
 
Medlemsinformation nr 7 2018 

Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 
 
Agenda 2018 
Nästa styrelsemöte 19 oktober kl. 18:00 
Överlåtelser enl. avtalad tid 
 
Under oktober 2018 skall Föreningens Firmatecknarna för 
Föreningen skall träffa Ystad Kommun för upprättande av nytt 
arrendeavtal 
 
Vattnet stängs 
Den 30 september klockan 16.00 
 
Grindarna 
Körgrinden kommer att låsas med hänglås from 2018-10-01 
Gånggrindarna kommer att få nyckellås from 2018-10-01 
 
Vaktmästartjänsten 
Ansökning till denna tjänst vill vi ha in senast den 31 december 
2018. 
 
Ansvarig för uthyrning av föreningsstugan och gäststugan 
Är någon/några kolonister som kan tänka sig ansvara för 
bokningar och utlämnade av nyckel samt se över städrutinen vid 
uthyrning. Under vintern kommer vi att försöka hitta ett 
bokningssystem som kan göras via hemsidan, samt finna lösning 
för att nyckeln skall finnas tillgänglig vid Föreningsstugan med 
någon form av kodlås eller liknade.  
 
Betalning 
Använd gärna swish nummer 1230409375, ange namn datum 
och lottnr, datum och anledning. Eller bankgiro 332-3482 
samma uppgifter  
 
 
 

Uthyrning av Föreningsstugan 
Kan göras fram till siste september. Efter detta datum kommer 
lokalen att användas av entreprenörerna och vi är osäkra på att 
vi kan använda oss av stugan, så vi avvaktar med fler bokningar. 
Ni som redan har bokat er, står kvar på listan. Vill du boka fram 
till ovan datum, kontakta Kent Eriksson nr 79 som hjälper till 
med bokningarna. Nyckeln till Föreningstugan hämtas klockan 
11.00 samma dag som du hyr stugan samt överlämnas dagen 
efter klockan 11.00. Någon representant från styrelsen kommer 
och lämnar över nyckeln och kontraktet för uthyrningen. 
 
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. 
 
Uthyrning av stugor, maskiner och släp 
Uthyrning av Föreningsstugan bokas via Kenth Eriksson 
mobilnummer 070-7342972. Pris: Föreningsstugan 700 
kr/dygn, du hyr den mellan 11.00 – 11.00 dagen efter.  
 
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 00 
 
Styrelsen 2018-09-20 
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