
Medlemsinformation nr 4 2018 
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 
Agenda 2018 
Nästa styrelsemöte 18 juli 2018 
2 juli är det måndagsöppet i Föreningsstugan kl. 18 – 19 
Överlåtelser enl. avtalad tid den 2 juli 
Klippning av häckar ut mot gångarna skall göras under tiden 28 maj 
– 17 juni. Behöver häcken klippas vid annan tid meddela styrelsen. 
Syn av koloniområdet kommer att ske söndagen den 1 juli. 
Halvårsmöte för koloniföreningen är den 23 augusti i 
föreningslokalen. 
 
Åtgärder för att minska hastigheten i gångarna 
Styrelsen har beslutat att lägga ut farthinder på förekommen 
anledning i nerförslutet i Rosengången och Tagetesgången samt på 
Violgången. 
 
Information gällande GDPR 
Styrelsen håller på att ta fram en policy för gällande GDPR.  
Förordningen GDPR reglerar hur föreningen hanterar era 
personuppgifter i våra digitala register och på vår hemsida bland 
annat. Vi återkommer med mer information efterhand. 
 
Betalning 
Använd gärna swisch nummer 1 230 409 375, ange namn, datum 
och lottnr, datum och anledning. Detta är viktigt för att veta vem 
som har betalat vad i bokföringen. 
Eller bankgiro 332–3482 och ange då samma uppgifter. 
 
 
 
När du funderar på att sälja din koloni 
Meddela styrelsen samt läs på hemsidan hur du skall gå till väga. 
Möjlighet finns också att du anmäl försäljningen till Kerstin Starvik 
så lägger hon in det på vår hemsida. 
 

Parkeringsplatserna 
Skall hållas rena från ogräs. Styrelsen har beslutat att om du som 
står i kö tackar nej till en plats då flyttas du längst bak i kön.  
 
Byggtillstånd 
Byggtillstånd kommer att behandlas vid kommande styrelsemötet, 
lämna in ansökan + ritning senast en vecka innan mötet. 
Byggruppen behandlar ansökningar en gång i månaden.  
 
Uthyrning av stugor, maskiner och släp 
Bokas med Bengt-Åke Starvik, på mobil 073-058 06 11.  
Pris: Föreningsstugan 700 kr/dygn, du hyr den mellan 11.00 – 11.00 
dagen efter.  
Gäststugan 400 kr/dygn.  
Släp och övriga maskiner 100 kr/halv dag.  
 
Ändring av adress, mail- och telefonuppgifter 
Skall något ändras meddela sekreteraren via mail  
gbmystad@hotmail.se  
  
Styrelsen består av  
Ordförande Karolin Persson nr 90 mobil 070-633 56 85 
Kassör nr 110 Birgitta Sjöberg mobil 073-846 94 41. 
Vice ordförande och sekreterare Gun-Britt Månsson nr 36 mobil 
070-620 85 14 
Tommy Nilsson nr 132 mobil 070-548 60 01 och Carina Åkesson nr 
38 mobil 073-055 99 19 
Ledamöter och representanter i byggruppen Kirsten Eriksson nr 79 
mobil 0709-571 50 20 och Teddy Dahlman nr 54 mobil 070-247 43 
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