
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 29 juli 2017 Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Bystugan på Kalvö 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Per Malmsten, Anna Dahlberg, Davindar 
Kaur, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Roger Lindh 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till att justera protokollet 
 

Möte med Rolanders A19 
Styrelsen hade kallat in Rolanders A19 till mötet med anledning av uppkomna 
diskussioner med stugägare A 20. Syftet med mötet var att höra paret Rolanders syn 
på de uppkomna situationerna och redogöra för styrelsens beslut i de olika frågorna. 
Kontentan av mötet blev att om paret Rolanders har något att erinra mot Heinz 
hantering av frågor som rör den gemensamma gränsen mellan A19 och A20 ska 
detta tas direkt med styrelsen.  
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Protokollet från styrelsemötet 30 juni justerades och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med några tillägg under Övriga frågor; bullervall, ev. inköp av 
byggnadsställning, fönster för inglasade verandor, hur ska Kalvös 30-års jubileum 2018 firas. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Ingen inkommande post att rapportera 

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmstens utskickades sammanställning av intäkter och utgifter visar på 

fortsatt god ekonom, dock en viss minskning av intäkterna från festkommittén 

delvis med anledning av färre aktiviteter denna sommar, delvis också ett 

minskat deltagande från Kalvö-borna vid de aktiviteter som har anordnats. 

Marknaden 3 september blir därför viktig för intäktssidan. 

 

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Styrelsen har beslutat att begränsa intresselistan till 20 personer som mest, 

detta för att ge de intresserade en chans att under en överskådlig tid få tillgång 

till en stuga. Två värderingar ska göras under veckan. Ett byggärende har 

lämnats in angående inglasning av veranda.  

 



d. Aktivitetslista styrelsen 2017 

Aktivitetslistan har inga nya aktiviteter. Köksrenoveringen löper på, solcellslamporna 

ska placeras ut under första halvan av augusti.  

 

e. Lekplatsen – Heinz rapport 
Heinz har besiktigat lekplatsen enligt normerna. Tyvärr har lekplatsen kraftiga 

anmärkningar på ett flertal punkter som behöver åtgärdas om lekplatsen ska vara 

kvar. Styrelsen kommer att ta upp frågan om bl.a. sandlådan ska vara kvar på nästa 

infomöte den 5 augusti. Styrelsens förslag är att lekplatsen tas bort helt om inga 

föräldrar visar intresse av att underhålla den.  

 

f. Regionnytt 

Olof anmälde möjlighet för styrelseledamöter att gå en utbildning för nya 

ledamöter anordnad av Regionstyrelsen den 21 oktober. Intresserade 

ledamöter anmäler detta till Olof.  

 

g. Inköp av handtork 

Det går åt mycket Torky-papper, från och med den 18 april har det gått åt 120 

rullar. Prognosen är att det kommer att gå ca 200 rullar till en kostnad av 4000 

kr innan säsongen är slut. För att hålla nere kostnaderna på sikt har styrelsen 

köpt in en handtork E-flow till Nedre toan för att efter utvärdering besluta om vi 

helt går över till handtork på toaletterna. 

 

h. Hur ser det ut på området? 

Olof konstaterar att det ser i stort sett ganska bra ut på området. Dock kvarstår 

några tomter som behöver mer omvårdnad. Styrelsen har en fortsatt kontakt 

med berörda ägare.  

 

i. Infomötet 6 augusti 

Styrelsen gick igenom punkter att ta upp på Infomötet 5 augusti: 

 Marknaden 3 september 

 Lekplatsen 

 Solcellslampor 

 Hemsidan 

 Tonen på Facebook-sidan 

 Grönsakslandet  

 Glasskiosken 

 Bilkörning på området 

 Soporna 

  

 

j. Marknaden 
Styrelsen gick igenom utvärderingen från förra årets marknad. I år ska marknaden 

hållas på ängen, bl.a. för tillgänglighet, det blir möjligt att hålla loppis vid resp. stuga 

för de intresserade, bara medlemmar får sälja. Föreningen står för strösocker om 

man vill koka saft/sylt till försäljning. Sune kollar möjlighet och kostnad för att hyra tält 

över stånden på marknaden.  



 
k. Hemsidan 

Nu finns inloggning till hemsidan, detta för att kunna ha särskild information 

enbart till medlemmarna. Hemsidan får mer och mer material, medlemmarna 

uppmanas att gå in hemsidan då och då. www.kalvökoloni.se  

 
l. Nya potatisland 

Föreningen tar upp två nya potatisland vid ängen, ungefär mittemot de nuvarande 

landen.  

 
m. Tonen på Facebook-sidan 

Kalvö har en medlemssida på Facebook för information om pågående aktiviteter och 

händelser av intresse för medlemmarna. Det är viktigt att tonen på Facebooksidan 

hålls neutral, utan personangrepp.  

 

n. Föreningens grönsaksland 

Det är ett fåtal kolonister som är med på de gemensamma  

rensningsdagarna vid det gemensamma grönsakslandet. Grönsakslandet är en del 

av intäkterna på marknaden. Processen startar redan i februari med förbereder, inköp 

av jord, fröer etc. frågan om grönsakslandet tas upp på nästa infomöte.  

 
§ 6         Övriga frågor 

Anna Dahlberg undrade om statusen på bullervallen. Frågan tas upp på nästa     
möte i september som Per Malmsten och Sune Strålind kommer att delta i.  
 
Sune Strålind tog upp frågan om tjockleken på fönsterglasen för inglasade verandor 
och undrade om möjlighet till dispens för att ha dubbelfönster. Enligt tidigare beslut 
får kolonistugor bara ha enkelfönster på verandorna. Styrelsen utreder frågan vidare. 
Dubbelfönster kan vara motiverat för stugor som ligger nära väg 73 för att minska 
ljudnivån.  
 
Tuula Kuosmanen tog upp möjligheten för föreningen att köpa in byggnadsställning 
som kan nå även loftvåningarna vid t.ex. ommålning. Styrelsen undersöker 
kostnader.  
 
Olof Persson tog upp några förslag om hur föreningen ska fira Kalvös 30-årsjubileum 
2018. Styrelsen arbetar vidare på förslagen.  
 
Ordinarie revisorn har slutat. Det innebär att Marika Norberg går in som ordinarie, 
Sabina Gonzalez Olsson är suppleant.  
 

 
  
§ 7         Nästa styrelsemöte 
             Nästa styrelsemöte äger rum lördag 26 augusti kl. 13-15. 

 
§ 8          Mötets avslutande 
              Olof Persson förklarade mötet avslutat. 

 

 

 



Justerat 

 

 

Olof Persson    Sune Strålind 

Ordförande 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

sekreterare 


