
Informationsmöte Kalvö koloniby , söndag 26 augusti 

Olof Persson hälsade alla välkomna till ett välbesökt infomöte.  

För att undvika påhälsning av äppelsugna älgar är det bra om vi slänger äpplen utanför stängslet, 

nedanför garaget vid parkeringsplatsen. 

Marknadsinfo: 

Söndag 2 september kl. 10-14 är det marknad vid ängen.  

Tyvärr finns det bålgetingar till höger om lekstugan.  Det finns olika förslag på hur man kan bli av med 

bålgetingar: linolja, ta in Anticimex, tyvärr innebär det mycket gift. Har man bra förslag, kontakta 

Olof.  

Loppis får anordnas gratis utanför den egna stugan. 

Öppen trädgård/stuga skyltas vid den egna stugan. 

Besökare som är intresserade av medlemskap hänvisas till stuga A18, Anna Dahlberg. 

Kalvö-borna ska parkera på stora ängen och gästerna får parkera på parkeringsplatsen. Stickan, 

Leena och Micke anmälde sig som parkeringsvakter.  

På lördagen 1 september behöver bord och bänkar bäras till ängen. Roland ansvarig men behöver 

hjälp. 

Lördag 1 september kl. 13 ska marknadstälten sättas upp.  

Potatisupplockning sker fredag 31 augusti kl. 14.  

Lördag 1 september kl. 9 börjar vi paketera potatis och grönsaker. Därefter ska påsarna prissättas.  

Knippena med gula lökar ska vägas och prissättas 

Vågar finns i förrådet mitt emot köket 

Förra årets prislista finns kvar som utgångspunkt för årets priser. 

Burkar med sylt och liknande ska ha ett jämt pris, 25 kr, 30 kr osv.  

Var och en fixar sin egen lunch på lördag.  

Emma Rogers påminde om baklistan för bakverk till kaféet.  

Det behövs hjälp i kaféet och vid marknadsstånden. Emma har en lista på olika arbetsuppgifter och 

det går även att anmäla sig via Kalvös Facebook-sida.  

I kaféet behövs det tre som tar betalt, serverar, plockar och torkar rent ute i serveringstältet och en 

som gräddar våfflor. Emma har delat in dagen i olika pass med början kl. 9.45. 

Micke är springpojke under marknadsdagen.  

De som står i stånden kommer alla att få en T-shirt med Kalvös logga att ha på sig.  

Från kl. 12 marknadsdagen får medlemmarna börja handla av grönsaker etc.   

Per Malmsten informerade om annonsering inför marknadsdagen:  



Genom Emma Rogers har föreningen fått bra priser för att annonsera i Nynäshamns Posten om 

marknadsdagen. 

Boende i kommunen får gärna ta annonsblad för att sätta upp där man bor.  

Nya stora affischer har beställts för uppsättning i kommunen, till detta behövs det tre personer som 

kan ta ca 10 affischer var. Tre personer anmälde sig under mötet. Affischerna sätts upp på 29 platser 

runt om i kommunen.  

Flagglinan är trasig så Kalvö-flaggan kommer inte att kunna vaja under marknadsdagen.  

Av förekommen anledning påminde Leena Friberg om vikten av att göra rent på toaletten efter 

toalettbesök.  

 

Vid tangenterna 

Tuula Kuosmanen, A11 


