
Infomöte Kalvö Koloniby söndag 2 juli 2017 
 

1. Olof Persson hälsade alla välkomna till ett välbesökt infomöte. Olof inledde med att alla 

verkar ha trevlig på Kalvö men att det är viktigt att små eller stora problem kommer upp på 

bordet för att de ska kunna lösas. Prat bakom ryggen leder aldrig till konstruktiva lösningar.  

2. Olof hälsade en nya medlemmar välkomna, Stig Erixon, C20 och Caroline Klevebäck stuga 

D13.  

3. Kalvös externa intresselista har fått några nya anmälda vilket är glädjande.  

4. Olof har gått runt och besiktigat tomterna. Det är fint på de flesta områden. På några ställen 

når buskar och häckar för långt ut med risk för att skrapa bilar och även de som går på 

gångvägarna. Senast 16 juli ska man ha åtgärdat de anmärkningar man ev. har fått. Den som 

behöver hjälp med klippning av gräset eller häck ska kontakta styrelsen. Det kostar 500 kr för 

att få gräset klippt och 500 kr för att klippa häcken.  

5. Vid försäljning är det viktigt att komma överens om hur betalningen ska ske, dvs. mellan 

säljare och köpare. Detta ska inte avhandlas vid själva mötet med överlåtelse. Lämplig är 

postväxel eller den man kommer överens om.  

6. Från aktivitetslistan kunde Olof informera vidare om att belysningsstolpar drivna med solcell 

är på gång och ska placeras ut på lämpliga ställen vid olika korsningar. Upprustning av köket 

är på gång. Duscharnas ventilation behöver ses över. Roger Lindh kommer att under 

sommaren ta hit en sotare specialiserad på ventilation för översyn. Planen är att åtgärda 

ventilationen till nästa sommar. Parkeringsplatsen fixas i ordning under arbetsdagen. För 

översyn av lekplatsen behöver en föräldragrupp bildas. Föräldragruppen ansvar är att 

granska lekplatsen och föreslå förändringar till styrelsen genom Heinz Poock, A20 som i sin 

tur tar frågorna vidare till styrelsen.  Heinz besiktigar och dokumenterar besiktningen av 

lekplatsen en gång om året. Om något barn skadar sig t.ex. på gungställningen på lekplatsen 

är det styrelsen som blir ansvarig. Därför är det endast tillåtet med godkända lekutrustningar 

t.ex. gungställning för offentliga lekplatser. Styrelsen undersöker vidare om gungställning. 

Andra utrustningar att ta ställning till är lekstugan, ska den vara kvar? I så fall kan den behöva 

rustas upp. Det ligger många plastleksaker utspridda runt lekplatsen, många är dessutom 

trasiga. Det blir merjobb för gräsklipparna att behöva ta upp alla leksaker innan de kan klippa 

gräset. Barnen uppmanas därför att ta med egna leksaker som man tar hem till sig igen och 

att de gamla och trasiga plastleksakerna slängs.  

7. Möbler runt boulebanan har flyttats från odlingslotten.  

8. Skottkärreparkeringen ses över för att göra den mer tillgänglig.  

9. Olof informerade vidare om att hjärtstartaren nu är lagad och finns på Nedre Toan, närmare 

Träffpunkten.  

10. Förbandskit ska finnas där städ- och toalettutrustning finns, också vid Träffpunkten.  

11. Roger Lindh har fixat regndalen mellan tälten.  

12. Bullervallen är högt upp på listan för åtgärder med anledning av utbyggnaden av trafikplats 

Norviken. Möte i september som Per Malmsten och Sune Strålind deltar i.  



13. Arbetslagen har träffats och sett över områdena. Karta ska tas fram där klippområdena 

framgår.  

14. En kraftfullare gräsklippare ska ev. köpas till Kalvö. Roger har lånat den till Kalvö för 

demonstration efter korvgrillningen.  

15. För den som är intresserad av potatisland vid ängen går det bra att prata med styrelsen. Man 

måste dock själv ta upp landet.  

16. Olof har tagit fram en skrivelse till kommunen med anledning av årsmötets godkända motion 

om att utrusta diskhörnorna med åretruntdörr och möjlighet att bygga större växthus. 

Skrivelsen går iväg 3 juli.  

17. Marken som Kalvö är byggd på rör sig och det kan bli sättningar i stugorna. Styrelsen har 

fattat beslut om att det är den enskilde stugägarens ansvar att åtgärda och bekosta ev. 

justeringar av stugan. Styrelsen kan bistå med information och råd.  

18. Elnätet på Kalvö är 2-fas. Det är inte tillåtet att dra in 3-fas till sin stuga eller på annat sätt 

göra åverkan på elnätet. Det är inte möjligt att bygga ut elnätet till 3-fas till stugorna, det blir 

alltför kostsamt och ökar elförbrukning med högre elkostnader som följd för stugägarna. 

Elarbeten ska alltid göras av behörig elektriker.  

19. Fråga från en mötesdeltagare om de gamla träden som finns efter grusvägen upp mot Kalvö. 

Får Kalvö ta bort dem eller är det kommunens ansvar? Svaret är att kommunen är 

uppmärksammad men inget tycks hända. Styrelsen kontaktar återigen ansvarig på 

kommunen. 

20. Frågan om det mejl som gått ut från styrelsen angående konflikt om och runt barnens 

kojbygge med mera hade gått ut till alla medlemmar. Föräldrar framförde att mejlen borde 

ha hållits till de som är berörda. Styrelsens åsikt är, som Olof inledningsvis sade, att frågor 

måste upp på bordet för att vi ska kunna lösa konflikten. Markägaren har gett tillstånd till att 

bygga kojan. Föräldrarna sade att det är tillåtet att säga till barn om de gör något fel. Den 

vägen kan man också få reda på vem som är förälder och i så fall ta det även med berörd 

förälder.  

21. Frågan visar på ett behov av att ha en föräldragrupp för att hantera föräldrars önskemål om 

olika saker.  

22. Körhastigheten på området uppmärksammades återigen. Det är endast tillåtet med 

kryphastighet, max 10 km/timmen på området. Det är viktigt att ta bort buskar och häckar 

som kan skymma sikten.  

23. Snigelgift finns att köpa hos Emma Rogers för 100 kr/påsen.  

24. Olof avslutade mötet med att uppmana medlemmarna att höra av sig till styrelsen med 

frågor man önskar ta upp eller hanterat.  

25. Därefter inleddes arbetsdagen med att var och en skulle anteckna sig på närvarolista.  


