
Minnesanteckningar informationsmöte söndag 2 juni 2019 

 

1- Anna Dahlberg hälsade alla välkomna till ett välbesökt informationsmöte och tackade för en 

mycket trevlig Musikquiz arrangerad av Per Malmsten och festkommittén.  

2- I år spred Valborgsmässobrasan mycket glöd. På brasan får det bara finnas kvistar, grenar, ris 

och möbler som har tagits isär, dvs. inte hela stolar eller bord. Kartonger ska slängas i 

återvinningen hemma eller på SRV. Löv ska slängas på komposten. Om vi inte sköter brasan 

enligt anvisningar, kommer inte Kalvö att kunna ha majbrasa framöver. Viktigt! 

3- Fakturan för värderingen ska betalas när värderingsprotokollet kommer med. Tidigare har 

det gått att betala värderingen i samband med stugförsäljningen men det är inte längre 

möjligt. 

4- Online-bokningssystemet av Bystugan är under process. Tills vidare gäller bokning via 

pappersalmanackan som finns på Öfre toa. Information kommer när onlinesystemet är klart.  

5- Styrelsen återkommer till hur bokning av bystugan i samband med storhelger som valborg, 

midsommar och kräftskivan ska ske.  

6- Söndag 7 juli anordnas studiebesök på Ekelunds Näs Koloniförening, Södertälje Hovsjö. 

Anneli Bjuvgård kommer att hålla i planeringen. Styrelsen skickar ut information om 

anmälan, tid och plats. 

7- Istället för marknad blir det Kalvödagen 1 september med öppen trädgård, öppen stuga, café 

m.m.  På infomötet bildades en projektgrupp bestående av Anneli Bjuvgård, 

sammankallande, Kerstin Andrén, Emma Rogers och Birgitta Severinsson (styrelsen).  

8- Tyvärr försvinner det saker från städförrådet som hittills har hållits öppet. Städförrådet 

kommer därför att vara låst, nyckel har städansvariga och den som har städvecka får ha en 

nyckel som sen lämnas till nästa på tur. Trist att det ska vara så! Blankettförrådet flyttas till 

nedre Toan vid träffplatsen.  

9- I sopbehållarna får det endast läggas hushållssopor. Styrelsen har undersökt hur mycket det 

skulle kosta att ha återvinningskärl under säsongen. Kärlen och hämtning är inte dyrt men 

Kalvö måste ha bygglov för den ramp som kärlen ska stå på. Vi kommer inte att gå vidare 

med bygglovsansökan. Påminnelse om att det går att beställa passeringskort till SRV via deras 

hemsida, https://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/Passerkort/ 

10- Det finns en hjärtstartare på Nedre Toa. A13 Jule kommer att vid något infomöte längre fram 

i sommar att ha en genomgång av hur hjärtstartaren ska användas.  

11- Inför annonsering om Kalvödagen behövs det några som vill vara reklamspridare i 

Nynäshamns kommun. Frivilliga efterlyses, kontakta styrelsen! 

12- Arbetsdag 15 juni kl. 10 och framåt. Enligt ordningsreglerna beslutade på årsstämman är det 

obligatoriskt att medverka vid minst en arbetsdag per säsong, annars blir det straffavgift. Om 

någon inte kan den 15 juni går det bra att genomföra arbete någon annan dag. Kontakta 

styrelsen innan.  

13- Elisabeth Simonsen, A10 som är biblioteksansvarig, har rensat i biblioteket. Info har gått ut 

via Facebook. Det ligger en hög med gamla böcker på golvet som var och en får ta av. Till 

helgen körs resterande böcker till SRV.  



14- Ändring av bokningstiderna av Bystugan. Man får tillgång till Bystugan kl. 14 och den ska 

lämnas städad senast kl. 13 nästa dag. Städansvariga kontrollerar att stugan är städad. 

Hyresgästen ansvarar för städningen! 

15- Handikappduschen på Öfre Toa stängs. Toaletten ska renoveras. Enligt lag måste vi ha en 

handikapptoalett men det finns inget lagkrav på handikappdusch. Den fjärde duschen vid 

Tältplatsen görs iordning av Byggruppen. Det kommer att finnas fyra duschar som tidigare 

men samlade i en byggnad.  

16- Anna hälsade våra nya medlemmar välkomna till Kalvö: Gun och Peter Forsman, Inger och 

Pelle Jakobsson.  

Stuga C 15 säljs den 2/6. Det står 15 i den externa kölistan och fem i den interna intresselistan.  

17- Styrelsen tar upp frågan om arrendet för Kalvö med kommunen i höst.  

18- Påminnelse om att årsavgiften skulle vara betald 31 maj. Kontakta Per Malmsten om du inte 

har fått fakturan som skickades ut i början av året med e-post.  

19- Besiktning av området görs efter infomötet av Anna Dahlberg och Heinz Poock.  

20- Anna avslutade mötet med att påminna om mingelfika kl. 14 med tårta och andra godsaker.  

 

Vid anteckningarna/Tuula Kuosmanen 


