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Agenda 2016 
Nästa styrelsemöte 2016-07-13 kl. 18.00 
Föreningsstugan är öppen måndagen den 4 juli mellan 18 – 19. 
Bemannas av Kirsten och Gun-Britt. 
 
Trivselgruppen 
Se särskilt anslag om midsommarbrunchen 
Den 20 juli blir det information om solceller, se särskilt anslag 
 
Uthyrning av stugor och maskiner 
Allt detta bokar du genom att kontakta Bengt-Åke Starvik, på 
mobil 073-0580611. Föreningsstugan kan du hyra för 500 
kr/dygn, du hyr den mellan 11.00 – 11.00 dagen efter. Är det 
ingen som hyr stugan dagen innan så kan nyckeln hämtas 
kvällen innan. Släp och övriga maskiner samt vår gäststuga 
sköter även Bengt-Åke Starvik. All betalning sätts in på 
Föreningens bankgiro 332-3482, märk inbetalning t.ex. hyrt 
föreningsstugan, släp etc. datum, koloninummer.  
 
Återvinningskärlen 
Vi ber er alla att packa ihop emballage etc. så att sopkärlen inte 
fylls med en gång. Har du större emballage så ber vi dig köra det 
till soptippen. Vi kan tyvärr inte få extra tömningar.  
 

 
Ändring av adress och telefonuppgifter 
Meddela sekreteraren via mail eller SMS 070-6208514 eller  
gbmystad@hotmail.se.  
 
Hemsidan 
Titta gärna in på vår nya hemsida www.ostrasommarstaden.se  
 
Styrelsen representeras av   
Ordförande Carolin Persson nr 90 mobil 070-6335685 
Kassör nr 62 Mats Andersson mobil 073-3610886 
Vice ordf./sekreterare Gun-Britt Månsson nr 36 070-6208514 
Tommy Nilsson nr 132 mobil 070-5486001 och Carina Åkesson 
nr 38 mobil 073-0559919 
Byggruppen består av Kirsten Eriksson nr 79 mobil 0709-
5715020 och Teddy Dahlman nr 54 mobil 070-2474300 
 
Vid ägarbyte 
Funderar du på att sälja/ägarbyte meddela Caroline eller Gun-Britt. 
När du har en köpare på gång så skall du lämna in ett personbevis (ej 
äldre än 1 månad) för ”köparen” till styrelsen, så att styrelsen kan 
godkänna den nya medlemmen innan köpet genomförs.  Därefter kan 
överlåtelsen genomföras. From årsmötet 2016 så betalar ny ägare 500 
kr för att bli medlem och den som går ur föreningen betalar 300 kr. 
Alla nycklar överlämnas vid överlåtelsen. Vi är disponibla för att 
hantera överlåtelser första måndagen i månaden, när Föreningsstugan 
är öppen.   

 

 
Syn i koloniområdet 
Blir den 27 juni kl. 17.00 det är Kirsten och Tommy från 
styrelsen som kommer att gå runt i koloniområdet. 
 
 
 
Styrelsen önskar alla kolonister en riktigt trevlig midsommar 
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