
Medlemsinformation nr 9 2016   
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 

 
 
Agenda 2016 
Nästa styrelsemöte 2016-11-16 
 
Tagg till grinden 
Priset för taggen är nu 1100 kr, leverantören har höjt priset. 
 
Information från förbundet 
Förbundet har uppvaktat finansdepartementet angående 
fastighetsavgift och taxeringsvärde på kolonistugor. 
Departementet meddelar att det finns ett förslag att höja 
gränsen för fastighetsavgift från 50 000 kr till 100 000 kronor. 
Förbundet fick inget gehör för förslaget om att en särskild 
lagstiftning för kolonistugor borde göras.  
 
Uthyrning av stugor och maskiner 
Bokas med Bengt-Åke Starvik, på mobil 073-0580611.  
Pris: Föreningsstugan 500 kr/dygn, du hyr den mellan 11.00 – 
11.00 dagen efter. Gäststugan 200kr/dygn. Släp och övriga 
maskiner 50 kr/halv dag. Betalning: Släp betalas kontant till 
Bengt-Åke övrig ersättning sätts in på Föreningens bankgiro 
332-3482. Det är viktigt att ni märker inbetalning t.ex. hyrt 
föreningsstugan, släp etc. datum, koloninummer, så att 
kassören vet var pengarna skall bokföras.  
 
 
 

Ändring av adress, mail- och telefonuppgifter 
Meddela sekreteraren via mail eller SMS 070-6208514 eller  
gbmystad@hotmail.se eller hem www.ostrasommarstenden.se  
  
Styrelsens representanter    
Ordförande Carolin Persson nr 90 mobil 070-6335685 
Kassör nr 62 Mats Andersson mobil 073-3610886 
Vice ordf./sekreterare Gun-Britt Månsson nr 36 070-6208514 
Tommy Nilsson nr 132 mobil 070-5486001 och Carina Åkesson 
nr 38 mobil 073-0559919 
Byggruppen består av Kirsten Eriksson nr 79 mobil 0709-
5715020 och Teddy Dahlman nr 54 mobil 070-2474300 
 
Vid ägarbyte 
Funderar du på att sälja/ägarbyte meddela Caroline eller Gun-Britt. 
När du har en köpare på gång så skall du först lämna in ett 
personbevis (ej äldre än 1 månad) för ”köparen” till styrelsen. 
Styrelsen skall därefter godkänna den nya medlemmen innan köpet 
genomförs.  Därefter kan överlåtelsen genomföras. From årsmötet 
2016 så betalar ny ägare 500 kr för att bli medlem och den som går ur 
föreningen betalar 300 kr. Alla nycklar överlämnas vid överlåtelsen. Vi 
är disponibla för att hantera överlåtelser första måndagen i månaden 
enl. överenskommelse. 

 

 
Vaktmästarinformation 
Hans-Göte slutar sin anställning hos oss i slutet av oktober. 
Återvinningskärlen tas bort allt eftersom de töms nu under 
oktober månad.  
 
Avsägning av uppdrag för föreningen skall göras senast 2016-
12-31 skriftligen till Tommy Ivarsson koloni 2. 
 
Vi planerar att sätta igång vattnet 2017-03-25 klockan 14:00 
(om vädret tillåter).  
Årsmötet planeras hålla 2017-03-22 kl.18:30 
Ystad 2016-10-24 

mailto:gbmystad@hotmail.se
http://www.ostrasommarstenden.se/

