




Kiosken
Styrelsen har under sensommaren 2021 Styrelsen har under sensommaren 2021 
kontaktats av kioskinnehavare Lasse 
Poulsen angående uppdelning av kiosk och 
kolonilott. Styrelsen vill hitta en bra lösning 
eftersom kioskverksamhet numera är 
sällsynt på koloniområden i Sverige. Endast 
fyra områden har kvar sina kiosker, och vi 
på Östra Sommarstaden kan vara stolta att på Östra Sommarstaden kan vara stolta att 
en av dem är hos oss.

För styrelsen är kioskens fortlevnad högsta För styrelsen är kioskens fortlevnad högsta 
prioritet. Föreningen har varit i kontakt med 
Malmö Stad för att undersöka om det finns 
några formella hinder att dela upp kiosk och 
kolonilott. Malmö Stad har visat ett stort 
engagemang för att behålla den unika 
kioskverksamheten och man ställer sig 
positiv till en uppdelning om detta kan bidra positiv till en uppdelning om detta kan bidra 
till fortsatt drift av kiosken. 

Det har gjorts olika konsekvensanalyser om 
en uppdelning av A200 och styrelsen har 
landat i att det ger området bäst förutsätt- 
ningar           för att bibehålla verksamheten genom att hålla flera möjligheter öppna:

  - Att fortsätta som tidigare med både kolonilott och kiosk genom att hyresgästen har två avtal: 
ett för kioskverksamheten och ett för kolonilotten med stugan. 
    - Eller enbart ett kioskavtal. Då kan kiosken drivas av kolonister som redan har en stuga eller 
en entreprenör som har andra verksamheter men som inte vill tvingas ta hand om en kolonilott för 
att kunna driva kioskverksamheten. 

När det gäller beslut om en uppdelning så har varken När det gäller beslut om en uppdelning så har varken Victor Witt eller Joacim Lundberg, som då satt 
i styrelsen, varit närvarande vid diskussioner eller beslut. 
Vi vill tacka Lasses Sommarkiosk för de gångna åren, och hälsar de nya hyresgästerna välkomna. 
De ger just nu kiosken en varsam, men välbehövlig, upprustning, och redan nu kan du köpa fin jord 
där, precis som vanligt. Till valborg kommer kiosken öppna och 
vi ser fram emot att ha en kiosk för fika, tidningar, hantverk och 
trevligt umgänge hela sommaren.

TältTältresning
Söndagen den 8 maj kl 11 så reser vi det stora tältet på festplatsen. 
Ju fler som hjälper till, desto enklare kommer det bli. Det är dessutom
ett härligt tillfälle att möta nya och gamla grannar. 
Efteråt pustar vi ut tillsammans över en go fika. 
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