
Koloniområde Öster II

Adress: Östra Fäladsvägen 40

Lund 2021-04-01

Välkomna till en ny vår i koloniförening Öster II! 

Alla nya så väl som tidigare medlemmar i vårt koloniområde hälsas välkomna till en 
ny odlingssäsong 2021. Vi hoppas pandemin ska ge med sig och att vi alla kan återgå 
till vardagslivet igen. Här är lite information om planerade aktiviteter under året och 
lite annat smått och gott.

● Söndag 2 maj arbetsdag 10–12, fika 12–13, årsmöte 13–15
● Söndag 15 augusti (prel. datum) picknick-konsert med egen förtäring

● Kommunens hemsida med information om regler för kolonister 
https://www.lund.se/uppleva-gora/parker-odling/lekplatser/koloniomraden-och-
odlingslotter/kolonitradgard 

● Kontakt kontakta enkelt styrelsen via oster2lund@gmail.com 
● Hemsida Öster II har egen hemsida http://www.oster2.se där styrelsen 

kontinuerligt uppdaterar information till medlemmarna
● Facebook Föreningen har en sluten Facebookgrupp för informellt utbyte av 

tankar och idéer. https://www.facebook.com/groups/osterii Ansök om att vara 
med i gruppen hos vice ordförande Kristina Blom, nr 19 
stinabloom@gmail.com 

● Instagram På föreningens Instagramkonto ”oster2lund” finns text och bilder.
● Trivselgrupp Öster II har också en trivselgrupp som under kolonisäsongen 

arrangerar olika aktiviteter som loppis, kräftskiva, äpplemustning, glögg mm.
Kontakta Agneta Larsson, nr 1 sonjaagneta@gmail.com eller Maj-Britt Eriksson
nr 31 majsan.e@gmail.com 

● Rabattkort till dem som inte fått tidigare delas ut vid arbetsdagen/årsmötet 
eller hämtas hos ordförande Kristina Bosson, nr 17.

● Styrelsearbete Det är både trevligt, lärorikt och inte särskilt betungande att vara
med i styrelsen. Den behöver utökas med fler medlemmar och vi ser gärna att 
fler engagerar sig i styrelsen. Anmäl intresse via oster2lund@gmail.com eller 
direkt till valberedningen Thomas Larsson, nr 1 thomas.p.r.larsson@gmail.com 
eller Anna Assarsson, nr 38 anna.assarsson92@gmail  .  com   

● Swish Betalning till föreningen görs enkelt med swish 1 236 334 452.
● Singel och sand Singel till gångar utanför kolonin är gratis. Singel och sand till 

den egna lotten kostar 25 kr per skottkärra. Du kan betala via swish eller kontant
till ordförande Kristina Bosson, nr 17.

● Redskapsbodar I den vita och den röda redskapsboden finns olika redskap att 
låna utan kostnad. Återställ dem rengjorda efter användning.



● Österstampet är föreningens samlingslokal för gemensamma aktiviteter. Här 
finns bord, stolar och annat för våra sammankomster. Medlemmar kan låna 
lokalen för egna fester utan kostnad. För lån av nyckel kontakta ordförande 
Kristina Bosson, nr 17 kristinabosson@st-jacob.se 

● Gångar Enligt ditt kontrakt med kommunen åläggs du att hålla gångar utanför 
din koloni fria från ogräs och i gott skick.

● Grindar Alla uppmanas att alltid ha grindarna låsta 1 oktober – 31 mars.
Under odlingssäsongen 1 april – 30 september är grindarna öppna kl 08 – 20.

● Vatten Kommunen slår vanligtvis på vatten omkring 1 april. Ordförande 
meddelas av kommunen och mejlar informationen till medlemmarna.

● Odlingslotterna Listan på de som har en odlingslott vid röda redskapsboden 
behöver uppdateras så att vi vet vem som har vilken lott. Anmäl till ordförande 
Kristina Bosson, nr 17, kristinabosson@st-jacob.se om du redan använder en 
lott eller om du önskar en, så upprättas kölista.

● Toalettstädning görs av medlemmarna. Den som städar en vecka återbetalas 
200 kr per vecka av sin medlemsavgift. Kontakta samordnaren Kristina Bosson 
om du vill städa, på kristinabosson@st-jacob.se. Kassör Ulf Nilsson betalar ut 
ersättningen via bank eller kontant under årets gång.

Väl mött på arbetsdagen och årsmötet!

Kristina Bosson, för styrelsen


