
Infomöte Kalvö Koloniby 6 maj 2018 
 

Olof hälsade alla välkomna till ett välbesökt Infomöte 6 maj. Notera att infomöten börjar kl. 11 från 

och med i år. Arbetsdagarna börjar kl. 10. 

Olof tog upp områdesbesiktningen från i höstas. Några diskhörnor var låsta under vintern vilket inte 

är bra då Robban (A32) och Lars-Erik (D03) inte kommer åt vattenlåsen. Risk för vattenskador.  

Olof hälsade Eva och Åke Krafft välkomna till Kalvö.  

Olof uppmanande oss alla att kontakta honom om någon information är felaktig på hemsidan eller 

otydlig.  

Sophämtningen börjar onsdag 9 maj och tömning sker därefter varannan vecka. Info finns på 

medlemssidan. Enbart hushållssopor får slängas i behållarna. Olof uppmanade oss att ta hem 

skrymmande sopor och slänga hemma eller åka till Återvinningscentralen. Passerkort till 

återvinningscentralen kan beställas via SRV:s hemsida. 

Om det finns stort behov av att rensa och slänga stora mängder skräp kan styrelsen ev. beställa en 

container till Kalvö mot en extra kostnad för Kalvö.  

Allmänningarna får användas till odling och bärbuskar men inga fasta byggnader får uppföras. 

Flyttbara möbler får ställas ut. Vid oklarhet, kontakta styrelsen.  

Det står flera bokkassar på öfvre toan (vid biblioteket). Det går bra att plocka hem böcker till sig. 

Bokförrådet behöver rensas så småningom.  

Städlistan för säsongen finns på öfvre toan. Byte av vecka skrivs in på den listan. Om man inte kan 

byta vecka med någon annan kan man be någon städa mot ersättning. Om man inte städar alls måste 

föreningen ta hit extra städfirma som kostar ca 5000-6000 kr.  Den som skulle ha haft städveckan står 

själv för kostnaden. Leena Friberg som är städansvarig meddelas.  

Handtorkarna måste tömmas och rengöras en gång i veckan. Utan rengöring kan det bli mögel inuti 

handtorken.  

Kojan i skogen – grinden kommer att tas bort då kojan inte står på Kalvös mark. Ett träd som är halvt 

av vid kojan måste tas ned innan någon skadar sig på det. Olof beslutade att det görs vid nästa 

städdag 16/6.  

Hundägare ska ha sina hundar kopplade utanför tomten. Det är okej att låta hundarna springa lösa 

på ängen.  Hundbajs måste plockas upp av hundägaren. Även katter ska hållas kopplade.  

Ormar och andra kräldjur är fridlysta och får inte dödas. Istället bör ormen flyttas bort några 

kilometer.  

Styrelsen har en projektlista för olika projekt under säsongen. Ett av de prioriterade projekten är 

öfvre toan och lukten. Sune Strålind ansvarar för projektet.  

Vad gäller dräneringsprojektet på området måste det först kartläggas hur vattenådrorna går på 

området innan något dräneringsarbete kan sättas igång. Björkar, som samlar mycket vatten och 

hjälper till att hålla området torrt, får inte tas bort utan att prata med styrelsen först.  



Arrendet är kommunens ansvar. Kommunen vill att Kalvö arrenderar området där soptunnorna står, 

för närvarande ingår inte området i Kalvös arrende. Olof arbetar på att få en helt uppdaterat 

arrendeavtal för Kalvö.  

Styrelsen kommer att ta fram en mindre underhållsplan för området som sträcker sig några år 

framåt. Just nu är det många duktiga Kalvömedlemmar som bidrar med sin egen tid och kompetens 

mot låg ersättning för komplicerade och avancerade arbeten. På sikt kan en höjning av 

medlemsavgiften bli nödvändig om Kalvö måste köpa in kompetens utifrån.  

Prislistan har samma priser i år som förra året.  

Stickan ordnar med jord och grus. Gödseln som finns vid parkeringen kan inte användas förrän nästa 

år.  

På hemsidan kommer det att finnas en förteckning över arbetslagen och även vilka rutiner som gäller 

för respektive arbetslag.  Det saknas en person till att köra trimmer till arbetslag. 1. Den som är 

intresserad kontaktar Jenny Wagenknecht, D08.  

Grässlänten ovanför odlingslandet är svårtillgängligt för arbetslaget att komma åt. Var och en av 

stugägarna ovanför odlingslandet ansvarar därför för klippning själva. Jenny Wagenknecht 

informerade om att en bit av gräset vid ängen kommer att sparas för binas skull. 

V. 19 går första arbetslaget på.  

Möblerna från brasan ska flyttas till boulebanan. Det går att lägga nytt på brasan meddelade Stickan.  

Det behövs frivilliga till odlingsarbetslaget. Den 19 maj behövs det också frivilliga krafter till att sätta 

potatis och till såning. Därefter måste det rensas och vattnas.  

Olof redovisade resultatet från enkäten om solcellslampor. Enkäten visade på 31 svarande. 

Majoriteten ser inget behov av fler solcellslampor på Kalvö varför styrelsen inte kommer att köpa in 

några fler. Om man vill ha fler lampor uppmanas man att lämna in en motion till nästa årsmöte. De 

lampor som är inköpta är de bästa på marknaden och tillverkade för att kunna stå ute länge.  

Kalvö har lämnat in ansökan om serveringstillstånd för slutna sällskap. Ansökan kostar 1000 kr/år.  

Samtyckesblanketter finns vid blankettförrådet vid förbandslådan vid nedre toan. Blankettförrådet 

har förutom samtyckesblanketten även prislistan. Meddela Olof när sista blanketten tas så fyller han 

på.  

Olof tog upp att det är vakans på flaggmästarposten. Eva Malmsten åtog sig uppdraget.  

Vad gäller hantverkare är det stugägarens ansvar att se till att hantverkare inte lämnar skräp efter 

sig. Meddela även hantverkare om byggregler, tider för arbete etc. Kolonistugeägare kan få rot- och 

rutavdrag. Skatteverket har information.   

Ny aktivitetslista för 2018 finns på hemsidan. 

Olof påminde om att vi när vi köper växter ska det vara resistenta växter för att inte få in sjukdomar 

på området. Meddela misstänkta växtsjukdomar till Olof.  

Per Malmsten informerade om ett förtydligande: medlemsavgiften höjs med 250 kr i år. 

Tilläggsfaktura skickas ut med 30 juni som sista betalningsdag.  

Emma Rogers ansvarar för 30-årsjubileet. Emma kommer att återkomma till styrelsen med förslag på 

upplägg och aktiviteter.  



Eva Malmsten frågade om fler tänker lägga nytt tak, kontakta i så fall Eva och Per Malmsten, stuga 

C09 för ev. sambokning.  

 

Minnesanteckningarna/ Tuula Kuosmanen 


