
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

Information till kolonimedlemmar angående vattenprojekt, fiberdragning samt förtätning av 

belysning inför hösten 2018.  

Avstängning av vattnet på området är den 30 september. 

Körgrinden kommer att låsas från och med 1 oktober.  

Entreprenören kommer att använda parkeringsplatsen till uppställning av maskiner och 

material. 

När det sker grävarbete i din gång är det inte möjligt att besöka sin koloni på grund av 

säkerhetsskäl. Detta är ett krav från entreprenören. 

Stadigvarande boende får ej ske från och med 1 oktober och tills arbetet är färdiggjort. 

Eventuella häckplantor som förstörs under grävningen ersätts ej. 

Stick dras fram till tomtgräns och därifrån och in på tomten ansvarar koloniägaren själv för 

arbete och material. Ventilen ska kopplas in på befintligt vattenrör om inte detta görs så 

pluggas den ovan mark. Detta vattenrör måste vara inkopplat tills vattensystemet ska sättas 

igång, vid behov av hjälp kontakta entreprenören Jan-Erik Hansson.  Exakt datum 

återkommer vi med beror hur arbetet fortskrider.  

Passa på att byta ut er gamla vattenrör inne på tomten. 

Fiberkabel kommer att dras tillsammans med vattenrör och även den kommer att avslutas 

vid tomtgräns. Sedan är det upp till varje koloniägare att bestämma om man vill ansluta sig 

till fibernätet. 

Samtliga koloniägare ska göra en enkel skiss på ett A4-papper över sin tomt med utritad 

tomtgräns, placering av stuga och om ni vet var vatten, el och avlopp finns, se exempel på 

bifogad skiss. Det ska också skrivas namn och telefonnummer som ni kan bli kontaktade på 

under arbetes gång. Är ni osäkra på var ledningarna går på er tomt är det bättre att inte 

skriva något. Ritningen ska även i detta fall lämnas in. Denna skiss ska lämnas i föreningens 

brevlåda senast den 10 september.  

Föreningen kommer att kontakta Ledningskollen för hela området. 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att komma till halvårsmötet den 23 augusti för att få 

information och ställa frågor. 

Inbjudan kommer att sättas upp på anslagstavlor och hemsidan. 

Vattengruppen och styrelsen för Östra Sommarstadens koloniförening 

 



* a -ae5
kK6*ryPe t "dffi -& rr er r&.,g' .e

_,* ;"
MeftWgALep& $&\l' ir'&Y{-g&$.e &VL*ffi * äL,

-&
v

A' rt
&
§i

:å
.*,* I

&;

:&
. ,fr

§n

$\r'

{*_

&
:N/

I I t f'*q:'zt*ft. vrtt L*;§S e.d\Å
)

g ffiUÅ-#?P tM :

fr §a ;nx
J? §'? w ilss

ii,

B gben* ffim'S"re*thJ b
i

6§n/"Y ctr

0-+#r"å -å3ä3b4.


