
 
Medlemsinformation nr 1 2019 

Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 
 
Agenda 2019 
Nästa styrelsemöte 2019-02-06 kl. 18:30 
Överlåtelser enl. avtalad tid 
 
Vaktmästartjänsten 
Förening anställer kolonist nr 59 Lars Olle Gustavsson som 
vaktmästare under säsongen 2019.  
 
Årsmötet 2019 
Blir i Surbrunnsparken den 28 mars kl. 18.30. Kallelse kommer 
att skickas via mail och brev.  
 
Arrendeavgiften 
Skickas ut i början av februari 2019 och skall vara betald senast 
28 februari. Fakturan kommer denna gång att även innehålla 
avbetalning på nämnsinvesteringen samt eventuellt kostnad för 
plugg till den nya vattenledningen. 
 
Grävningsarbetet i området 
Har fungerat mycket bra och fortsätter enl. planeringen. Enl 
avtalet skall arbetet vara klart den 30 april 2019.   
Det finns en stor hög med jord nere vid släpen. Ni som behöver 
fylla på med jord i era kolonier så går det bra att hämta från 
denna stora hög. 
 
 

Jubileumsfesten        
Glöm inte anmäla dig och betala in 200 kr per person till 
bankgiro 332-3482 senast den 28 februari 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Betalning 
Använd gärna swish nummer 1230409375, ange namn datum 
och ditt koloninummer och anledning till inbetalningen. Eller 
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. 
 
Om du har fått ny adress, mail- och telefonuppgifter 
Var vänlig skicka dessa uppgifter till mig.  
OBS jag har för tillfället ny mail:  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 19 
Ledamöter och representanter i byggruppen Kirsten Eriksson nr 
79 mobil 0709-571 50 20 och Teddy Dahlman nr 54 mobil 070-
247 43 00 
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