
Medlemsinformation nr 1 2015 till kolonisterna i  
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 

 
 
 
Kallelse till det extra årsmötet 
Har skickats ut till samtliga kolonister och det finns information 
på vår hemsida www.ostrasommarstaden.se 
Vi håller detta möte 17 juni kl 18.30 i Föreningsstugan.  
Mötet avhandlar enbart val av de vakanta posterna. 
 
 
Uthyrning 
Lennarts kalender har kommit fram! Ni kan nu vända er till 
honom för bokning av Föreningsstugan. Ni når honom på hans 
mobil 070-5536021 eller e-post lennart.mattisson@bahnhof.se 
Det kostar 500 kr/dygn och du hyr den mellan 11.00 – 11.00 
dagen efter. Är det ingen som hyr stugan dagen innan så kan 
nyckeln hämtas kvällen innan.  
 
Släp och övriga maskiner samt vår gäststuga bokning av dessa 
sköter vår vaktmästare Bengt-Åke Starvik, mobil 073-0580611.  
 
 
 
Ändring av adress och telefonuppgifter 
Lämnas till Gun-Britt Månsson mobil 070-6208514 eller e-mail 
gbmystad@hotmail.se. Jag sköter ändringarna i våra register och 
till koloniföreningen i Stockholm, så du får din kolontidning etc. 
 
 
 

Midsommarbrunchen 
Tyvärr så fick vi inte ihop frivilliga kolonister som ville ta sig på 
detta trevliga uppdrag, därför blir detta inställt i år. 
 
 
Häckklippning 
Sker enligt stadgarna under vecka 22 (lördag) till och med vecka 
24. Behöver du klippa annan tid meddela Gun-Britt Månsson. 
 
 
Hemsidan 
Titta gärna in på vår hemsida och se om dina uppgifter som 
koloniägare är riktiga. Meddela mig om det är något som skall 
ändras. 
För övrigt är det Kerstin Starvik som lägger in bilder och lägger 
in texterna etc på vår hemsida. För övrigt kan jag meddela att vi 
är på gång att göra en ändring av hemsidan.  
 
Styrelsen  
För närvarande består styrelsen av: 
Kassör Lennart Mattisson mobil 070-5536021 
Ledamot: Gun-Britt Månsson mobil 070-6208514 
Suppleant: Bengt Sjögren mobil 070-8442218 
 
Nya medlemmar 
Koloni nr 32 Rosengången har bytt ägare. 
Koloni nr 117 har också bytt ägare 150603 
 
Vänliga hälsningar från Styrelsen  
Genom Gun-Britt Månsson 
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