
Protokoll 4 styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 28 juli 2018 Tid: 11.00 – 14.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
 
Närvarande: Olof Persson, ordförande, Per Malmsten, Sune Strålind, Anna Dahlberg, 
Heinz Poock, Sabina Gonzalez Olsson, 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 
Tidigare protokoll godkändes, justerades och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg av punkter under Övrigt.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Inkommet brev till styrelsen från A34, se särskild punkt.  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Ekonomin ser fortsatt god ut. 30 000 kr är budgeterade till jubileumsfirandet, se 

särskild punkt.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Ny ägare till A01 – Susanne Niskanen.  

Stuga C11 är ute till försäljning.  

Tre nya inbetalningar till intresselistan.  

Styrelsen diskuterade de nya reglerna för trädäckens storlek. Styrelsens beslut 

har väckt en del kritik bland medlemmarna. Styrelsen beslutade att bordlägga 

beslutet om nya byggregler till årsstämman. Olof Persson går ut med 

information till medlemmarna och ärendet tas även upp på informationsmötet 

den 5 augusti.  

d. Kritik mot styrelsen – rapport från infomötet den 2 juli 2018. Punkten behandlas 

under punkten e.  

e. Synpunkterna från A34 -svar. 

f. Styrelsen enades om ett svar till A34. Styrelsen diskuterade vidare förslag på 

hur styrelsen kan möta upp medlemmarnas behov av information och möjlighet 

att komma med konstruktiva synpunkter på för föreningen stora frågor. Frågan 

tas upp på nästa informationsmöte. 

  

g. Översyn av ordningsreglerna 



Översynen av ordningsreglerna gäller skötsel av tomt och hur styrelsen ska 

agera när tomtinnehavaren inte sköter sin tomt enligt minimireglerna. Förslag 

till justerade ordningsregler förs till årsstämman 2019.  

h. Infomötet den 5 augusti 

Styrelsen gick igenom punkter till infomötet 5 augusti, reglerna om trädäcken, 

flytt av solcellslampa, underhållsplan, nya medlemmar, kartläggning av Kalvös 

el- och vattenledningar m.m.  

i. Jubileumsprogrammet 

Emma Rogers informerade styrelsen om jubileumsprogrammet och gick 

igenom kostnaderna som beräknas hålla sig inom de budgeterade ramarna på 

30 000 kr.   

j. Planerade inköp 

Styrelsen beslutade om inköp av två batteridrivna häcksaxar som 

medlemmarna ska kunna hyra vid behov. Arbetsredskapen kommer successivt 

att bytas ut till batteridrivna redskap. Frågan om arbetsredskap tas upp på 

infomötet.  

Styrelsen planerar att ta in en firma för att kartlägga elnätet och va-nätet på 

Kalvö.  

Sune köper in hönsgödsel till rödbetsraderna på odlingslandet.  

Per beställer affischer till marknadsdagen 2 september.  

Sune inhandlar två flaggor till parkeringsstolparna.  

k. Projektlistan 2018  

Styrelsen gick igenom projektlistan och bockade av de som är klart. Heinz och 

Sune påbörjar ett arbete med att ta fram en 10-årig underhållsplan för Kalvö 

koloniby.  

§ 6 Övriga frågor 
Förslag att flytta solcellslampan som nära Träffpunkten till en placering längre ned på 
Ekbackstigen. Träffpunkten har redan en mycket god belysning genom den gatulampa som 
finns där.  
 
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 1 september.  

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

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

Sekreterare 

 

 


