
Protokoll nr 8 styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 24 september 2017 Tid: 10.00 – 13.00 
Plats: Tältet och Bystugan på Kalvö 
 
Närvaro: Olof Persson, ordförande, Per Malmsten, Tuula Kuosmanen, sekreterare, 
Roger Lindh, Sune Strålind 
Frånvarande: Anna Dahlberg, Davindar Kaur 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Protokollet godkändes, justerades och lades till handlingarna 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Inga tillägg till dagordningen. Punkt ströks från dagordningen.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Ingen inkommande post att anmäla. I stort sett alla tomter är skötta enligt 

anvisningar. En stugägare har styrelsen inte fått kontakt med.  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten gick igenom ekonomirapporten. Föreningen har ett fortsatt gott 

ekonomiskt läge. I oktober ska material, dusch, hyra för Bystugan betalas in. 

Arbetsersättningarna ska lämnas in under oktober för gjorda timmar. 

Ersättningar som överstiger 1000 kr ska föreningen betala arbetsgivaravgift 

för.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Eva Rönnerfjell, B04 har köpt stuga A08. B04 ska värderas inför överlåtelse. 

Eivor Persson, D12 har tyvärr gått bort. Stugan ska värderas inför 

försäljning/överlåtelse. Styrelsen har fått in ett byggärende som gäller 

ombyggnad av C17. Byggruppen handlägger frågan. 

Anmäldes att stuga A33 har problem med vattenslangen som går från 

vattenposten till ängen. Beslutades att åtgärda vattenslangen på arbetsdagen 

den 1 oktober.  

d. Aktivitetslista styrelsen 2017 

Tuula Kuosmanen gick igenom styrelsens aktivitetslista.  

e. Intresselistan – hur får vi folk intresserade? 

Styrelsen diskuterade intresselistan. Bland annat behöver det informeras att 

värderingspriset är maxpriset. Den som är intresserad av att köpa en stuga 

mejlar Anna Dahlberg. Den som har fått intresseförfrågan uppmanas att svara 

Anna Dahlberg senast 14 dagar efter mejlet, oavsett om man är intresserad 



eller inte. Olof Persson föreslog att man i annonsen beskriver stugan och 

trädgården närmare, gärna med bild.  

f. Karenstid för internlistan 

Styrelsen diskuterade möjligheten att införa karenstid för den som vill ställa sig 

i den interna intresselistan. Arrendekontraktet har information om 

intresselistan. Ändring av detta kräver beslut på årsmötet. Beslutades att 

styrelsen skriver en motion till årsmötet. 

g. Fastställande av de nya byggreglerna 

Byggruppen har konkretiserat byggreglerna. Styrelsen beslutade godkänna 

konkretiseringarna. 

h. Värderingsgruppens information till säljare och köpare 

Styrelsen beslutade att samtlig information som finns i värderingsunderlaget 

ska gå till säljaren. Hittills är det bara första sidan som har gått ut. Som stöd 

för värderingsgruppen finns lathundar med tabeller etc.  

i. Arbetsdagen den 1 oktober. 

Styrelsen gick igenom uppgifterna för arbetsdagen;  

▪ Sandlådan – nya plankor behöver köpas. De förra blev stulna 

under natten till lördagen!  

▪ Boulebana nr 2 ska sås igen. Gräsfrön behöver köpas in.  

▪ Marken runt lekhuset och rutschkanan behöver höjas 

▪ Grönsakslandet behöver rensas 

▪ Vattenslangen mot åkern ska grävas ned ordentligt 

▪ Tältet behöver rivas 

▪ Duscharna ska rengöras ordentligt 

▪ Vattenlåsen i handfaten och duscharna ses över 

▪ Traktorutbildning vid skottkärreparkeringen 

▪ Medlemmarna uppmanas att ställa skottkärror och cyklar vid sina 

egna stugor under vintern.  

▪ Per Malmsten kommer att läsa av elen.  

j. Höjd medlemsavgift 

Styrelsen diskuterade behovet av höjd medlemsavgift med anledning av bl.a. 
30-årskalaset. Styrelsen tar fram ett förslag till årsmötet.  

k. Intern barförsäljning 

Punkten ströks.  

l. Grovplanering av 30 årsjubileet  

Styrelsen gick igenom grovplanering av Kalvö Kolonibys 30-årsjubileum nästa 

år med förslag på program. Datumförslag 5 augusti 2018.  



§ 6 Övriga frågor 
 Styrelsen diskuterade hur man ska få medlemmarna att ta ett större gemensamt ansvar för 
grönsakslandet som är förutsättningen för Kalvös marknad på hösten. Utan grönsaker och 
potatis att sälja finns inget incitament att ha en marknad. Styrelsen tar fram ett förslag till 
årsmötet hur arbetet skulle kunna organiseras.  
 
Styrelsen beslutade att Torparen som ett tack från Kalvö Koloniby ska få ett presentkort för 
att han tillsammans med sin hund ser till Kalvö under vintern.  
 
Styrelsen beslutade att jullunchen äger rum 9 december. De som tar ut mindre än 1000 kr i 
ersättning bjuds på jullunchen, de övriga får betala enligt ett tidigare årsmötesbeslut.  
 
Sune Strålind har kollat upp byggnadsställningar och vad de skulle kosta. Styrelsen 
diskuterade möjligheten att hyra via något byggbolag med rabatt till Kalvö. Sune kollar 
vidare.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 28 oktober kl. 11-13 i Bystugan.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
Olof förklarade mötet för avslutat.  

 

 

 

 

Olof Persson    Sune Strålind 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

Sekreterare      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


