
Hej alla kolonister! 
 

Vi välkomnar augusti månad vars namn kommer av den romerske kejsaren Augustus. Nu har 

en större del av året gått. Det börjar bli mörkt tidigare om kvällarna och sommaren börjar gå 

mot ett senare skede. Kanske avslutas månaden med en kräftskiva eller två…  

 

 
 

Vad har hänt sedan sist? 
 

Det har nu öppnats upp en ny ingång mot Friskis & Svettis på A-sidan. En ny grind har 

monterats, vilken är bred nog för en lådcykel.  

 

Före- & efterbilder 

på arbetet med att 

skapa utrymme samt 

montera grind. 

 

Tack till  

Rowan, Per & 

Victor för insatsen.  

 

 

Även koloniföreningens hemsida har fått ett ansiktslyft. Hemsidan uppdateras löpande och 

följ gärna utvecklingen på www.sommarstaden.org. Under sektionen ”för medlemmar” 

finnes all viktig information som rör föreningen. Exempelvis protokoll från årsmöten, viktiga 

datum att hålla koll på samt digital bokning av festplatsen (A98). Ange lösenord 

Vårkoloni1921 för att få tillgång till sektionen.  

 

A och B-sidan har fått tillskott av ett nytt kärl för elektronik. Läs gärna anvisningen som 

finnes på kärlet för information om vad som får kastas eller ej.  

 

http://www.sommarstaden.org/


Styrelsen har tagit beslut om att kolonisterna numera har tillgång till båda toaletterna på 

respektive sida. Den blå nyckeln används till samtliga toaletter. Renhållning samt påfyllnad 

av toalettpapper & hushållspapper ansvarar vår vaktmästare Rolf för. Numera finns 

egenkontroll på respektive toalett som fylls i efter varje utförd städning.  

 

Vad har vi då att se fram emot?  

 

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

koloniföreningen sitt 100-årsjubileum. I samband med jubileumsdagen kvarstår önskemål 



om 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 

 

När nu hösten nalkas & trädgården ska förberedas inför vintern och kommande vår kommer 

risbingen på respektive sida att öppnas upp i mitten av september.  

 

Inom kommande veckor kommer styrelsen att genomföra sin första trädgårdstillsyn.  

Känner du dig osäker över vilket ansvar du som kolonist har kan information hittas i 

ordningsföreskrifterna på hemsidan. Definition av tillsynen och varför den görs kommer 

klargöras och finnas tillgänglig på inom kort.  

 

 

Vad mer?  

 

Styrelsen har utökat sina kontaktmöjligheter och kan numera även nås via telefon. 

Kommunikationen mellan kolonisten och styrelsen underlättas och tillgängligheten utökas. 

Kontaktmöjligheterna är numera via telefon, e-mail & kontaktformulär på hemsidan.  

Du når styrelsen på telefonnummer 040-798 73.  

 

Under sommarsäsongen har Östra Sommarstaden tre ansvariga vaktmästare på uppdrag av 

styrelsen. Respektive vaktmästare har specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Våra 

vaktmästare ansvarar för underhåll av grönområden, renhållning samt teknisk support. 

Regelbundet underhåll av allmänna och gemensamma ytor skapar en välkomnande miljö för 

både våra medlemmar och dagliga besökare. Ina ansvarar för grönområden, t ex 

ogräsrensning, plantering av perenner & sommarblommor samt underhåll av gräsmattor, 

buskar & häckar på både A och B-sidan. Rolf ansvarar för renhållning av våra gemensamma 

toaletter samt avfallsstationer på både A och B-sidan. Avfallsstationerna ska hållas fria från 

skräp och ogräs. Roger ansvarar för teknisk support, t ex besiktning och underhåll av 

belysning, lekplatser, gångar samt tömning av allmänna soptunnor på området. Det är ett 

stort område att både se över och underhålla, med det sagt har även solen sina fläckar. Skulle 

du uppmärksamma något som borde ”snyggas till” vänligen vänd dig till styrelsen.  

mailto:hanne.romanus@yahoo.se


 

 

Varma hälsningar,  

Er styrelse 


