
    

Verksamhetsberättelse för Östra Sommarstadens koloniförening 2017. 

Styrelse 2017: ordförande Caroline Persson, v. ordförande och sekreterare Gun-Britt Månsson, kassör 

Birgitta Sjöberg, ledamöter Kirsten Eriksson (bygg), Teddy Dahlman (bygg), Carina Åkesson och 

Tommy Nilsson. 

Revisorer: Håkan Ekstrand, Göran Larsson och Marit Lundin. 

Valberedning: Tommy Ivarsson, Håkan Andersson och Agneta Mårtensson. 

Föreningen är ansluten till Svenska Koloniträdgårdsförbundet SKF. 

Under året har Hans Göte Persson varit vaktmästare. 

Antal överlåtelser under 2017 har varit 20 stycken. 

Hösten 2016 drabbades föreningen av att körgrindarna blev nerkörda. Det innebar att nya körgrindar 

sattes upp och blev lagom färdiga till kolonisäsongen skulle börja. 

Årets kolonisäsong startade den 25 mars då vattnet sattes igång. 

Föreningen genomförde ett välbesökt årsmöte den 22 mars i Cabinens lokaler. Före årsmötets start 

informerades medlemmarna om förslaget att gräva och lägga ner nya vattenledningar, förtäta 

belysningen på området och lägga ner fiberrör i gångarna.  

Styrelsen kallade till ett extra årsmöte den 10 maj för att alla medlemmar skulle ha möjlighet att 

rösta om vattenprojektet, förtätning av belysning och fiberdragning. Även detta möte var välbesökt 

och många olika synpunkter lyftes på mötet. Efter votering för de olika förslagen blev det en klar 

majoritet för att lägga nya vattenledningar, frostfritt med hjälp av matta eller alternativt lämpligt 

djup, fiberdragning och förtätning av belysning av området. 

En arbetsdag genomfördes den 13 maj där ett trettiotal medlemmar hjälptes åt med olika 

arbetsuppgifter för att förbättra och försköna koloniområdet. 

Den 17 maj genomfördes en informationskväll för nya koloniägare. 

Årlig syn av koloniområdet genomfördes den 26 juni.  

Informationsblad har kontinuerligt satts upp på anslagstavlorna och hemsidan har uppdaterats.  

Styrelsen har haft måndagsöppet i föreningsstugan första måndagen i månaden. Överlåtelser av 

kolonier har också koncentrerats till dessa måndagar. 

Den 24/8 var det halvårsmöte i föreningsstugan och därefter var det samkväm med korvgrillning. 

Under hösten har frivilliga koloniägare hjälpt till med att forsla bort trädgårdssäckar till Hedeskoga 

återvinningscentral.  

Vattengruppen har haft kontinuerlig kontakt med Ystad kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, 

SAM, under året för att förankra vattenprojektet. SAM har informerat styrelsen att ansökan för 

nämndsinvestering ska tas upp på möte den 14 februari. 

Vattenprojektgruppen består av Rolf Olsson koloni 121, Bent-Åke Starvik koloni 148, Björn Ekstrand 

koloni 144, ordförande och kassör.  



Bastustugan har följande att berätta om verksamhetsåret:  

Ytterligare ett år har gått med många härliga bastubad och god mat vid våra månadsmåltider. Vi har 

under året varit 21 ständiga stugmedlemmar samt 15 års medlemmar. Medlemskapet är per 

kolonistuga. Bastustugans månadsmåltider har serverats vid 11 tillfälle under året.                                

Vi har även detta år i februari haft utbyte med bastuklubben Isbjörnarna.                                         

Ystads Siriusbröder damavdelning var i augusti på besök där föreningens historia och rundvandring 

på koloniområdet var en del av innehållet. Detta blev mycket uppskattat.                                             

Om Ni vill bli medlem och delta i våra arrangemang finns kommittén under fliken Bastustugan på 

föreningens hemsida. Det går naturligtvis även bra att ta kontakt med någon av våra medlemmar. 

Kommittén ser framemot härliga bad och trevliga arrangemang under verksamhetsåret 2018. 

Aktiva i bastukommitén har under 2017 varit följande: L-G Andersson koloni 20, Roland Stigsson 

koloni 47, Anders Murath koloni 145, Lena Holmqvist koloni 126, Eva Olsson koloni 51 och Bengt 

Andersson koloni 150. 

Triveselgruppen har följande att berätta om verksamhetsåret: 

Året började med en loppmarknad under björkarna den 27 maj.  I solens sken var det kring femton 
försäljare. Vi sålde lite kaffe och smörgåsar samt korv i bröd för de hungriga. 
Traditionsenlig midsommarfest den 23 juni med god uppslutning. En midsommarstång 
kläddes och därefter intogs en god buffé. 
Den 14 juli arrangerades en grillkväll där egen mat att grilla medtogs och triveselgruppen 
stod för grillbädden. Det fanns möjlighet att spela olika utomhusspel. 
19 augusti ordnades det kräftskiva där kräftor och tillbehör medtogs av var och en. Triveselgruppen 
fixade kaffe med dopp. 
Växtbytardag genomfördes den 10 september där man både skänkte, bytte och sålde till varandra. 
Vädrets makter hade vi tyvärr emot oss och triveselgruppen konstaterade att ett senare datum 
gynnar växtbytarna. 
Avslutningsvis bjöds det på glögg och pepparkakor den 6 december. Då regnet föll och vindarna ven 
fick vi värma oss inomhus vid dansbanan. 
 
Aktiva i triveselgruppen under 2017 har varit: 
Agneta Mårtensson koloni 12, Ann-Sofie Dahlström koloni 111, Anette Cappelin koloni 32, 
Yvonne Olin koloni 107, Kirsten Eriksson koloni 79 och Marit Lundin koloni nr 44. 
 
Under året har styrelse haft täta kontakter med Koloniträdgårdsförbundet både genom att delta på 
fortbildningar och genom mail- och telefonkontakter för att få rådgivning utifrån olika frågor som 
dyker upp för styrelsen.                                                                                                                                     
 
Årets kolonisäsong avslutades den 29 oktober då vattnet stängdes. 
 

Sammanfattningsvis har det varit ett aktivt år i koloniföreningen med många överlåtelser 

och nya medlemmar och det har också varit väldigt många byggtillstånd som styrelsen har 

behandlat under året. 

Styrelsen vill tacka för det förtroende som medlemmarna haft för oss under det gångna 

verksamhetsåret. Vi vill också tacka de medlemmar som ställt upp och medverkat till olika aktiviteter 

som bidragit till allas trivsel. 


