
Informationsmötet den 3 juni 2018 
 

Olof Persson hälsade alla välkomna till ett välbesökt informationsmöte.  

Informationsmötet inleddes med presentation kring Norviksprojektet. Inbjudna var Thomas 

Karström, projektledare för hamnprojektet och Martin Henriksson, produktionsledare för järnvägen. 

Utbyggnaden av hamnen påverkar väg 73 och järnvägen. Arbetet inleds före sommaren och berör en 

4 km lång sträcka, tunnel om 270 meter kommer att byggas och det blir en passage under väg 73. 

Infarten till Teknikervägen berörs inte. Cykelvägen får en ny dragning. Vägomläggningen planeras att 

vara klar augusti/september. Järnvägen är planerad att vara klar maj 2020. Sprängningar sker dagtid. 

Frågan om bullervall mot Kalvö koloniby tillhör kommunen och Trafikverket. I den frågan har Kalvö 

fått nej till en bullervall.  Containertågtrafiken ska köras nattetid. Projektet kommer att lämna 

information från bygget vartefter som det blir förändringar för t.ex. gång- och cykelväg. Information 

finns på kommunens, hamnens och Trafikverkets hemsidor.  Infoblad och nyhetsbrev kommer 2 

gånger/året. Öppet hus den 15 september.  

Därefter lämnade Norviksprojektet infomötet.  

1. Olof Persson hälsade de nya medlemmarna Maud och Jan, A33 och Mats och Ulrica B12 

välkomna till Kalvö. 

2. Emma Rogers informerad om Jubileumsprogrammet. Anmälningslistor lägger Emma ut på 

toaletterna. Programmet innehåller bl.a. Peter Strejffert som kommer att på ett lustfyllt sätt 

berätta om odling, skattjakt för barn, tipspromenad och fin middag på kvällen. Lunchen blir 

knytpicknick. Mer info kommer.  

3. Sune Strålind informerade om arbetsdagen den 16 juni: arbetsdagen börjar kl. 10. Vi ska bl.a. 

göra i ordning inför midsommar, färdigställa lekplatsen, slutföra arbeten på restlistan. 

Medlemmar som har omärkta skottkärror på skottkärreparkeringen uppmanas att märka 

dem, trasiga skottkärror kommer att slängas.  

4. Information till medlemmar går ut via Facebook, Gmail och Hemsidan.  GDPR General Data 

Production Regulations stadgar vilka register vi får ha, vilka uppgifter som finns där och till 

vilket ändamål. Vi måste ha medlemmarnas tillstånd för att kunna lämna ut 

telefon/mobilnummer till andra medlemmar. Olof skickar ut en fråga via e-post till samtliga 

medlemmar om man ger tillstånd till att lämna ut numret. Vid e-postutskick används 

sekretessinställningen Hemlig/Dold kopia.  

5. I senaste kolonitidningen och på koloniträdgårsförbundets hemsida finns medlemsrabatter. 

Kalvö-medlemmarna har vidare rabatter i en del lokala affärer och företag i Nynäshamn. Olof 

delade ut medlemskort till de som saknar sån.  

6. Olof informerade om förslag till nya byggregler för trädäck som innebär högst totalt 20 kvm. 

Förslaget lämnas till Byggruppen.  

7. Åtgärder för utebliven toastädning kommer att tas fram. Städlistan finns på Öfre toan och 

den som inte kan städa sin vecka uppmanas att kontakta andra på listan för ev. byte. Det går 

också bra att anlita någon annan för sin städvecka. Utebliven städning debiteras med 500 

kr/dag. Om städfirma måste tas in betalar den som skulle ha haft städveckan städfirmans 

kostnad.  



8. Åtgärdspaket för misskötsel av lott/stuga kommer att arbetas in i ordningsreglerna.  

9. Rutiner för värdering och överlåtelse finns på hemsidan.  

10. Föreningen köper in lamineringsmaskin. 

11. Den 4 juni äger vårbesiktningen rum. Tänk särskilt på häckar som skymmer, häckarna får vara 

högst 180 cm.  

12. Kojkullen är borta, grinden är stängd och allt virke är borta.  

13. Parkeringen kommer att organiseras om.  

14. Det gick inte att få ihop en odlingsgrupp. De som är med och rensar ogräs på odlingslandet 

utöver ordinarie arbetsdagar bjuds på kaffe och smörgåsar.  

15. Olof avslutade infomötet och bjöd in alla till mingelfika kl. 15. 

 

 

Minnesanteckningarna/Tuula Kuosmanen 


