
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 2 juni 2018 Tid: 11.00 – 13.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
 
Närvarande: Olof Persson, ordförande, Sune Strålind, Per Malmsten, Heinz Poock, 
Sabina Gonzalez Olsson, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Anna Dahlberg 
 
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 Skottkärrorna, Alkoholtillstånd 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Brev från medlem angående värdering har inkommit till styrelsen.  

Cirkulär från Koloniförbundet med information om hantering och reglering av 

personuppgifter.  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Ekonomin ser god ut. Inbetalningar för höjningen av årsavgiften väntas komma 

in senast 30 juni.   

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Överlåtelser av stuga A29 till Eva och Åke samt stuga A33 till Maud och Jan.  

Inga aktuella byggärenden.  

d. Registrering av styrelsen 

Den nya styrelsen är meddelad till Koloniträdgårdsförbundet. 

e. Regler för trädäck 

Styrelsen diskuterade förslag till byggregler för trädäck. Idag finns inga regler 

som säger hur stora trädäck stugorna får ha. Styrelsens förslag är att införa 

regler om sammanlagt högst 20 kvm. Förslaget lämnas till Byggruppen för 

synpunkter.  

f. Rutiner värdering – överlåtelse 

Olof har tagit fram förslag till rutiner för värdering och överlåtelser. Styrelsen 

har inga invändningar. Rutinerna kommer att finnas på Kalvö kolonibys 

webbplats. 

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.  

h. Åtgärder när stugor och/eller lotter missköts 

I stort har Kalvö välskötta stugor och lotter men det finns enstaka stugor och 

lotter som inte är skötta.  Styrelsen diskuterade förslag till åtgärdstrappa.  

Steg 1 – ordförande kontaktar vederbörande och återkopplar kontakten till 

styrelsen.  

Steg 2 – brev från styrelsen skickas rekommenderat till medlem om inte den 

första kontakten har lett till bättre skötsel av stugan och/eller lotten.  

Steg 3 – medlemmen blir kallad till styrelsen för förklaring.  

i. Uppmuntran till de medlemmar som jobbar på arbetsdagar och i 

grönsakslandet 

För att få fler att delta i Kalvös gemensamma arbeten utöver ordinarie 

arbetsdagar, t.ex. rensning av grönsakslandet beslutade styrelsen att d esom 

deltar i arbetet bjuds på enklare förtäring. 

j. Hemsidan och dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen ställer nya krav på hur öppet e-postbrev kan skickas. 

Framöver kommer utskicket att vara med dold kopia, dvs. övriga medlemmar 

kan inte se de andras e-postadresser. Olof kommer vidare att skicka förfrågan 

till var och en om medlem tillåter att telefon/mobilnummer lämnas ut vid behov.  

k. Visitkort och inköp av laminator 

Olof har tagit fram enkla visitkort om Kalvö koloniby som kan delas ut till 

intresserade. Visitkorten har bl.a. kontaktuppgifter till ordförande Olof Persson, 

kassör Per Malmsten och sekreterare Tuula Kuosmanen. 

Styrelsen beslutade att köpa in en laminator till föreningen. Per Malmsten fick i 

uppdrag att köpa in en laminator.  

l. Projektlistan 2018 

Olof informerade om att projektlistan för 2018 finns på hemsidan. 

m. Arbetsdagen den 16 juni 

Inför arbetsdagen den 16 juni gick styrelsen igenom vad som behöver göras. 

Det finns mycket kvar från restlistan, bl.a Öfre Toan, slutligt iordningsställande 

av lekplatsen, den andra boulebanan behöver krattas och arbetsdagen ska 

även ägnas åt att göra i ordning inför midsommarfirandet.  

n. Infomötet och mingelfikat den 3 juni 

Styrelsen gick igenom punkter till Infomötet söndag 3 juni.  

o. Jubileumsprogrammet 

Olof informerade kort om jubileumsprogrammet. Emma Rogers har en grupp 

som planerar innehållet. Emma kommer att bjudas in till ett styrelsemöte för att 

informera om planeringen.  

p. Vårbesiktning 

Olof Persson, Sune Strålind och Per Malmsten genomför vårbesiktningen den 

4 juni. Den 6 juni är det värdering av stuga A01.  

§ 6 Övriga frågor 
Per informerade om föreningens ansökan om alkoholtillstånd. Södertälje kommun har 



tillståndet.  
Olof tar upp med Byggruppen att stugorna A13 till A19 får byta ut glasen i de inglasade 
verandorna till tjockare glas för att dämpa bullret från 73:an enligt tidigare styrelsebeslut.  
4 dunkar ogräsättika köps in till föreningen.  
Skottkärror som står på skottkärreparkeringen och som är omärkta och trasiga kommer 
styrelsen att frakta bort. Medlemmarna uppmanas därför att märka sina skottkärror.  
 
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 30 juni och Infomöte 1 juli.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


