
Hej alla kolonister! 
 

Vi välkomnar juli månad och lämnar midsommarfirande och första riktiga sommarvärmen 

bakom oss. Med välbehövligt regn kommer också månadens koloninytt. 

 

 
 

Vi vill tacka Åsa Wallin, Magnus Oscarsson & Gunn-Mary Philipsson för er tid som 

förtroendevalda. Vi hälsar Victor Witt, ordförande, & Joacim Lundberg, suppleant, 

välkomna till oss. Nedan följer namn samt position på samtliga i vår nya styrelse.  

 

Victor Witt (ordförande) 

Torun Jorde (Vice ordförande) 

Margareta Janstad (Kassör) 

Anna Olovsdotter Lööv (Sekreterare) 

Johan Jungman (Vice sekreterarer) 

Joackim Lundberg (Suppleant) 

Hanne Romanus (Suppleant)  

 

Första mötet som ny styrelse ägde rum tisdagen den 29 juni. Det var många och långa trevliga 

timmar tillsammans. Det utbytes idéer, tankar och åsikter. Stämningen var god i gänget och 

vi ser fram emot vårt nya samarbete.  

 

 

Vad har hänt sedan sist? 

Bland mycket annat har matleveranser, virke, trädgårdsmöbler och växter fått äran att 

fraktats med våra nya vagnar.  

 

På A-sidan är nu hjärtstartare på plats. Vid behov finner du denna på porta-huset.  

 

 



Vad har vi då att se fram emot?  

Det kommer öppnas upp en ny ingång mot Friskis & Svettis på A-sidan. En ny grind 

kommer att monteras, vilken kommer vara bred nog för en lådcykel.  

 

Hjärtstartare till B-sidan är nu beställd.  

 

Den 28 augusti är det Koloniföreningarnas dag och i samband med den firar 

koloniföreningen sitt 100-årsjubileum. Det planeras för musikband, tipspromenad, 

dansuppvisning, ”food trucks” och barnaktiviteter. Fullständigt program kommer, till dess 

hittar den nyfikne mer information på facebook Östra sommarstadens jubileums event. 

I samband med jubileumsdagen vore det önskvärt med kolonister som kan erbjuda 

exempelvis öppen trädgård, loppis, växtförsäljning eller andra inbjudande aktiviteter vid sin 

koloni. Vore detta något för dig/er är ni hjärtligt välkomna att kontakta Hanne R. B34 

snarast möjligt på hanne.romanus@yahoo.se 

 

Vad mer?  

Som ni ser har vårt koloninytt fått ett ansiktslyft. Med det kommer även en öppning för 

kolonisterna att vara en del av våra framtida utskick. Vill du dela med dig av foton, historier, 

idéer eller bjuda in till gemensamma aktiviter… för visst är vi några som tar en rask promenad 

tillsamman i Bejiers eller ”kastar klot” ihop… är ni välkomna att mejla oss. 

 

Angående vår gemensamma facebook-grupp önskar vi nog alla att det ska vara en 

stämningsfull och positiv mötesplats. Här inne ska vi använda varandra som bollplank när vi 

undrar över en växtsort eller liknande. Lägga ut ting och material som önskar nytt hem. Ge 

en komplimang eller ett hejar-rop till grannens fantastiska plantering eller odling. Hitta en 

ny vän att bjuda över på kaffe eller ett glas vin. Nya lekkompisar för barnen i vårt område. 

Framförallt är det ett trevligt sätt för våra nya kolonister att känna gemenskap och lära 

känna oss andra. Har du åsikter, synpunkter eller klagomål som rör föreningen ska dessa 

framföras till styrelsen på kosmalmo@gmail.com. Med detta avslutar vi denna regniga 

torsdagskväll med ett glatt tjohej och ser fram emot stundande fredag och helg.  

 

Varma hälsningar, 

Er styrelse 
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mailto:hanne.romanus@yahoo.se
mailto:kosmalmo@gmail.com

