
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: Lördagen den 3 juni 2017 Tid: 10.00 – 12.20 

Plats: Bystugan på Kalvö 
Närvarande: Olof Persson, Roger Lindh, Per Malmsten, Anna Dahlberg, Tuula 
Kuosmanen 
Frånvarande: Davinder Kaur, Sune Strålind 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
 
Per Malmsten valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
 
Styrelsen gick igenom föregående protokoll, noterade att besiktning av toaletterna inte har 
gjorts. Besiktningen av toaletterna sker i samband med att duscharna besiktigas. 
Byggruppen har i uppdrag att göra besiktningarna. Därefter lades protokollet till 
handlingarna. 
 
§ 4  Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Inget att rapportera.  

b. Ekonomirapport från kassören/festkommittén. 

Per Malmsten gick igenom ekonomirapporten. Föreningen har en god 

ekonomi. Ev. kommer överskottet att användas till att betala av föreningens 

lån. Styrelsen återkommer till detta i höst.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Överlåtelse av B04 och B03. B04 överlåtes som gåva till anhörig. B03 är ett 

genomfört köp. Fler överlåtelser har aviserats.  

d. Rutiner för överlåtelser 

Olof Persson gick igenom blanketten för överlåtelser. Information kring sista 

dag för betalning för att behålla sin köplats har förtydligats. Anna Dahlberg, 

ansvarig för överlåtelser, kommer att i januari skicka ut påminnelse till 

intressenterna om att betalningen ska ha inkommit till föreningen senast sista 

februari. Informationen godkändes av styrelsen. Blanketten ska finnas på 

Kalvö kolonibys hemsida.  

e. Bullervallen 

Per Malmsten rapporterade från workshopen den 22 maj angående trafikplats 

Norvik. Flera organisationer och myndigheter deltog i workshopen. Från Kalvö 



koloniby deltog förutom Per även Sune Strålind. Per och Sune hade påtalat att 

Kalvö har 50 % medlemmar som inte är Nynäshamnsbor och att många bor i 

sina stugor från april in på hösten. Något som man inte var medveten om från 

kommunens sida. Workshop 2 kommer att ägnas åt att gå igenom förslag till 

åtgärder. Per och Sune deltar och bevakar Kalvös intressen.  

f. Ersättningar 

Styrelsen återkommer till hur styrelsearvodet kommer att fördelas bland 

styrelseledamöterna.  

g. Köket 

Anna Dahlberg presenterade kostnaderna för ombyggnaden av köket. I 

kostnaden ingår även vitvarorna. Kostnaden hamnar på ca 25 000 kr. Roger 

Lindh blir ansvarig byggledare för en arbetsgrupp på tre personer. 

Ombyggnaden startar efter midsommar. 

h. Belysningsstolpar 

Sex stycken solcellslampor, drygt en meter höga, kommer att köpas in och 

placeras vid korsningar på området. Kostnaden blir ca 18 000 kr. 

i. Aktivitetslista 

Per Malmsten presenterade ett förslag till aktivitetslista för styrelsen. Listan 

innebär att de av styrelsen beslutade aktiviteterna, t.ex. ombyggnad av köket, 

sätts upp på listan med datum och status. Sekreteraren har ansvar för att hålla 

listan uppdaterad och gå igenom listan med styrelsen. Förslaget godkändes 

av styrelsen.  

j. Infomötet den 4 juni 

Styrelsen gick igenom punkter till infomötet den 4 juni. Bl.a. kommer Per och 

Sune att rapportera från workshopen den 22 maj.  

k. Mingelfika 

Mingelfikat följer direkt efter infomötet.  

l. Justerad aktivitetskalender 

Olof Persson och Emma Rogers har gått igenom aktivitetskalendern och gjort 

en del justeringar. Aktivitetskalendern kommer att finnas på anslagstavlan, 

skickas ut till medlemmarna och finnas på hemsidan. 

m. Parkeringspolicy. 

Parkeringsplatsen behöver ses över. Göran Härnvalls bil som har stått 

långtidsparkerad behöver flyttas på senast 15 juni. Därefter kommer en avgift 

att tas ut för den aktuella parkeringsplatsen.  

n. Planering inköp inför arbetsdag 2 juli. 

Styrelsen listade vad som behöver göras under arbetsdagen den 2 juli och 

vilka materialinköp som behöver inhandlas. Bland annat gungställningen som  

föreningen har köpt av C3 behöver sättas upp. Möblerna vid boulebanan ses 

över. Förslag att möbler vid odlingslotterna flyttas till boulebanan. Olof kommer 

att fråga boulegruppen om den andra boulebanan ska behållas och göras i 

ordning. Annars är förslaget att den tas bort i höst.  

Skötseln av lekplatsen tas upp på infomötet. Styrelsen förslag är att de som 

har barn och barnbarn som använder lekplatsen, tar ett ansvar för att ta hand 

om skötseln och bestämma vad som ska finnas kvar och i så fall rustas upp, 

t.ex. lekstugan.  

Sune skaffar penslar, målarfärg, masonitskivor, borstar till arbetsdagen.  



o. Skottkärreparkeringen funkar ej 

Skottkärreparkeringen är otillgänglig idag. Roger och Per får i uppdrag att se 

över parkeringen och vidta nödvändiga åtgärder.  

p. Flytt av hjärtstartare 

Hjärtstartaren kommer att skickas till Lund för justering, därefter ska den 

placeras vid träffpunkten som är mer centralt än nuvarande Öfre toan.  

q. Förvaring av handlingar i plåtskåpet 

Olof och Anna har gjort i ordning plåtskåpet så att det är mer överskådligt och 

har en bättre ordning än tidigare.  

r. Skylt vid bilgrinden 

Ny skylt vid bilgrinden kommer att sättas upp.  

s. Inköp av ytterligare förbandskit 

Ytterligare förbandskit kommer att köpas in till föreningen och placeras på 

nedre toan. 

t. Ramp till samlingsplatsen 

Samlingsplatsen behöver få en ramp för tillgänglighet för bl.a. rullstolar och 

rullatorer. Roger redogjorde för ett förslag till lösning. Roger fick i uppdrag att i 

samband med renoveringen av köket även göra iordning rampen.  

u. Regndal mellan tälten 

Tältet vid träffpunkten saknar regndal. Roger undersöker hur det kan åtgärdas.  

v. Policy/Tolkning av skötselregler inför besiktning 

Olof tar fram förslag till brev till stugägare som behöver åtgärda sina områden 

efter besiktningen. 

w. Årsmötesprotokoll 

Årsmötetsprotokollet har skickats ut.  

x. Kommande projekt 

Styrelsen går igenom protokollet och de uppdrag som styrelsen har fått i 

uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med på nästa styrelsemöte.  

 

§ 6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum fredag 30 juni kl. 19-21. 

 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  
 
 
 
…........................................................                     …........................................................ 
Ordförande                    Justerare 
Olof Persson                                                               
    Per Malmsten 
 
 
…....................................................... 
Sekreterare 
Tuula Kuosmanen 


