den orienteringskarta över koloniområdet, som han 
tidigare har tagit fram, och har markerat de namngivna gångarna. 
 

 



5. Vår nye materialförvaltare Arvid Gunnarsson har under året bl.a. städat och 
organiserat förrådshuset och dess verktyg, renoverat och målat bänkarna vid 
Paviljongen, lagat och monterat upp anslagstavlan vid förrådshuset. Föreningen tackar 
för engagemang och väl utfört arbete. 

 
 

 
 

6. Föreningens årliga höstfest gick av stapeln söndagen den 23 september och ingick som 
en programpunkt i kommunens skördefest i Stadsparken. Lördagen den 22 september 
deltog ett antal kolonister i skördefesten, genom att organisera och bemanna ett bord 
med informationsmaterial om S:t Månslyckan, i växthuset i Stadsparken. Både 
informationsbordet och höstfesten var uppskattade och välbesökta, trots lite ostadigt 
väder. I Paviljongen spelades musik av Kvartetten SaxDax och allsång av Olof 
Samuelsson. Som vanligt var det bl.a. loppis, servering med hembakat, korvgrillning, 
äppelpressning och lotteri. Kolonierna 22, 54, 67 och 70/80 var öppna för besökare. 
 
 

 



7. Föreningen har skaffat ett Swishnummer, i första hand för att underlätta betalning vid 
höstfesten. 
 

8. Kommunen har kontaktats angående önskemål från koloniföreningen om upprustning 
av staketet och rensning av växtligheten vid den angränsande lekplatsen. Styrelsen har 
skickat ett konkret förslag på vad som skulle behöva göras, vilket har fått ett positivt 
mottagande. Kommunen ska rensa upp växtligheten och byta ut staketet. 
 

9. Från och med januari 2019 har föreningen slutit avtal med städfirman Förenade 
Service AB om städning av områdets toaletter. Toaletterna städas 1 gång i månaden 
under perioden oktober-april och 1 gång i veckan under perioden maj-september. Den 
årliga kostnaden blir 9622 kr. 
 

10. Under året har fyra kolonier sålts. Koloni 40, 43, 48 och 63/73. 
Föreningen hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna. 
 

 
Jenny Hallström, ordförande 

 


