
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 5 maj 2018 Tid: 11.00 – 13.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
 
Närvarande: Olof Persson, ordförande, Sune Strålind, Per Malmsten, Sabina 
Gonzalez Olofsson, Heinz Poock, Anna Dahlberg, Tuula Kuosmanen (sekreterare) 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
 
Föregående protokoll (förra styrelsen) justerades och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes med tillägg under Övrigt. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Olof kommenterade områdesbesiktningen. I stort sett ser det bra ut, några 

utekök hade låsta dörrar vilket man inte får ha.  

Värderingsbesiktningsprotokoll kommer att under Övrigt ta upp eventuella 

anmärkningar. Olof kommer att kontakta stugägarna individuellt för genomgång 

av anmärkningar.  

Allmänningarna får användas för t.ex. odling men inga fasta byggnader får 

uppföras på allmänningarna.  

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

För närvarande finns inga kostnader utom för lagfarten för sopkärlen, en 

kostnad på 5170 kr.   

 

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Överlåtelser av A29 till Eva och Åke Krafft Elmström.  

Olof kommer att tillverka ett litet kort med adresser till Kalvös webbsida och 

kontaktuppgifter till ordförande, kassör och sekreterare att dela ut för 

intresserade.  

A33 ska värderas.  

 

d. Utvärdering av årsmötet och årsmötesprotokollet 



Årsmötet flöt på bra. Styrelsen förtydligade att styrelsen svar på motion 1 avser 

en höjning av årsavgiften med 250 kr för innevarande år. Utskickade fakturor 

kompletteras med en tilläggsfaktura på 250 kr/stuga.  

Infomötet efter årsmötet var bra. Det gav tillfälle till medlemmarna att ställa 

frågor som inte ryms inom ett årsmöte.  

 

e. Åtgärder utifrån årsmötesbesluten 

- Anna Dahlberg och Olof kommer att på Kalvös webbsida informera om de 

nya reglerna för internlistan som innebär att en stugägare måste ha varit 

medlem i två år innan man kan ställa sig i internkön.  

- Per Malmsten går igenom med Emma Rogers (sammankallande för 

festkommittén) om de nya ekonomirutinerna.  

 

f. Protokollet från det Konstituerande styrelsemötet 

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet justerades och lades till 

handlingarna. 

 

g. Arbetslagens sammansättning och rutiner för arbetslagen 

Det saknas arbetskraft till flera av arbetslagen.  

Olof tar fram en karta över arbetsområdena. 

Grässlätten mot odlingslandet klipps av respektive stugägare. 

Jenny Wagenknecht är samordningsansvarig för arbetslagen. 

 

h. Utvärdering av Valborg 

Det var ett bra Valborgsfirande, dock hade det uppstått missförstånd vad gäller 

möblerna vid brasan. Till nästa Valborgsfirande behöver städdagen får 

instruktion om möbleringen.  

 

i. Odlingsarbetslaget och skötseln av grönsakslandet 

Gunilla Strålind står kvar som ansvarig för odlingsarbetet och skötseln av 

grönsakslandet. Tyvärr har inga medlemmar anmält sig till att ingå i 

arbetslaget. Olof tar upp detta på Infomötet. 

 

j. Övriga arbetsgrupper 

Olof gick igenom vilka som är områdesansvariga. Förteckningen finns på 

hemsidan.  

 

k. Enkäten om solcellslampor 

Olof redovisade resultatet från enkäten om solcellslampor. Enkäten visade att 

majoriteten, 32 svarande, inte vill ha fler solcellslampor. Styrelsen beslutade 

därmed att inte köpa in fler solcellslampor.  

 

l. Projektlistan - prioritering av säsongens projekt 

Styrelsen gick igenom projektlistan för 2018 och gjorde en prioritering av 

säsongens projekt. Projektlistan kommer att finnas på hemsidan.  

 

m. Prislistan 



Styrelsen fastställde prislistan för 2018. Oförändrade priser för 2018, dvs. 

samma priser som 2017. Prislistan finns på hemsidan och i blankettförrådet. 

När säsongen är slut lämnas ifylld prislista till Per Malmsten för fakturering.  

 

n. Samtyckesblanketten och blankettförrådet på nedre toan  

Om stugan har två eller fler på listan ska samtliga personer skriva på 

samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten finns i en pärm i blankettförrådet 

vid Träffen (nedre toan). Den som tar sista blanketten uppmanas att meddela 

Olof detta så att han kan fylla på förrådet av blanketter. 

 

o. Aktivitetskalendern 

Styrelsen gick igenom aktivitetskalendern och justerade några mötestider för 

styrelsemötena. 

Nästa möte 2/6, därefter 30/6, 28/7, 1/9, 22/9, 21/10, 17/11. Samtliga möten är 

mellan 11-13.  

Styrelsefikat: 2/6 fixar Tuula fikat, 30/6 Sune, 28/7 Per, 1/9 Heinz, 22/9 Sabina, 

21/10 Anna, 17/11 Olof 

 
p. Biblioteket på öfvre toan 

Dorota C1 är biblioteksansvarig. Just nu är det mycket böcker i biblioteket och 

en resning behöver göras. Olof tar upp biblioteket på Infomötet. 

 

q. Bredband/fiber till området 

Frågan om bredband/fiber till Kalvö har framförts. Styrelsen beslutade att var 

och en får ordna bredband själv via t.ex. mobila bredband. 

 

r. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

Per och Olof har lämnat in ansökan om serveringstillstånd till kommunen för 

slutna sällskap. Kostnad 1000 kr/år.  

 

s. Handtork till öfvre toan 

Handtorken på öfvre toan är installerad. Vid veckostädning av toaletterna är 

det viktigt att både tömma och rengöra handtorken.  

Städlistan anslås på öfvre toan. Viktigt om man byter vecka med någon annan 

att ändringen förs in på städlistan och att städansvarig Leena Friberg 

informeras. Om man inte kan städa under sin städvecka och inte heller får 

någon att byta vecka med tar styrelsen in professionell städfirma mot 

städfirmas sedvanliga taxa. Det är den som har städveckan som får stå för 

kostnaden.  

 

t. Infomötet den 6 maj 

Styrelsen gick igenom vilka aktuella frågor som ska tas på Infomötet 6 maj.  

§ 6 Övriga frågor 
Anna Dahlberg informerade om att den stor och gammal huggorm som bodde på Kalvö har 
dödats. Huggormar är fridlysta och får inte dödas. De ska helst flyttas några kilometer bort 
från Kalvö för att inte återvända. Olof åtar sig att i förekommande fall flytta bort ormar om 



man inte kan eller vågar göra det själv.  
Frågan om lösa hundar har återigen aktualiserats. Hundar ska vara kopplade på området. 
Hundbajs tas upp av hundägaren.  
Hantverkssopor har dumpats vid ängen. Viktigt att hantverkssopor tas bort av firman eller av 
stugägaren. Soporna får inte lämnas på området.  
Vid anlitande av hantverksfirmor är det stugägarens ansvar att upplysa om reglerna på 
Kalvö, bland annat under vilka tider arbete får pågå. Styrelsen påminner också om rätten till 
rot- och rutavdrag. Kontakta Skatteverket för mer information.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 2 juni kl.11-13.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet för avslutat.  
 
 
 
 
 
 
Olof Persson    Sune Strålind 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


