
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: måndagen den 1 maj 2017 Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Bystugan på Kalvö 
Närvarande: Olof Persson, ordförande, Sune Strålind, Per Malmsten, Anna 
Dahlberg, Davinder Kaur, Tuula Kuosmanen, sekreterare 
Frånvarande: Roger Lindh 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
 Anna Dahlberg valdes till justerare av protokollet 
 
§ 3 Tidigare protokoll 

Det konstituerande protokollet från 22 april godkändes och lades till 
handlingarna.  

  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Allmän information 

Inget att rapportera 
 
b. Inkommande post & avrapportering 

Ingen inkommande post.  

Under avrapportering nämndes trädfällning; om man vill fälla träd på sin tomt 

bör man stämma av med styrelsen. Röjning av sly är tillåtet utan att man 

behöver informera styrelsen.  

  

c. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten gick igenom resultaträkning april 2017 och balansräkning 2017-

04-25. Inga särskilda kommentarer runt posterna.  

 

d. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Stuga C11 har bytt ägare, ny ägare är Christine Kanka och Leena Friberg, 

tidigare C11, har köpt C16. 

Det står 15 personer i den externa kölistan och den interna kölistan har fyra 

personer i kö.  

Inga fakturor går ut till de som står i kölistorna, däremot ska information via e-

post gå ut i januari för att påminna om betalning senast i februari aktuellt år. 

Anna Dahlberg ansvarar för att information går ut.  

Gunilla Nilssons stuga övertas av släkting och det blir överlåtelse av dödsbo.  



 

e. Kort utvärdering av årsmötet 

Årsmötet gick bra med stort deltagande. Under städdagen 29 april kom det 45 

personer, också ett stort deltagande och arbetet gick snabbt och smidigt. Det 

behövs en lista till arbetsdagarna för att veta vilka uppgifter som behöver 

göras.  

 

f. Styrelsens sammansättning 

Ordförande Olof Persson redogjorde för förslag till styrelsens sammansättning 

och ansvarsfördelning av uppgifterna.  

• Olof Persson – samordna arbetet i styrelsen, medlemslistor, information 

till medlemmarna, byggärenden, värdering 

• Sune Strålind – arbetslag, odling 

• Per Malmsten – föreningens ekonomi, byggnader och vägar 

• Tuula Kuosmanen – föreningens protokoll, uppföljning av beslut 

• Anna Dahlberg – överlåtelser, anmälan av nya medlemmar till 

förbundet 

• Suppleanter: Davinder Kaur och Roger Lindh  

 

g. Områdesansvarig 

• Arbetslag vakant t.v. 

• Festkommitté: A31 Emma Rogers, D05 Britt-Marie Basth, A18 Anna 

Dahlberg och Mikael Velander, A34 Yvonne Lundberg, D02 Cecilia 

Björklund 

• Städansvarig: C16 Leena Friberg 

• Elansvarig: A07 Leif Johansson 

• V/A Ansvarig: A32 Robert Petersohn, D03 Lars-Erik Ekman 

• Arbetsgrupp värdering: C13 Roland Bagge, A32 Robert Petersohn, A03 

Roger Lindh, A09 Tony Kullman, A13 Göran Härnvall 

• Byggnadsgruppen: A32 Robert Petersohn, A13 Göran Härnvall, C13 

Roland Bagge, A03 Roger Lindh, A26 Olof Persson 

• Webbansvarig: D07 Stefan Petersen 

• Studieansvarig: A26 Olof Persson 

• Odlingsansvarig: A22 Gunilla Strålind 

• Representant för Östra regionen av koloniträdgårdsförbundet: A26 Olof 

Persson 

• Överlåtelsegrupp: A18 Anna Dahlberg, A26 Olof Persson, C09 Per 

Malmsten 

 

h. Aktivitetslistan – styrelsemöten 

Ordföranden gick igenom datum för styrelsemöten. Den justerade datumlistan 

har gått ut till styrelsen. 

 

i. Prislistan 

Prislistan fastställdes av styrelsen. 

 



j. Ombyggnaden av köket vid Träffpunkten 

Styrelsen gick igenom ritningsförslag för ombyggnad av köket vid 

Träffpunkten. Ritningsförslaget behöver kompletteras med förslag till kostnad 

för gasolgrill. Anna Dahlberg fick i uppdrag att ta fram ett mer exakt 

kostnadsförslag för hela ombyggnaden.  

 

k. Bullerplanket 

Kalvö koloniföreningen har fått inbjudan att delta med en person på en 

workshop den 22 maj om Åtgärdsvalsstudie angående väg 73 mellan 

trafikplats Älgviken och Nynäshamns tätort. Trafikverket, Sveriges kommuner 

och Landsting och Boverket står bakom inbjudan.  Beslutades att Sune 

Strålind deltar. Olof Persson försöker utverka ytterligare en plats till Kalvö och i 

så fall går även Per Malmsten.  

 

l. Infomötet 7 maj 

Styrelsen gick igenom punkter till Infomötet söndag 7 maj.  

 

m. Hemsidan 

Styrelsen gick igenom vad Kalvös hemsida bör innehålla: styrelsens 

sammansättning, protokoll från styrelsemöten och årsmöten, medlemssida, 

styrdokument för föreningen, blanketter, nyhetssida från festkommittén m.m. 

Beslutades att Olof Persson har ett möte med webbansvarig Stefan Petersen 

om hemsidan.  

 

n. Planerade projekt – ommålning av nedre toan, mer belysning på området etc. 

• Per Malmsten föreslog att det upprättas en balanslista som styrelsen 

kan ha som utgångspunkt för åtgärder.  

• Ordföranden redovisade ett förslag till ABC-lista för nya medlemmar.   

• Behov av mer belysning på området har framförts. Per Malmsten kollar 

med Leif Johansson om de solcellslyktor som finns i förrådet fungerar 

och kan sättas upp.  

• Statusbesiktning av duscharna genomförs 7 maj. 

• Parkeringsplatsen behöver ses över.   

• Arrendefrågan för föreningen ligger i kommunens ärendehög.  

• Ommålning av utsidan av nedre toan. Föreslogs att detta görs på 

arbetsdagen den 2 juli.   

 
§ 6 Övriga frågor 

Genomgång av aktivitetslistan. 
  
Besiktning av området 4 juni. 
 
Styrelsen kommer att tillskriva kolonimedlemmar som inte sköter sina 
tomter om miniminivån av skötseln av tomten som medlemmen ansvarar 
för att upprätthålla.  
 



Infofika 4 juni.  
 
Besiktning av toaletterna sker den 4 juni. 
 
Rutiner för arbetslagen ska tas fram av Sture Strålind. 
 
Styrelsen gick igenom vad som ska anslås på anslagstavlan. 
 
Sekreteraren Tuula Kuosmanen ansvarar för att protokollen finns i 
protokollpärmen. Protokollpärmen finns vid nedre toan.  
 
Frågan om Kalvö Koloniby kunde byggas ut på ängen har framförts. Olof 
Persson har tidigare undersökt kostnaderna och styrelsen kan 
konstatera att det blir alltför kostsamt, vägar, el, vatten m.m. måste dras. 
 
Information om hur kolonimedlemmen kan höja värdet på tomt och stuga 
kommer att tas fram av Byggruppen.  
 

   
§ 7 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte äger rum 3 juni kl. 10-12 

 
§ 8 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.  
 
 
 
 
 
Olof Persson   Anna Dahlberg 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
 
Tuula Kuosmanen 
Sekreterare 


