
 

Medlemsinformation nr 8 2019 
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 
Agenda 2019 
Nästa styrelsemöte 2019-10-18. Överlåtelser enl. avtalad tid 
 
Vaktmästare 
Lars Olle Gustavsson är vaktmästare under säsongen 2019. 
Arbetstider: må-fre kl. 8-12.  
Vaktmästaren ansvarar för all bokning av släp, maskiner, 
föreningslokalen och gäststugan. Mobilnummer: 079-349 64 13. 
 
Körning i området 
Vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att tillåten hastighet i 
området är max 10 km. Påminn hantverkare som ska in och köra på 
området. 
 
Sista datum för att bo stadigvarande på koloniområdet 
Sista datum som kolonister får bo stadigvarande på koloniområdet 
är söndag den 27 oktober enligt ordningsföreskrifterna 
 
Extra Medlemsmöte 
Onsdag den 16 oktober kl. 18 kallas alla medlemmar till ett 
medlemsmöte för att besluta om vattnet ska vara igång eller 
avstängt under vinterperiod. Kallelse kommer att skickas ut. 
 
Trädgårdssäckar 
Trädgårdssäckar kommer att köras tisdag den 22/10 kl. 9 
 
Frivilliga kolonister som vill ingå i arbetsgrupp 
Två kolonister har än så länge anmält sig till en arbetsgrupp för att 
ta fram en skiss/plan samt budget för renovering av 
föreningsstugan. Styrelsen tar gärna emot fler frivilliga som vill 
hjälpa till. Anmälan kan göras till ordförande. 
 

 
 
 
 
 
Nya bygglovsrutiner 
SAM Fastighet har lovat att kalla till ett informationsmöte senare i 
höst. 
 
Betalningar till föreningen 
Använd gärna swish nummer 1230409375, ange namn, datum och 
ditt koloninummer och anledning till inbetalningen. Eller använd 
vårt bankgiro 332-3482 med samma uppgifter. 
 
När du funderar på att sälja din koloni 
Meddela styrelsen att du tänker sälja din koloni 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 att din koloni är till salu. 
Ny kolonist skall första beviljas medlemskap i föreningen innan 
köpet kan genomföras. 
 
Om du har fått ny adress, mail- och telefonuppgifter 
Var vänlig skicka dessa uppgifter till Gun-Britt Månsson  
 gbmystad1955@gmail.com 
  
Styrelsen består av  
Ordförande Karolin Persson nr 90 mobil 070-633 56 85 
Kassör nr 110 Birgitta Sjöberg mobil 073-846 94 41. 
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 19och Johanna Örnstedt nr 146 mobil 072-151 
02 80. 
Ledamöter och representanter i byggruppen Kirsten Eriksson nr 
mobil 0709-571 50 20 och Teddy Dahlman nr 54 mobil 070-247 43 
00 
 



 
 

 


