
 

Alla vi kolonister älskar våra kolonier med tillhörande trädgårdstäppor. Där finner vi ro och 

återhämtning, vi kan snickra och vara kreativa, följa årstidsväxlingarna, så ett frö se det växa 

och så småningom skörda resultatet, sitta och läsa en god bok. Ja det är många positiva 

känslor vi har kring våra kolonier. 

Vänner, bekanta och släktingar som kommer på besök blir imponerade över den ro och frid 

som finns i området och den fantastiska mångfald av växter som berikar våra trädgårdar. 

Varje koloniägare är medlem i Koloniföreningen Östra Sommarstaden. Som medlem ska man 

följa förenings stadgar, ordningsregler med tillhörande byggregler och vid behov ställa upp 

och hjälpa till med olika uppgifter i föreningen. 

En förening består av en styrelse som bl.a. har det övergripande ansvaret för verksamheten, 

medlemsregister, bygglovsfrågor, överlåtelser, kommunkontakter, ekonomi m.m. Styrelsen 

består av föreningens medlemmar som blir valda vid årsmötet.  

Ingen styrelse – ingen förening – risken är att vi inte får möjlighet att få ha vår fantastiska 

koloniförening kvar om inte föreningens medlemmar vill arbeta i en styrelse. 

Inför det extra årsmötet som gick av stapeln den 17/6 hade valberedningen och den 

återstående styrelsen inget lätt arbete att hitta kolonimedlemmar som ville arbeta i styrelsen.  

En nödlösning fick komma till stånd eftersom vi inte ville att föreningen skulle stå utan 

styrelse för då är risken stor att vi inte har någon förening kvar. Vid det sista mötet hade 

valberedningen inte fått någon koloninmedlem som ville ta sig an ordförandeuppgiften. 

Valberedningens förslag blev att Caroline Persson (valberedningen) skulle föreslås som 

ordförande. Det extra årsmötet biföll detta förslag. Caroline Persson påpekade under mötet att 

hon står skriven som ordförande men ordförandeskapet kommer att delas med Gun-Britt 

Månsson. Den nya styrelsen var också tydlig med att informera om att styrelsen inte kommer 

att starta upp några nya projekt under mandatperioden utan endast arbeta med de löpande 

frågorna. Vår förhoppning i den nya styrelsen är att ni kolonister har en positiv och ett 

ödmjukt förhållningssätt till ledamöterna i styrelsen. Den nya styrelsen kommer att göra sitt 

bästa för föreningen ska fungera så bra som möjligt men vi behöver alla era kolonisters stöd 

och stöttning. 

Nu vädjar styrelsen till era hjärtan och uppmanar er kolonister att inför nästa årsmöte i mars 

2016 vilja hjälpa till antingen i styrelsen eller valberedning. Att vara med i styrelse eller 

valberedning är inget livslångt uppdrag. Som ledamot blir man vald på ett eller två år. 

Ingen styrelse – ingen förening – risken är att vi inte får möjlighet att få ha vår fantastiska 

koloniförening kvar. I den situationen vill vi inte hamna, nu blickar vi framåt och ser positivt 

på framtiden. 

Önskar er alla en skön kolonisommar! 

Caroline Persson, ordförande Koloniföreningen Östra Sommarstaden 


