
Medlemsinformation nr 2 2015 till kolonisterna i  
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 

 
 
 
Senaste nytt från vårt extra årsmötet den 17 juni 
På det extra årsmötet beslutads att styrelsen skall bestå av 5 
ordinarie ledamöter och två suppleanter.  
Till ordförande valdes Caroline Persson fram till det ordinarie 
årsmötet som sker i mars 2016. 
Till ordinarie ledamot valdes Kirsten Eriksson nr 79 samt Bengt 
Sjögren nr 67. 
Till suppleant valdes Tommy Nilsson nr 132 samt Carina 
Åkesson nr 38 
Styrelsen konstituerade sig efter mötet enligt följande: 
Gun-Britt Månsson vice ordförande. Alla representanter i 
styrelsen delar på sekreterarens arbetsuppgifter. Gun-Britt 
Månsson ansvarar ff för medlemsregister och parkeringslistor 
etc.  
Till firmatecknare för föreningen utsågs ordförande Carolin 
Persson, Gun-Britt Månsson och Lennart Mattisson.  
  
Agenda 
Det blir syn i koloniområdet 150708, glöm inte städa era 
parkeringsplatser.   
Nästa styrelsemöte är 150629 kl. 18.00 
Måndagsöppet i Föreningsstugan 150706 18.00 – 19.00  
 
Uthyrning 
Föreningsstugan görs genom Lennart Mattisson, ni når honom 
på mobil 070-5536021 eller e-post 
lennart.mattisson@bahnhof.se 
Det kostar 500 kr/dygn och du hyr den mellan 11.00 – 11.00 
dagen efter. Är det ingen som hyr stugan dagen innan så kan 

nyckeln hämtas kvällen innan. Betalningen sätts in på 
Föreningens bankgiro 332-3482 
 
Släp och övriga maskiner samt vår gäststuga bokning av dessa 
sköter vår vaktmästare Bengt-Åke Starvik, mobil 073-0580611.  
 
Ändring av adress och telefonuppgifter 
Lämnas till Gun-Britt Månsson mobil 070-6208514 eller e-mail 
gbmystad@hotmail.se. Jag sköter ändringarna i våra register och 
till koloniföreningen i Stockholm, så du får din kolontidning etc. 
 
 
Hemsidan 
Titta gärna in på vår hemsida www.ostrasommarstaden.se och 
se om dina uppgifter som koloniägare är riktiga.  
 
Det är Kerstin Starvik som lägger in bilder och texterna på vår 
hemsida.  
 
Nya medlemmar 
Sedan förra informationen har vi inte fått några nya medlemmar. 
Men koloni nr 149 är under försäljning. 
 
Styrelsen  
Ordförande Karolin Persson mobil 070-6335685 
Kassör Lennart Mattisson mobil 070-5536021 
Vice ordförande Gun-Britt Månsson mobil 070-6208514 
Bengt Sjögren mobil 070-8442218 
Kirsten Eriksson mobil 0709-5715020 
Suppleant: Tommy Nilsson nr 132 mobil 070-5486001 och 
Carina Åkesson nr 38 mobil 073-0559919 
 
Byggruppen 
Kirsten Eriksson (styrelserep.) nr 79 mobil 0709-571502 
Teddy Dahlman nr 54 mobil 070-2474300 
 
Vänliga hälsningar från Styrelsen  
genom Gun-Britt Månsson 20 juni  
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