
 
Medlemsinformation nr 6 2019 

Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 
 
Agenda 2019 
Måndagsöppet 2019-08-05 kl. 18-19 
Överlåtelser 2019-08-05 enl. avtalad tid 
Nästa styrelsemöte 2019-08-08 kl 18.30.  
Halvårsmöte och ett extra årsmöte 2019-08-22 kl.18.00 (kallelse 
kommer att skickas ut) 
 
Ny hantering av bygglov  
Styrelsen blev kallade till ett möte med SAM fastighet i Ystad 
kommun 2019-07-04 där Ystad Kommun meddelade att man 
from. 2019-07-04 tar över all hantering av att bevilja bygglov i 
föreningen.  Se bifogad information. Ansökan skall även i 
fortsättningen lämnas till byggruppen som diarieför ritningen 
och kopierar densamma. Kolonisten får tillbaka sin ansökan som 
därefter skickar in den till Ystad kommun. Mer information om 
detta på halvårsmötet.  Eventuella frågor kan ställas till 
fastighetsavdelningen Sandra Persson 0411- 57 73 19. 
Vaktmästaren och uthyrning 
Lars Olle Gustavsson kolonist nr 59 och hans arbetstider är 
mellan 8 – 12, måndag till fredag. Du når honom på telefon 079-
3496413. 
 
Betalningar till föreningen 
Använd gärna swish nummer 1230409375, ange namn, datum 
och ditt koloninummer och anledning till inbetalningen. Eller 
vårt bankgiro 332-3482 med samma uppgifter. 
 
Körning på området 
Koner har blivit uppsatta i Violgången för att dämpa hastigheten 
i gången.  
 
 
 
 

 
 
När du funderar på att sälja din koloni 
Du måste meddela styrelsen att du tänker sälja din koloni i god 
tid innan försäljningen. Vi har då möjlighet att besiktiga kolonin. 
Därefter kan eventuell köpare fylla i en ansökan om medlemskap 
samt lämna in ett personbevis. Mer uppgifter om försäljning 
finns på vår hemsida.  
Möjlighet finns också att du anmäler försäljningen till Kerstin 
Starvik som kan lägga upp det på vår hemsida att din koloni är 
till salu.  
Styrelsen handlägger beviljande av medlemskap på 
styrelsemöten. Överlåtelser sker första måndagen i månaden.  
 
Om du har fått ny adress, mail- och telefonuppgifter 
Var vänlig skicka dessa uppgifter till sekreteraren.  
Ny mail:  gbmystad1955@gmail.com 
 
Försäljning av nycklar och grindblipp 
Nycklar kostar 500 kronor stycket och blippen kostar 800 kr. 
Säljs när vi har måndagsöppet. 
  
Styrelsen består av  
Ordförande Karolin Persson nr 90 mobil 070-633 56 85 
Kassör nr 110 Birgitta Sjöberg mobil 073-846 94 41. 
Sekreterare/viceordförande.  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 
Johanna Öhrstedt 070-21510280 
Kirsten Eriksson nr 79 mobil 0709-571 50 2 och Teddy Dahlman 
nr 54 mobil 070-247 43 00 som också är representanter för 
byggruppen 
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