
 

 

Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 27 oktober 2018 Tid: 10.00 – 13.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
 
Närvarande: Olof Persson, ordförande, Sune Strålind, Per Malmsten, Heinz Poock, 
Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Anna Dahlberg, Sabina Gonzalez Olsson 
 
 
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, godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Olof, Per och Sune rapporterade från möte med Per Svedberg från kommunen. 

Mötet avhandlade bl.a. arrendekontraktet. Föreningen vill ha 5 år. Per 

Svedberg undersöker frågan. Vidare togs frågan om bullervallen, kartan över 

området, platsen för soptunnorna upp. Även frågan om möjligheten att köpa 

loss Kalvö kolonibys område från kommunen lyftes. Kalvö koloniby ingår i 

vägföreningen för vägen upp till Kalvö koloniby. Kommunen avser att gallra i 

ekdungen runt Kalvö.  

Olof informerade om olika kursinbjudningar från Trädgårdsföreningen. 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Per rapporterade om ekonomi, alla inbetalningar för el och övrig förbrukning 

har ännu inte betalats in. Lånet till kommunen är slutbetalat. Det finns ca 

200 000 kr i kassan idag.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

A13 och D5 har överlåtits till nya ägare. På intresselistan finns idag 36 

personer. Styrelsen lämnar förslag till årsmötet om nya avgiftsnivåer för 

intresselistorna. Områdesbesiktning sker 9 november.  

d. Utvärdering av arbetsdagen den 7 oktober 

Allt som skulle göras på arbetsdagen blev gjort. Bra uppslutning med ca 30-40 

personer.  

e. Traktorproblemet 



 

 

Föreningens gamla traktor behöver bytas ut mot nytt fordon. Fordonet behöver 

bl.a. ha skopa och lyfthudraylift. Olof pratar med Stickan om traktorn och 

tänkbara alternativa fordon.  

f. Rapport från värderingskursen 

Heinz Poock rapporterade från värderingskursen som han och Sabina 

Gonzalez Olsson deltog i. Styrelsen beslutade att Heinz och Sabina går 

igenom kursmaterialet med Kalvös värderingsgrupp.  

g. Årsmötet 2019 

Styrelsen beslutade att årsmötet 2019 äger rum lördag 13 april. Olof bokar 

församlingsgården mellan kl. 11-18. 

h. Verksamhetsberättelsen 

Styrelsen gick igenom utkastet till verksamhetsberättelse. 

i. Styrelsens förslag till årsmötet 

Olof tar fram förslag till skrivningar till styrelsens förslag till nya bestämmelser 

och justeringar av ordningsreglerna, låneverktygen, sop- och 

avfallshanteringen, trädäckens storlek, byggreglerna etc. 

j. Motioner 

Motioner ska vara inlämnade senast 15 februari enligt stadgarna. Anneli 

Bjuvgård och Mats Leksell anordnade en motionskurs tidigare i höst.  

k. Jullunchen 

Jullunchen för styrelsen och de olika arbetslagen äger rum lördag 1 december 

kl. 12.30 på restaurang Kroken. 

l. Medodlare 

Olof tar fram förslag till skrivning inför årsmötet om medodlare och vad det 

innebär att ha och vara en medodlare.  

m. Sophantering – ordningsregler . går in under punkten i.  

n. Planerade inköp 

Den gamla avloppspumpen behöver bytas ut mot en ny. Per kontaktar Robert 

Pehrson för uppgift om aktuella priser. Flera av våra vägar på området är 

mycket mörka och vissa ställen har ingen belysning alls i närheten. Styrelsen 

beslutade att köpa in två solcellslampor som ska placeras ut på särskilt mörka 

ställen.  

o. Projektlistan 2018  

Styrelsen gick igenom den aktuella projektlistan och lade till ett par nya 

aktiviteter och klarmarkerade sånt som blivit klart under säsongen.  

p. Underhållsplanen 

Heinz gick igenom underhållsplanen som har uppdaterats med bl.a. 

kostnadsuppskattningar för olika underhåll. Sune går igenom underhållsplanen 

och lämnar förslag på tidpunkter för de olika underhållen och Per tar fram 

förslag på investeringsramar för de olika underhållsåtgärderna. Detta 

sammantaget ger ett bra prioriteringsunderlag för kommande styrelser.  

§ 6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum lördag 17 november kl. 11 hos Olof Persson, Sigynsväg 16 B.  

 



 

 

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

 

sekreterare 


