
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 30 juni 2018 Tid: 11.00 – 13.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
 
Närvarande: Olof Persson ordförande, Sune Strålind ledamot, Anna Dahlberg 
ledamot, Heinz Poock suppleant,  
 
Heinz Poock går in som ersättare för Per Malmsten 
 
Heinz Poock skriver dagens protokoll 
 
Frånvarande: Per Malmsten, Sabina Gonzalez Olsson, Tuula Kuosmanen 
 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare.  
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Tidigare protokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg: inköp tält, eftersändning post/tidningar, UH 
plan under punkt 6 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Ekonomin ser god ut.  

   

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Överlåtelser av stuga A33 till Maud och Jan. Värdering av A 01 har genomförts 

Anna kompletterar formuläret ” Medlemskap & Arrenderätt ” med en kolumn 

”Adress”  

Inga aktuella byggärenden.  

 

d. Rapport från vårens områdesbesiktning 

Olof berättade att områdets skick är i stort sett bra. Vid synpunkter har 

medlemmar vidtalats/informerats om detta. Påminnelse om att åtgärda/rätta 

bör sker inom lämplig tid. Vissa häckar, buskar, träd mot gångvägar måste 

kortas in för att inte hindra framkomligheten. 

 



e. Översyn ordningsreglerna 

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.  

f. Kojkullen 

Alla medlemmar informerades om att Kojkullen ligger utanför Kalvö Kolonibyns 

ansvarsområde. Föräldrarna till barn bör informeras om deras egenansvar vid 

vistelse i skog och mark. 

 

g. Avgifter för toastädning 

Styrelsen diskuterade förslag till ersättningskrav för utebliven toastädning. 

Ersättningskravet kan handla om enstaka städdagar eller hela städveckan. 

Styrelsen uppmanar de som har städvecka och inte kan städa den aktuella 

veckan att kontakta övriga på listan för ev. byte av vecka eller anlita andra mot 

ersättning. Blir styrelsen ansvarig att vid utebliven städning att anlita städbolag. 

Ersättning per dag föreslås med 300,00kr. På nästa infomöte bör frågan tas 

upp med alla närvarande medlemmar. 

  

h. Arrende från kommunen ligger på 2.991kr/år dvs. 38kr/stuga. Det skulle vara 

bättre att få ett arrendeavtal som löper över flera år för att veta ekonomiskt om 

vad som gäller. 

  

i. Regler trädäck.                                                                                                        

Styrelsen går igenom byggruppens utredning (se bilaga nr.). Efter inspektion 

av de flesta tomter har byggruppen föreslagit att ett enskilt trädäck ska vara 

max 20m2, mindre däck kan förekomma och den sammanlagda ytan ska vara 

30m2 totalt. Bygganmälan ska ske som tidigare innan och smärre justering av 

max ytan kan godkännas av byggruppen. På näste infomöte informeras 

medlemmar om detta. 

 
j. Norviks projekt 

Inga nyheter.  Personen som skulle redovisa ”nyheter”  finns inte längre 

tillgänglig.  

 

k. Projektlista 

Bordlägges till nästa styrelsemöte. 

 OBS! Anna Dahlberg var inte närvararande 

 

l. Infomötet  den 1 juli 2018 

Styrelsen gick igenom punkter till Infomötet söndag 1 juli.  

OBS ! Anna Dahlberg var inte närvarande 

 

m. Jubileumsprogrammet till 4 augusti 2018 

Olof informerade kort om jubileumsprogrammet. Emma Rogers har en grupp 

som planerar innehållet.  Det är bara ca en månad kvar. Emma och 

festkommittén kommer att bjudas in till ett avstämningsmöte för att informera 

om planeringen.  

 



 

 

§ 6 Övriga frågor 
- Det finns ”eftersänd post/tidningar” i föreningens låsta brevlåda. Brevlådan bör 

märkas så att bara föreningens/styrelsens post hamnar i brevlådan. En vanlig 

brevlåda finns bredvid. 

- Det föreslås att dela ut till nya medlemmar en penna märkt med föreningens 

logga. 

- Per Malmstens förslag att köpa 2 st. begagnade tält för 12tkr togs positivt. 

Transport från Nyköpingstrakten måste ordnas. Ämnet tas upp på nästa 

infomöte.. 

- Skottkärror som står på skottkärreparkeringen och som är omärkta och trasiga 

kommer styrelsen att frakta bort eller andra intressenter får ta hand om dessa. 

Medlemmarna uppmanas därför att märka sina skottkärror.  

- OBS ! Anna Dahlberg var inte närvarande vid övriga frågor 

 
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 28 juli 2018.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  
 
Vid Protokollet:  Justerad punkt 1 tom 8 
 
 
 
--------------------------  ------------------------------------ 
Heinz Poock  Sune Strålind 
 

 

Ordförande: 
 
 
-------------------------- 
Olof Persson 
 

 

 

 

 

 

 

  



 


