
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 26 augusti 2017 Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Bystugan på Kalvö 
 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Per Malmsten, Roger Lindh, Anna 
Dahlberg, Tuula Kuosmanen 
Frånvarande: Davinder Kaur 
 
Innan det egentliga styrelsemötet besökte valberedningen styrelsen inför upptakten 
för valberedningens arbete inför årsstämman 2018.  
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Tidigare protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg punkt om status i Trafikverkets arbete med bullerplank 
och punkt om inköp av byggnadsställning till Kalvö. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Under inkommande post rapporterades ett brev från Rolanders till styrelsen.  

Under avrapportering har kontakt tagits med ägaren till C11.  Styrelsen och 

ägaren till C11 har kommit överens om att arbetslaget svarar för klippning av 

gräset mot ersättning av 500 kr. Detta är dock en tillfällig lösning. 

Några få stugor finns kvar som behöver åtgärda sina trädgårdar efter den 

senaste inspektionen.  

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Ekonomin ser fortfarande god ut. Intäkterna från festkommittén är mindre än 

budgeterat. Värderingarna har varit fler än tidigare.  

  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Försäljning av stuga A8 (Åke Nyberg) pågår. Tre värderingar har gjorts; stuga 

A08, A16, B07 

 

d. Aktivitetslista styrelsen 2017 

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan.  

 

e. Marknaden 



Styrelsen gick igenom uppdragen för marknaden. Beslutades att endast 

medlemmar får sälja på marknaden.  

 

f. Lekplatsen 

Mycket är gjord med att ställa i ordning lekplatsen. Material behöver köpas för 

att åtgärda det sista, bl.a. sandlådan och gungställningen.  

 

g. Brev från kommunen om planbesked 

 

Styrelsen har fått svar från kommunen angående begäran om ändring av 

detaljplanen. Kostnaden för att göra ändring är hög, positivt besked kostar 

15.000 kr + arbetet för ändring av detaljplanen på ca 50 000 kr. Negativt 

besked kostar 10 000 kr. Styrelsen beslutade att frågan får behandlas samlat 

inför en stötte ombyggnad av området. 

h. Internlistan: Minst 1 eller 2 års karenstid innan man får byta stuga 

Styrelsen har noterat att många av de som har köpt/övertagit stuga under det 

senaste året har ställt sig i internkön för byte av stuga. För att få en stabilitet i 

föreningen diskuterade styrelsen ett förslag om att införa en karenstid på minst 

1 eller 2 år innan man får ställa sig i internkön. Frågan kräver en 

konsekvensanalys och Olof Persson fick i uppdrag att utreda frågan vidare. Till 

detta krävs en stadgeändring. 

i. Swishbetalningar till föreningen 

Per Malmsten meddelade att nu kan vi göra swishbetalningar till ett 

gemensamt Kalvökolonby-nummer. Numret är 123 508 9776   

j. Skottkärror märks upp, gamla rostiga slängs eller säljs 

Information hur vi ska göra med skottkärrorna lämnas på Infomötet 2 

september. 

k. Toainstruktionen uppdateras, Straffavgift för de som ej vill städa, info 

distribueras i början av säsongen till de som skall städa - byt vecka i god tid 

Styrelsen gick igenom städinstruktionen för toaletterna och duscharna. Vidare 

poängteras att den som har en städvecka ansvarar för att städningen 

genomförs av en själv eller ev. ersättare i form av byte av vecka eller att man 

betalar för vad städningen kostar. Nästa säsong införs städprotokoll.  

l. Info till gäster: grindar stängs ej, duschkranar droppar, bilkörning inom 

området 

Styrelsen påpekar medlemmarnas ansvar att informera gäster om vad som 

gäller för bilkörning, att grindarna ska vara stängda, att vrida åt duschkranarna 

ordentligt (allt detta gäller naturligtvis oss medlemmar också). 



m. Info betr. vattenledningar, får ej göra själv har lett till vattenskador 

För att undvika vattenskador vid koppling av vattenledningar eller om man drar 

vatten till tomten, bör man kontakta Leif (A07) för råd.  Installation bör göras 

fackmannamässigt. 

n. Revisorerna 

Revisorn Helena Grahn har flyttat. Det innebär att Sabina Gonzalez Olsson 
går in som ordinarie. Sabina Gonzalez Olsson och Marikka Norberg är nu 
ordinarie revisorer.  

 
§ 6 Övriga frågor 
 
Anna Dahlberg ställde frågan hur planerna med att få ett bullerplank mot väg 73 fortskrider.  
Trafikverket har nästa workshop i slutet av september. Per och Sune deltar. Kalvö fortsätter 
att påtala behovet av bullerplank istället för bullervall.  
 
Frågan om ev. inköp av byggnadsställning till Kalvö har undersökts. Det finns 
byggnadsställningar för ca 10 000 kr. Styrelsen beslutade att Sune ska undersöka vilka 
fördelar resp. nackdelar ett hyresavtal med en byggfirma skulle innebära i jämförelse med att 
köpa en byggnadsställning.  
  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum söndag 24 september kl. 10-12.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
Olof Persson förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommenterad [TK1]:  



 


