Koloniföreningen S:t Månslyckan

Årsberättelse 2021/2022
1. Styrelsen som valdes på årsmötet den 20 juni 2021 och konstituerades 7 juli har bestått
av:
Ordförande: Lasse Nilsson – (koloni nr 56)
Ordinarie styrelseledamöter
Vice ordförande: Karl Mårtensson (koloni 5)
Kassör: Jenny Hallström (koloni 47)
Sekreterare: Britta Anfast (koloni 19)
Materialförvaltare: Arvid Gunnarsson (koloni 83-84)
Paviljongansvarig: Maud Andersson (koloni 37)
Suppleanter
Facebookansvarig: Anna Jakobsson (koloni 29)
Leif Svensson (koloni 38)
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.
Till revisor valdes Kristina Nielsen Jerneck och revisorssuppleant Anna Neuhauser.
Flaggansvariga har Anna Castensson och Inga Stina Johansson varit.
2. Lasse Nilsson har ansvarat för föreningens hemsida och övrig information via
e-post, samt har tillsammans med Karl Mårtensson och Jenny Hallström representerat
föreningen i LKC (Lunds kolonisters centralförening). Jenny har nu dessutom 3 april blivit
invald i LKCs styrelse. Jenny har fixat laminerade utskrifter till anslagstavlorna och gett bra
understöd för en ny ordförande.
Materialansvarige Arvid har köpt in extra grenuttag till paviljong samt köpt in fyra nya
skottkärror. Han har även satt upp två hängare vid komposten. Ogräshackorna är fixade (två
fungerade och en i reserv). Nya batteri, ny trimmer och nya stuprör inköpta och monterade.
Vi har försökt se till att de som har vatten indraget till sin tomt satt på
avstängningsventil (kran) till varje förgrening vid vattenposten så att vi undviker
läckage på våren. Denna vår hade vi inga fördröjande läckor vid start.

3. Följande allmänna aktiviteter har ägt rum:
Städdag den 20/6
Städdag den 12/9
Höstfest med loppis den 18/9
Skördefest den 25/9
Lyktfest med konsert den 16/10
Städdag den 24/3
Föreläsning om tvåltillverkning och andra hudprodukter 22/5

Det som sticker ut är 2 nya aktivitetstyper. En Lyktfest som blev ett mycket trevligt samarr
med Haga.
En föreläsningsserie på olika teman som relaterar till odling och koloniverksamhet.
4. Styrelsen har haft 5 styrelsemöten och genomförde en översynsrunda i koloniområdet den
1 juli 2021 och en 5 maj 2022. Vi tittade särskilt på växtlighet som hängde ut i gångarna och
noterade några träd som var högväxta samt noterade var det fanns invasiva växter. Denna
gång gick vi ut till var och en med en mejlnotis med riktlinjer.
5. Årsmötet kunde genomföras söndagen den 20 juni, som var en solig dag. På grund av
covid-19 pandemin satt vi även detta år utspridda utanför Paviljongen.
6. Under 2021 fick vi vid två tillfällen singel från kommunen till koloniområdets gångar och
fyllde i där det blivit luckor. Nu 2022 har hela gången samt ytan vid komposterna fått ny
singel efter banarbetets slutförande.
7. I slutet av maj 2022 slutfördes det omfattande bullerplanksprojektet och alla åverkade ytor
återställdes.
8. 2021 användes Paviljongen 12 ggr. Totalt fick föreningen in 2.400 kr på uthyrningen.
9. 20-26 september deltog S:t Månslyckan i Lunds Skördefest genom att vara lite extra
välkomnande för nyfikna gäster utifrån. Via Facebook och
skyltar på grindarna bjöd vi in besökare att promenera och njuta av höstblommorna i
vårt vackra koloniområde. Cigarrkiosken stod öppen och besökare kunde ta del av
information och fotografier från koloniområdets rika historia. Vi bjöd även på äpplen.

Lasse Nilsson
ordförande

