
Medlemsinformation nr 2 2017  
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 
 

Agenda 2017 
Nästa styrelsemöte 2017-05-10 efter årsmötet 
Extra årsmöte 2015-05-10 kl. 18.00 
Arbetsdag 2017-05-13 kl.10.00 
Informationsdag nya kolonister 2017-05-17 kl.18.30 
 
Låsen till grindarna  
Först i maj ändrar vi vreden på insidan fram till september.  
 
Våra arrendekontrakt  
Vi kommer att teckna nya arrendekontrakt med samtliga 
kolonister under maj månad, de börjar gälla from juni 2017. Vi 
skickar ut kontraktet tillsammans med kallelse till årsmötet. I 
samråd med Ystad Kommun och koloniträdgårdsförbundet har 
vi i styrelsen beslutat att det enbart är en person som kan teckna 
arrendeavtalet med föreningen. När vi fått in alla kontrakten 
kommer vi att kopiera dessa och lämna ut ett exemplar till 
kolonisten. Utlämnandet sker under de måndagar som 
representanter i styrelsen bemannar Föreningsstugan.  
 
Protokollet från årsmötet 
Är under arbete, när detta är klart kommer vi att lämna det 
vidare till Ystad Kommun och Koloniträdgårdsförbundet. Först 
därefter kommer det att anslås på anslagstavlor och på 
hemsidan. Ändringarna i stadgar, ordnings och bygglov kan först 
därefter kopieras och lämnas ut. 

Uthyrning av stugor och maskiner 
Bokas med Bengt-Åke Starvik, på mobil 073-0580611.  
Pris: Föreningsstugan 700 kr/dygn, du hyr den mellan 11.00 – 
11.00 dagen efter.  
Gäststugan 400kr/dygn.  
Släp och övriga maskiner 100 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  2017 

Ordförande Carolin Persson nr 90 mobil 070-6335685 
Kassör nr 110 Birgitta Sjöberg mobil 070- 
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 
Föreningsstugans brevlåda eller till Caroline eller Gun-Britt. Styrelsen 
skall därefter godkänna den nya medlemmen innan köpet genomförs.  
Därefter kan överlåtelsen genomföras. Vid själva överlåtelsen 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. 

 

   
Styrelsen 2017-04-16 
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