
Koloniföreningen S:t Månslyckan 
 
Årsberättelse 2019/2020 
 

1. Styrelsen som valdes på årsmötet den 16 juni 2019 har bestått av: 
Jenny Hallström (ordförande) 
Britta Anfast (ledamot) 
Maud Andersson (suppleant) 
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare) 
Claes Lawett (kassör) 
Lasse Nilsson (ledamot) 

 
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 2019: 

7 april, 16 juni och 15 september. Uppslutningen var god med deltagare från ca 30 
kolonier vid varje tillfälle. 
Under städdagen den 16 juni hjälptes vi åt att fälla flaggstången för att laga linan som 
gått söner. Teamwork på hög nivå! 
 

  
 
 



4. Föreningens årliga höstfest är ett uppskattat evenemang för både kolonister och alla 
andra som kommer och fikar hembakade kakor, fyndar på loppisen, köper grillad korv 
och lyssnar på musiken i Paviljongen. 2019 hölls höstfesten söndagen den 22 
september och det var strålande sensommarväder. Marcus Lindelöf underhöll oss med 
allsång. Kolonierna 21, 22, 67 och 70/80 var öppna för besökare. Ett uppskattat inslag 
är möjligheten att pressa sina äpplen i föreningens äppelpress. Som vanligt höll Maud 
Gustafsson i äppelpressningen i sin koloni. 

 

 
 
 
 
 

5. 2019 präglades av en viss oro på grund av de pågående förhandlingarna mellan 
kommunen och LKC om ett nytt arrendeavtal för alla koloniområden. Trots flera 
möten och stort engagemang från LKC lyckades man inte enas om ett nytt avtal, bl.a. 
var man oense om arrendetiden och avtalsformen. Vid årsskiftet 2019-2020 gick det 
gällande avtalet ut, utan att man slutit ett nytt. Det innebar att det gamla avtalet 
automatiskt förlängdes med 10 år. 
 

6. Under 2019 har fyra kolonier sålts: koloni 5, 21, 30 och 72. 
Föreningen hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna. 
 

 
Jenny Hallström 
ordförande 

 


