
Medlemsinformation nr 1 2017  
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 
 

Agenda 2017 
Årsmötet 2017-03-22 ändrat plats till Cabinen i 
Surbrunnsparken, samma tid 18.30. 
Nästa styrelsemöte 2017-04-05 
 
Låsen till grindarna  
Gånggrindarna hålls olåsta under dagtid från klockan 8.00 till 
21.00 under den tid vattnet är påslaget. Först i maj ändrar vi 
vreden på insidan fram till september.  
 
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 läs på vår hemsida hur du skall gå 
till väga. Medlemsansökan och aktuellt personbevis skall lämnas in till 
Föreningstugans brevlåda eller till Caroline eller Gun-Britt. Styrelsen 
skall därefter godkänna den nya medlemmen innan köpet genomförs.  
Därefter kan överlåtelsen genomföras. Vid överlåtelse skall den nya  
ägaren betala 500 kr och säljaren betala 300 kr. Alla nycklar 
överlämnas vid överlåtelsen. Vi är disponibla för att hantera 
överlåtelser första måndagen i månaden enl. överenskommelse. 

 
Vaktmästarinformation 
Hans-Göte börjar sin anställning i slutet av mars 2017.  
Återvinningskärlen kommer att sättas på plats innan vi åter får 
bo i koloniområdet. Båda släpen kommer att besiktigas under 
våren av vaktmästaren.    
 
Öppning av vattnet 
Inför att vattnet sätts på den 25 mars 2017 tänk på att stäng alla 
kranar och se till att vattnet in i stugan är avstängt. Vi börjar kl 
10-00 med att öppna vattnet. Men vi behöver tid till kl 14.00 
innan ni får börja använda vattnet. Detta för att få koll på 
eventuella läckor etc. 
 
Styrelsen  
2017-03-09 
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