
Medlemsinformation nr 5 2017  
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 
 
Agenda 2017 
Nästa styrelsemöte 2017-07-19 18.30 
Måndagsöppet första måndagen i varje månad fram till och med 
september. 
 
Våra arrendekontrakt  
Vi håller på att kopiera alla arrendekontrakten. Den 3 juli har vi 
öppet för att lämna ut dessa.  
 
Häckklippning ut mot gångarna   
Skall avslutas senast söndag vecka 23. Det är tillåtet att klippa 
häckar med maskin även under söndagen. 
 
Syn i koloniområdet 
Det blir syn i koloniområdet den 26 juni kl. 10.00 
 
Bevattning i koloniområdet 

Ny regel som togs vid årsmötet: Bevattning med slang eller 

spridare är förbjudet mellan klockan 10 – 17 alla dagar.  

Trivselgruppen 
Glöm inte anmäla er till midsommarlunchen, se särskilt anslag 
på våra tavlor. 
 
Protokollet från årsmötet 
Är ännu ej klart, ligger hos Ystad Kommun. Ändringarna i 
stadgar, ordnings och bygglov kan först därefter läggas ut på 
nätet.  
 
Uppdraget för vaktmästaren  
Den 19/6 hämtar vaktmästaren plastsäckar med trädgårdsavfall 
vid er grind eller om ni själv kör ner påsen/påsar till släpet 
kvällen innan. Kostnad 10 kr/säck. Lägg pengarna i ett kuvert 
med koloninr. i vaktmästarens brevlåda vid den gula boden. 
Detta är en test under maj och juni.  

 
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  
  
Styrelsen under 2017 

Ordförande Carolin Persson nr 90 mobil 070-6335685 
Kassör nr 110 Birgitta Sjöberg mobil 073-8469441. 
Sekreterare Gun-Britt Månsson nr 36 070-6208514 
Tommy Nilsson nr 132 mobil 070-5486001 och Carina Åkesson 
nr 38 mobil 073-0559919 
Ledamöter och representanter i byggruppen 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.  

 

Styrelsen 2017-06-18 
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