
Informationsmöte Kalvö Koloniby, 21 april. Lokal Församlingshemmet, Nynäshamn 

Infomötet följde på årsstämman 

Olof Persson hälsade alla välkomna till årets första informationsmöte.  

Mötet inleddes med presentation av nya medlemmar: A16 Over Bergkvist, B04 Sigrid och Urban 

Hallén Schutt, B07 Mats och Helena Leksell 

Olof informerade om avstängningsventilen på årsmötet. Info har även skickats ut under 

hösten/vintern via hemsidan och Facebook-sidan. 

Kalvö Kolonibys 30-årsjubileum firas lördagen 4 augusti. Festen är till för föreningens medlemmar 

och familjemedlemmar som inte bor på Kalvö men är ingen allmän inbjudan till Nynäshamnsbor och 

andra. Styrelsen har vidtalat Peter Peter Streijffert som huvudtalare. På kvällen blir det middag. Olika 

aktiviteter under dagen kommer det också att finnas. En planeringsgrupp har bildats med Emma 

Rogers som sammankallande. 

Sophämtningen börjar 9 maj med udda veckor, onsdagar, som hämtningsdagar.  

Nynäshamnspostens prenumeration gäller under tiden 9 maj till 31 oktober. Tidningen är till för alla 

och hängs upp på Nedre Toan vid samlingsplatsen.  

Den som vill få sin dagstidning till Kalvö kan ange Kalvö Kolonibys adress som finns på hemsidan 

www.kalvökoloni.se 

Blankett för 2018 års avgifter för dusch, jord, bokning av Bystugan etc. finns på hemsidan. Som 

vanligt fyller man i sin förbrukning och lämnar in för betalning när säsongen är över.  

Stickan jobbar med att få hem gödsel till Kalvö. 

Aktivitetslistan för 2018 läggs ut på hemsidan. 

Från och med den här säsongen börjar Infomötena kl. 11 första söndagen i månaden. 

Tänkta investeringar under säsongen är: 

Fler solcellslampor ställs ut. Olof har efter infomötet skickat ut en enkät om behovet av fler 

solcellslampor. Vinkeln på lamporna kan justeras så att de omgivande stugorna inte ska bli störda. 

Lamporna är rörelsestyrda och tänds när man är på ett visst avstånd från lampan. 

Handtork till Öfre toan 

Uppmaning att tänka på lampor som kan finnas på stugfasaderna hur de lyser in verandor hos 

grannen.  

Marken runt och under Öfre toan luktar illa och behöver undersökas.  

Frågan om att köpa en större och bättre gräsklippningsmaskin diskuterades. Med den nuvarande 

gräsklipparen tar det 3 timmar att klippa ängen. Med en kraftfullare gräsklippare kan klippningen gå 

på 1 timme?! En ny gräsklippare kostar runt 50 000 kr, den gamla skulle kunna säljas för 15 000 – 

20 000 kr. Beslutades att arbetslagen får ta upp behovet på städdagen 28 april.  

Kalvö koloniby har hembud. Hembud kräver att föreningen har godkända värderingsmän. Nya 

värderingsmän behöver utbildas. Styrelsen försöker få loss utbildningsplatser via Storstockholms 

koloniförening. Eventuellt får Kalvö lösa det med egen internutbildning.  

http://www.kalvökoloni.se/


Facklor till brasan diskuterades och det beslutades att barnen får fortsätta att tända brasan med 

fotogenfacklor.  

Säsongens första städdag äger rum 28 april med sedvanlig korvgrillning och fika. Aktivitetslista för 

städdagen kommer den 28/4.  

Bokningskalendern för Bystugan finns uppsatt.  

I skrivande stund sattes vattnet till toaletterna, duscharna och köket på 26 april.   

 

Minnesanteckningar/Tuula Kuosmanen, A11 


