
Medlemsinformation nr 3 2020 
Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad 

 
Agenda 2020: Överlåtelser enl. avtalad tid som regel första 
måndagen i månaden. 
Nästa styrelsemöte 2020-03-18 
 
Vaktmästaren och uthyrning Lars Olle Gustavsson koloni nr 59 
telefon 079-3496413.  
 
Betalningar till föreningen Swisha 1 230 409 375 eller bankgiro 
332-3482  
 
Valberedningen behöver hjälp!!!!! 
Vi behöver få namn på kolonister som är pigga på ett uppdrag i 
ÖSTRA SOMMARSTADENS STYRELSE Om vi inte får in namn på 
intresserade av uppdragen, så måste vi köpa in tjänster vilket 
medför en kostnad på ca. 35 000kr/år bara för kassörens arbete.  
Så sätt nu fart och hör av dig till valberedningen /Agneta 
Mårtensson kol 12 Tel. 0705655977 agneta_ystad@hotmail.com  
 
Cykelparkering och källsortering Parkeringsplats nr 55 och 54 är 
borttagna då vi behöver utöka området för källsortering och 
cykelparkeringen. Vaktmästaren kommer att ställa iordning 
källsortering med ny plattläggning och staket samt utöka 
cykelparkeringen på parkeringsplatser 54 och 55. Arbetet ska vara 
klart före kolonisäsongen börjar. 
 
Avstängning av vattenventil: Behöver du hjälp med detta kontakta 
Lars-Olle Gustafsson koloni 59, Tommy Nilsson nr 132 eller Björn 
Ekstrand nr 144 
 
Koloniområdet öppnar för stadigvarande boende torsdag den 9 
april. Tänk på att spola i era vattenledningar innan ni använder 
vattnet. 
 
 

 
 
 
Årsmötet 2020 Den 26 mars är det årsmöte i Surbrunnsparken 
klockan 18.30. Kallelse samt faktura är utskickad till alla 
medlemmar och fakturan ska vara betald senast 29 februari. Anmäl 
dig gärna till årsmötet senast den 23 mars till ordförande Caroline 
Persson. 
 
Om du funderar på att sälja din koloni: 
Du måste meddela styrelsen att du tänker sälja din koloni i god tid 
innan försäljningen. Vi har då möjlighet att besiktiga kolonin. 
Därefter ska köpare fylla i en ansökan om medlemskap samt lämna 
in ett personbevis. Mer uppgifter om försäljning finns på vår 
hemsida.  Styrelsen handlägger beviljande av medlemskap på 
styrelsemöten.   
 
 
Om du har fått ny adress, mail- och telefonuppgifter: 
Var vänlig skicka dessa uppgifter till sekreteraren.  
Ny mail:  gbmystad1955@gmail.com 
 
Försäljning av nycklar och grindblipp: 
Nycklar kostar 500 kronor stycket och blippen kostar 800 kr.  
Kontakta någon i styrelsen om du vill köpa. 
  
Styrelsen:  
Ordförande Caroline Persson nr 90 070-633 56 85, 
kassör nr 110 Birgitta Sjöberg 073-846 94 41, 
sekreterare/vice ordförande Gun-Britt Månsson nr 36 070-620 85 
14, Tommy Nilsson nr 132 070-548 60 01, Carina Åkesson nr 38 073-
055 99 19, Johanna Öhrstedt 072–1510280,  
och Teddy Dahlman nr 54 070-247 43 00  
 
 
Styrelsen 2020-03-05 
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