
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: fredagen den 30 juni 2017 Tid: 19–21. 
Plats: Bystugan på Kalvö 
 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Per Malmsten, Roger Lindh, Tuula 
Kuosmanen 
 
Frånvarande: Anna Dahlberg, Davinder Kaur 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Tidigare protokoll godkändes och undertecknades.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med ett tillägg om elnätet.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Ingen inkommande post att avrapportera.  

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Ekonomin ser fortsatt god ut. Festkommitténs aktivitet 1 juli är inställd med 

anledning av köksrenoveringen. Nästa aktivitet äger rum 15 juli.  

 

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Ägarbyte av C20 till ny medlem Stig Erixon.  

Flera externa intressenter på kölistan.  

Inga byggärenden att rapportera. 

 

d. Rapport från besiktningen 
Olof Persson rapporterade från besiktningen. De flesta som har fått anmärkning på 

sina tomter har påbörjat arbetet eller aviserat när arbetet kommer att ske. Senast 16 

juli ska anmärkningarna vara åtgärdade. Anmärkningarna gäller främst häckar som 

växer för långt ut, risk att skrapa gående och bilar. Även gräsmattorna ska vara 

klippta. Den som av någon anledning inte kan göra jobbet själv till den 16 juli kan få 

hjälp från arbetslaget till en kostnad av 500 kr för klippning av gräsmattor och 500 kr 

för klippning av häck för att åtgärda det värsta. Behov ska anmälas till styrelsen.  

  
e. Aktivitetslista styrelsen 2017 



Styrelsen gick igenom aktivitetslistan. En föräldragrupp behöver bildas för 

lekplatsen med en utsedd kontaktperson för styrelsekontakter. För övrigt är 

alla aktiviteter på gång eller har en tidplan. Frågan tas upp på infomötet 2 juli.  

Besiktning av toaletterna och duscharna har inte gjorts. Styrelsen diskuterade 

problemet med ventilationen i duscharna, det blir immigt och fuktigt i 

duschrummen. Beslutades att Roger Lindh bokar in en sotare med 

specialisering på ventilation och utifrån den översynen görs en plan för att 

åtgärda ventilationen och ev. annat till nästa sommar.  

 

f. Bullervallen 

Kalvö kolonibys framförda behov av bullervall mot väg 73 finns med i 

planeringen av den nya trafikplatsen med anledning av oljehamnens 

utbyggnad och ökade trafik. Glädjande nyhet eftersom Kalvö tidigare har fått 

avslag från Trafikverket och kommunen har hänvisat ärendet tillbaka till 

Trafikverket. Per Malmsten och Sune Strålind är kallade till ny workshop i 

september.  

  

g. Möte med arbetslagen 

Sune Strålind, Roger Lindh och Per Malmsten rapporterade från mötet med de 

ansvariga för arbetslagen.  

 

h. Inköp av nya maskiner till arbetslagen – planering 

Roger Lindh redogjorde för planering kring inköp av en kraftfullare 

gräsklippare till Kalvö för klippning av ängen. Efter arbetsdagen 2 juli kommer 

styrelsen och de som ansvarar för klippningen att få en demonstration av 

maskinen. Till nästa styrelsemöte tar Roger fram prisuppgifter.  

 

i. Vad ska vi göra med ängen? 

Olof Persson lyfte frågan om att ta upp flera potatisland/odlingslotter vid ängen 

för den som ev. är intresserad. Styrelsen beslutade att frågan tas upp på 

infomötet söndag 2 juli. Den intresserade ska kontakta styrelsen.  

 

j. Arbetsdag 2 juli 

Styrelsen gick igenom arbetsuppgifterna för arbetsdagen 2 juli.  

 

k. Beslut i årsmötesprotokollet  

Styrelsen gick igenom årsmötesprotokollet och de punkter som rör sittande 

styrelse i form av motioner etc. Punkten 19 i årsmötesprotokollet i vilken 

Anneli Bjuvgård önskar att det arbetas fram ett förslag som gör att alla är 

delaktiga i skötsel/drift av föreningen anser styrelsen är omhändertagen 

genom de arbetslag med utsedda ansvariga och konkreta arbetsuppgifter till 

arbetsdagarna som har skapats. Tidigare ordning med indelning av stugorna i 

arbetslag har inte fungerat.  

 

l. Skrivelse till kommunen 

Flera motioner till årsmötet hade framfört behov av att få ha dörr till uteköken 

året runt samt möjlighet att bygga större växthus. Motionerna godtogs och 



styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att ta fram en skrivelse till kommunen om 

ändrade byggregler. Skrivelsen till kommunen om ändrade byggregler har Olof 

Persson tagit fram och fått styrelsens godkännande på en bra och tydlig 

skrivelse. Olof skickar skrivelsen till kommunen efter den 2 juli.  

 

m. Stugorna rör sig när marken rör sig naturligt. Vad är styrelsens ansvar? 

Stugägare har kontaktat styrelsen med anledning av att stugorna rör sig med 
fråga om vilket ansvar styrelsen har. Kalvö är byggd på sankmark och det är 
ofrånkomligt att marken rör sig och det kan då uppstå sättningar i stugan. Det är 
den enskilde stugägarens ansvar att åtgärda marken/stugan om problem uppstår. 
Styrelsen kan ställa upp med information och förslag till åtgärd men det är den 
enskilde stugägarens ansvar att åtgärda och bekosta ev. arbeten.  
 
n. Kommande projekt 

Styrelsen diskuterade besök för Kalvös medlemmar på någon annan koloniby för 
inspiration.  
 
e. Elnätet 
Styrelsen har kontaktats av enskilda stugägare om möjlighet att utöka elnätet till 
3-fasnät. Kalvö har 2-fasnät till stugorna. 3-fas finns endast vid Träffpunkten. 
Styrelsens besked är det är förbjudet för den enskilde stugägaren att röra elnätet 
eller själv installera 3-fas i sin stuga. Kalvö kommer inte heller att bygga ut till 3-
fas på grund av alltför stora ekonomiska åtaganden med följd av ökade elavgifter 
för enskild stugägare.  
Vid värderingar har värderingsgruppen konstaterat att det finns felaktiga och 
olagliga eldragningar i en del stugor. Stugägare kan kontakta Leif i A07 för 
inspektion. Elarbeten ska göras av fackman.  

 

 
§ 6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum lördag 29 juli kl. 13-15.  

 
§ 8 Mötets avslutande 

Olof Persson förklarade mötet för avslutat.  

  



Olof Persson    Sune Strålind 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

Sekreterare 


