
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 28 oktober 2017 Tid: 11.00 – 13.00 
Plats: Bystugan på Kalvö 
 
Närvarande: Olof Persson, Roger Lindh, Sune Strålind, Per Malmsten, Anna 
Dahlberg, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Davindar Kaur 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande Olof Persson förklarade möte för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg information om vattenblåsning och vinterparkering.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Inga ärenden att avrapportera. 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten gick igenom ekonomirapporten. Sista dag för inbetalning av 

årsavgiften och elavgiften är 29 oktober, det beräknas ge 30 000 kr till i 

intäkter. Festkommittén har genererat mindre intäkter i år än tidigare. Kalvö 

koloniby har fortsatt god ekonomi. Styrelsen beslutade om extra hämtning av 

soptunnorna innan slutlig vinterstängning. Detta blir en extra kostnad.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Två överlåtelseärenden, stuga A16 och B04.  

Styrelsen har fått in två byggärenden för beslut. Styrelsen vill påminna om att 

ritningar till ansökan om bygglov måste lämnas in med ansökan.  

Olof Persson kommer att göra en besiktning av byggnaderna på respektive 

tomt tillsammans med bygggruppen den 15 november. Diskhörnor byggda 

innan de nya byggreglerna beslutades kommer inte att leda till krav på 

ändringar. Nya diskhörnor som är byggda efter de nya byggreglerna och som 

inte är enligt reglerna kommer att föranleda anmärkning och krav på åtgärd.   

Protokoll efter genomförd vattenblåsning ska innehålla krav på åtgärd och 

tidplan för när felet ska vara åtgärdat. Det är stugägarens ansvar att åtgärda 

felen.  

 

d. Aktivitetslista styrelsen 2017 

Lekplatsen kvar att färdigställa. Detta görs till våren.  



Toaletterna och duscharna besiktigas till våren. Ventilationen för duscharna 

ska åtgärdas innan säsongen öppnar 2018.  

Belysningsstolparnas huvuden har tagits in för vinterförvaring utom vid Olof 

Perssons stuga som ska stå över vintern för att undersöka hur belysningen 

fungerar under den mörkare årstiden. 

e. Utvärdering av arbetsdagen 1 oktober 

Det mesta blev gjort under arbetsdagen men häcken mot parkeringsplatsen 

återstår att klippa.  

f. Styrelsens förslag till årsmötet 

Styrelsen gick igenom de förslag till årsmötet som styrelsen ska ta fram. Bl.a. 

grönsakslandets fortsatta hantering, Olof Persson tar fram ett förslag till nästa 

styrelsemöte. Per Malmsten skriver förslag till program för Kalvös 30-års 

jubileum 2018.  

g. Aktivitetskalender 2018 

Per Malmsten gick igenom förslag till aktivitetskalender för 2018. I stort sett 

samma aktiviteter 2018 som 2017 förutom att datum måste justeras och en 

extra arbetsdag i slutet av juli läggs in.  

h. Städlista 2018, kvittering av städningen 

Städlista för 2018 har tagits fram av Per Malmsten. Städlistan kommer att 

finnas med i handlingarna till årsmötet. Viktigt att den som har en städvecka 

som den inte kan ha, försöker i första hand att byta med någon annan på 

städlistan. I andra hand kan städningen kvittas mot ersättning, då gäller den 

taxa som en städfirma tar ut.  

i. Verksamhetsberättelsen 

Styrelsen gick igenom de olika delarna som verksamhetsberättelsen för 2017 

ska innehålla. Till nästa styrelsemöte 18 november ska Olof Persson ta fram 

ett utkast till verksamhetsberättelse. Per Malmsten skriver om ekonomin. 

Datum för årsmöte fastställdes till 21 april 2018. Den 28 april 2018 blir 

säsongens första städdag. Handlingarna till årsmötet kommer endast att 

finnas på Kalvös hemsida. Kallelse och dagordning skickas dock ut till var och 

en.  

j. Timersättningar för av styrelsen beslutade arbeten 
Styrelsen gick igenom timersättningarna. Styrelsen beslutade att tydliggöra vad man 

får ersättning för i de olika arbetslagen.  Beslutades att de som arbetar på 

festkvällarna får en enhetlig ersättning för den aktuella festkvällen oavsett vilka 

arbetsuppgifter man har haft under kvällen. 

 

k. Byggnadsställningar 

Sune Strålind har undersökt möjligheten till inköp av byggnadsställning till 

Kalvö. Styrelsen beslutade att inte köpa in byggnadsställning utan att verka för 

att Kalvös medlemmar får rabatt av byggbolag som hyr ut 

byggnadsställningar. Roger Lindh lovade kontakta några byggbolag som han 

har kontakter med. Förslag att styrelsen går ut med förfrågan till 

medlemmarna inför säsongen 2018 vilka som planerar större målnings- och 

takarbeten för att kunna samplanera vid hyra av byggnadsställningar.  

l. Bokning av jullunchen 



Jullunch går av stapeln 9 december kl. 13 på Hembygdsgården. Alla är 

välkomna att delta men var och en betalar sin jultallrik. De som ingår i 

arbetslagen och styrelsen bjuds dock på jullunchen, ca 20 personer. 

Alkoholdryck betalar var och en själv.  

m. Planering av kommande möten 

Styrelsen fastställde datum för kommande styrelsemöten: 18 november kl. 11, 

13 januari kl. 11, 17 februari kl. 11.  

§ 6 Övriga frågor 
Vinterparkering av fordon kostar 1000 kr. Fordonen ska vara borta till 1 maj. 
Lekkojan står kvar, bråtet är borta. Styrelsen kollar läget till vårstädningen. 
Kojan står inte på Kalvös mark.  

  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
 Nästa möte äger rum 18 november kl. 11 hos Anna Dahlberg.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
 Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Olof Persson, ordförande   Sune Strålind, justerare 

 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen, sekreterare 

 

 

 

 

  



 


