
 

 

Verksamhetsberättelse för Östra Sommarstadens koloniförening 2015. 

Styrelse(1) fr.o.m. 1/1- 6/5: ordförande: Bengt Andersson, v. ordförande: Göran Larsson, 

sekreterare: Alf Nilsson, kassör: Lennart Mattisson, ledamöter: Gun-Britt Månsson, Hans 

Persson och Jan Olsson. Suppleanter: Björn Ekstrand och Tommy Nilsson. Revisorer: Birgitta 

Sjöberg och Roland Stigsson. Revisorssuppleant: Håkan Andersson. Valberedning: Tommy 

Ivarsson och Caroline Persson. 

Styrelse(2) fr.o.m. 17/6- 31/12: ordförande: Caroline Persson, v. ordförande och sekreterare: 

Gun-Britt Månsson, kassör: Lennart Mattisson (t.o.m. 20/11) Birgitta Sjöberg (fr.o.m. 20/11), 

ledamöter: Kirsten Eriksson (bygg) och Bengt Sjögren. Suppleanter: Carina Åkesson och 

Tommy Nilsson. Revisorer: Birgitta Sjöberg och Göran Larsson. Valberedning: Tommy 

Ivarsson, Caroline Persson (1/1-17/6), Agneta Mårtensson och Håkan Andersson fr.o.m. 17/6. 

Byggrupp: Kirsten Eriksson och Teddy Dahlman. 

Föreningens är ansluten till Svenska Koloniträdgårdsförbundet SKF Södra Regionen. 

  

Det har varit 12 styrelsemöte under året. 

Under året har Bengt-Åke Starvik varit vaktmästare. 

Antal överlåtelser under 2015 har varit 14 stycken. 

På grund av olika uppfattningar angående körriktning på koloniområdet beslöt styrelse (1) att 

avgå, förutom Gun-Britt Månsson och Lennart Mattisson, med omedelbar verkan vid ett extra 

årsmöte den 6/5. 

Vid ett extra årsmöte den 17/6 valdes en ny styrelse (2). 

Vid ordinarie årsmöte den 18/3 lämnade kolonisterna Roland Stigsson (47) och Lars-Göran 

Andersson (20) in en motion om att det skulle byggas en bastu öster om föreningsstugan. 

Arbetet med bygget skulle göras ideellt och önskemålet var att föreningen skulle hjälpa till 

med ett ekonomiskt bidrag i form av ett lån. Föreningen ska äga bastun och framtida 

inkomstöverskott ska gå till föreningen. En ekonomisk plan för bygget redovisade på 

årsmötet. Efter diverse diskussioner beslöt årsmötet att stödja förslaget och att bygget skulle 

komma igång.   

Intresserade medlemmar gavs möjlighet att vara delaktiga i en bastukommitté som har 

ansvarat för bastubygget under året. Förutsättningarna är att alla kolonister kan vara 

medlemmar i bastustugan genom att betala 3000 kr/koloni och då följer detta medlemskap 

kolonin vid ägarbyte. Man kan också välja att vara årsmedlem och det kostar 300 kr/koloni 

och år. Kommitté och arbetsgrupper bildades för att snarast möjligt få till stånd en plan för 



bygget. Under vår och sommar förvandlades en inköpt ”luda” till den nuvarande vackra 

bastustugan. Ett stort tack till alla Er som hjälpt till att förverkliga bastubygget. 

Årets kolonisäsong startade den 28/3 då vattnet sattes igång. 

Vid det extra årsmötet den 17/6 beskrev den nya styrelsen att under 2015 skulle inte några nya 

projekt sättas igång utan det löpande arbetet skulle proriteras.  

Årlig syn på koloniområdet genonfördes den 8/7. Informationsblad har kontinuerligt satts upp 

på anslagstavlorna och funnits med på hemsidan. Styrelsen har haft måndagsöppet i 

föreningsstugan första måndagen i månaden. Överlåtelser av kolonier har också koncentrerats 

till dessa måndagar vilket det kommer att fortsätta göras under 2016. 

Den 21/8 var det halvårsmöte i föreningsstugan. Efter ordinarie möte var det öppet hus då nya 

bastustugan visades upp samt gäststuga, de nya toaletterna och duschar i föreningsstugan. 

Kvällen avslutades med trevlig samvaro då föreningen bjöd på korvgrillning och kaffe. Cirka 

85 medlemmar deltog i samvaron.  

I början av september öppnades bastun för medlemmar. Bastun har sedan öppnandet haft två 

herr- respektive dambad i veckan. Medlemmarna har också haft möjligheter att vid varje 

månadsslut avnjuta några enkla bastumåltider. På menyn har funnits stekt sill, ärtsoppa samt 

dansk julburgare till allas förtjusning.  

Antalet medlemmar var vid årets utgång 21st ständiga medlemmar och 7 årsmedlemmar. 

Medlemskapet är räknat per kolonistuga. 

Att förena friskvård med en social träffpunkt har verkligen fallit väl ut.  

Vi hoppas på ytterligare fler medlemmar under bastuåret 2016. 

 

En lördag i september månad färdigställdes utemiljön vid bastu- och föreningsstuga med 

frivilliga krafter. En del växter köptes in men mycket av de planterade växterna skänktes av 

olika kolonister. Ett femtontal frivilliga var med under dagen och hjälpte till. 

Under hösten har kontakter tagits med Samhällsbyggnadsavdelningen på Ystad kommun för 

att få in offert på vad nya ingående vattenledningar och förtätning av belysning på 

koloniområdet. Kontakter har också tagits med Parkavdelningen då syrenhäcken vid 

Dragongatan behövde klippas och någon björk och grenar i björkdungen behövde sågas ner. 

Detta arbete utförde Parkavdelningen i november och december. 

Årets kolonisäsong avslutas den 31/10 då vattnet stängdes. 

Styrelsen vill tacka för det förtroende som medlemmarna haft för oss under det gångna 

verksamhetsåret. Vi vill också tacka de medlemmar som ställt upp och medverkat till olika 

aktiviteter som bidragit till allas trevnad.  

 

 

 


