
 
 
 

Koloniförening Östra Sommarstaden i Ystad kallar till extra årsmöte 
den 10 maj 2017 klockan 18.00. 

 

Plats: Samlingslokalen på Östra Sommarstadens koloniförening 
 
Dagordning: 
 
Moment 1. Mötets öppnande 
Moment 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
Moment 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Moment 4. Val av ordförande för att leda mötet 
Moment 5. Val av protokollförare 
Moment 6. Val av justerare 
Moment 7. Val av rösträknare 
Moment 8. Besluta om att föreningen ska lägga nya ledningar för vatten, 
frostfritt med hjälp av matta eller alternativt lämpligt djup, fiberdragning och 
förtätning av belysning på området. 
Moment 9. Beslut om finansiering 
Moment 10. Mötet avslutas 
 
 
Vid årsmötet den 22/3 informerade vattengruppen och styrelsen om det 
planerade vattenprojektet inklusive nerläggning av fiber och förtätning av 
belysning på koloniområdet. Med på mötet var också tänkt entreprenör som 
ska utföra grävning och representant från Ystad energi angående fiberdragning 
och förtätning av belysning. 
BAKGRUND  
Befintliga vattenledningar i järn som finns på koloniområdet är minst 60 år 
gamla och är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystad kommun uttjänta 
och behöver bytas ut. Dels är det stor risk för vattenläckage (vilket det redan 
kan vara) och dels för att vattenkvalitén på vattnet kan försämras då smuts och 
annat kan finnas i vattenledningarna.  Projektgruppen har tagit in offerter för 
material och arbete. Under 2016 har projektgruppen haft återkommande 
möten med samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen för att informera om 
projektet och få handledning kring alla saker som vi bör tänka på. Vid samtal 
med representanter från kommunen ställer de sig mycket positiva till vårt 
koloniområde och ser en positiv framtid för området. De ser det också som 
självklart att vattenledningarna ska ligga frostfritt antingen genom att lägga en 
matta över ledningarna eller gräva på lämpligt djup då denna investering görs 
för framtiden. 
 
 



 
GENOMFÖRANDE  
Om medlemmarna på det extra årsmötet ger majoritet för ovanstående förslag 
planeras arbetet att sättas igång 1 oktober 2018. Detta innebär att vattnet 
kommer att stängas av den 30/9 på koloniområdet. Undantag är norra toalett 
och föreningslokal med allmänna toaletter. Arbetet planeras att fortgå fram till 
och med mars månad 2019. Vattenledningar, fiberrör och kablar för 
belysningen kommer att grävas ned samtidigt. Ledningar till vatten och fiber 
kommer att grävas fram till tomtgräns därefter är det koloniägarens ansvar att 
koppla ledningarna vidare på tomten. Fiberrören är frivilliga att koppla in då 
detta medför en kostnad på 2 500 kr per koloni+ arbete på tomten. 
 
 
EKONOMI 
Projektgruppen har arbetat fram en preliminärkostnad för hela detta projekt. 
 
Förtätning av belysning på området och ny LED-belysning  250 000 kronor 
 
Fiber, grävning och rör      400 000 kronor 
 
Nya vattenrör, grävning, arbete och material     1 550 000 kronor 
 
Oförutsedda utgifter     100 000 kronor 
 
Sammanlagd summa:    2 300 000 kronor 
 
För att finansiera detta projekt finns det två alternativ: 
 
Alternativ 1: 
Alla kolonister delar på summan 2 300 000 kronor/ 162 kolonier= 14 197 
kronor per koloni. Detta betalas vid ett tillfälle, när arbetet är färdigt. 
 
Alternativ 2: 
Koloniföreningen söker ett nämndsbidrag hos samhällsbyggnadsförvaltningen i 
kommunen. Detta innebär att föreningen betalar av skulden till kommunen på 
20 år och att summan läggs på vår arrendekostnad till kommunen. 
2 300 000 kronor/20 år= 115 000 kronor/år i extra arrendekostnad för 
föreningen. 
115 000 kronor per år/ 162 kolonier= 710 kronor/år och koloni 
710 kronor per år/12 månader = 60 kronor per månad och koloni 
 
För mer information kom på extra årsmöte den 10 maj. 
 
Vattengruppen och styrelsen Östra Sommarstadens koloniförening 
 


