
 

 

 

Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby.  

  

Datum: 2019-05-01 

 

Tid: 11.00 - 13.00 

 

Plats: Bystugan 

 

Närvarande: Anna Dahlberg, Sabina Gonzalez Olsson, Per Malmsten, Birgitta 

Severinsson, Peter Kolström, Tuula Kuosmanen 

 

Frånvarande: Heinz Poock 

  

                                                   Dagordning  
  
§ 1   Mötets öppnande  

Anna Dahlberg, ordförande,  förklarade mötet för öppnat. 
 

§ 2   Val av justerare  

Birgitta Severinsson valdes till justerare.  

 

§ 3  Tidigare protokoll  

Styrelsen gjorde vissa tillägg till det konstituerande protokollet som därefter skickas till Anna 

Dahlberg och Sabina Gonzalez Olsson för justering.    
 

§ 4  Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

§ 5   Dagordning  

  

a. Inkommande post & avrapportering.  

Endast några försäljningskataloger har inkommit till föreningen.   

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén 



 

 

 

Per Malmsten gick igen om ekonomirapporten. Senast 31 maj ska 

årsavgifterna betalas in.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden  

A17 har varit till försäljning.  

19 står i intressekön.  

Två stugor kommer att läggas ut för försäljning: C15 och C05. 

Ett byggärende har inkommit till styrelsen gällande bodbygge.  

Anna Dahlberg fick ett antal ärenden att ta med Byggruppen;  

• renovering av toaletten vid Öfre Toa,  

• renovering av handikapptoaletten Öfre Toa. 

• I samband med städning av förrådet mittemot köket upptäcktes att 

vatten sprutade ut från röret. Väggar och golv ses över och 

iordningsställs till duschrum.  

d. Utvärdering av årsmötet och protokollet 

Årsmötet gick bra med stor närvaro. Årsmötesprotokollet är justerat och läggs 

till handlingarna. 

e. Åtgärder utifrån årsmötesprotokollet 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utreda möjligheten för Kalvö koloniby att 

köpa loss marken från kommunen. Styrelsen kontaktar kommunen i höst.  

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utreda möjligheten att besöka någon annan 

koloniförening. Sabina Gonzalez Olsson kontaktar sin tidigare koloniförening i 

Södertälje för att sondera möjligheten för Kalvö koloniby att besöka dem 

senare i sommar. Frågan tas också upp på Infomötet 5 maj. 

f. Protokollet ifrån konstituerande  

Styrelsen gick igenom det konstituerande protokollet och lade till några namn 

under Områdesansvariga. I V/A ingår även Henrik Freijd, Anna Dahlberg utgår 

från Värderingsgruppen och från styrelsen ingår Sabina Gonzalez Olsson och 

Heinz Poock, Odlingsansvarig utgår, se nedan. Ansvarig för sophantering och 

Nynäshamns Posten blir Peter Kolström. Peter fick i uppdrag från styrelsen att 

kontakta SRV för att få en kostnadsuppskattning på att ha sopsorteringskärl 

med hämtning två gånger/säsong.  

Styrelsen beslutade också att besiktning av Bystugans städning ingår i 

Toalettansvarigs uppgift. Städningen ansvarar som alltid den som har hyrt 



 

 

 

stugan för, detta gäller även styrelsen när Bystugan har använts för 

styrelsemöten.  

g. Utvärderingen Valborg.  

På grund av det torra vädret var det eldningsförbud och majbrasan kunde inte 

tändas. Valborgsmässofirandet skedde i Tältet med uppskattningsvis 30-talet 

deltagare. Aftonen gick med vinst försäljningsmässigt. 

i. Grönsaksodlingen? 

Då ingen medlem har varit beredd att ta över odlingsansvaret för det 

gemensamma grönsakslandet beslutade styrelsen efter omröstning på 

städdagen 27 april att Kalvö koloniby inte längre ska ha en gemensam 

grönsaksodling. Odlingsmarken delas upp i 12 lotter som medlemmarna får 

anmäla intresse för att använda för egen odling. Birgitta Severinsson fick i 

uppdrag att ansvara för utdelning av odlingslotterna vid vägvallen medan Peter 

Kolström har fortsatt ansvar för utdelning av de 10 odlingslotterna på ängen. 

Då potatis för det gemensamma grönsakslandet hann inhandlas kommer den 

att delas ut till den intresserade mot att en hink potatis ska lämnas till 

Marknadsdagen 1 september. Den potatis som inte har delats ut behöver dock 

komma i jorden och 18 maj är såningsdag för den sista omgången gemensam 

potatis under förutsättning att allt inte har hunnit delas ut.   

j. Projektlistan 2019   

Styrelsen gick igenom projektlistan för 2019.  

k. Planerade inköp  

Trallmaterial 4x3 meter till trallbygge vid Bystugan för att placera 

trädgårdsmöblerna på.  

Styrelsen hör efter möjligheten att köpa bord och stolar från A17 till Bystugan.  

Sabina fick i uppdrag att undersöka möjligheten att ha en wifi-skrivare i 

Bystugan för styrelsens användning.  

Duschslang och duschmunstycke köps in till duschrum 4 mittemot köket.  

l. Underhållsplanen Toalettrenoveringen? 

Se punkt c.  

m. Uppdateringen av prislistan. 

Styrelsen gick igenom prislistan och fastställde den för 2019. 

n. Uppdateringen av aktivitetskalendern  



 

 

 

Styrelsen gick igenom aktivitetskalendern. Eftersom Marknadsdagen i år inte 

kommer att ha någon grönsaksförsäljning undantaget potatis, se ovan, 

diskuterade styrelsen alternativa aktiviteter för att locka utomstående att 

besöka Kalvös Marknadsdag. Beslutades att Per Malmsten tar upp frågan på 

Infomötet söndag 5 maj för att få förslag från medlemmar.  

o. Bokningssystemet av Bystugan  

Styrelsen diskuterade olika alternativ till bokning av Bystugan; att behålla 

nuvarande bokningssystem med papperslista, att införa ett elektroniskt 

bokningssystem samt hur fördela Bystugan vid datum när det finns flera 

intressenter, bl.a. Valborg, Midsommar och Kräftskivan.  

Styrelsen beslutade att övergå till onlinebokning för att möjliggöra bättre 

tillgänglighet till bokning av stugan när medlem inte fysiskt är på Kalvö. Sabina 

fick i uppdrag att med hjälp av webbansvarig Stefan Petersen sätta upp ett 

online-bokningssystem. Kraven är att bokning också ska kunna göras via 

mobil. Styrelsen återkommer med förslag till fördelning av Bystugan vid 

attraktiva datum. 

p. Siggeträdet 

Trädet som planterades till Sigges ära (en avliden men långvarig ordförande 

och eldsjäl för Kalvö koloniby) har tyvärr dött. Styrelsen beslutade att skylten till 

Sigges minne flyttas till den gamla eken vid Lekplatsen istället för att inhandla 

ett nytt träd.  

q. Infomötet. (Per håller i det) 

Styrelsen gick igenom punkter till Infomötet 5 maj. 

 Intresset att besöka en annan koloniförening 

 Fördelning av 12 nya odlingslotter, tidigare grönsakslandet 

 Marknadsdagen 

 Presentation av nya medlemmar 

 Bokningssystemet 

 Nytt Siggeträd 

 Utdelning av inhandlad potatis 

 Trallbygge Bystugan 

 Toalett- och duschrenovering 

 Sophantering och information om SRV-kortet. 
 



 

 

 

 

§ 6  Övriga frågor.   

Lås till släpvagnen har inhandlats. 

Styrelsen beslutade att skicka blommor till familjen Strålind med anledning av att Sune har 

varit svårt sjuk och legat på sjukhus. Några dagar efter styrelsemötet fick vi på Kalvö det 

tragiska beskedet att Sune Strålind, en mångårig odlare och stugägare samt tidigare 

styrelseledamot i Kalvös styrelse, inte längre finns med bland oss. Sune kommer att vara 

saknad av många på Kalvö. Styrelsens beklagar djupt Sunes bortgång och sänder de 

varmaste och innerligaste tankar till Sunes fru Gunilla och familj.  
 

§ 7  Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte äger rum 1 juni kl. 11.13 

 

§ 8  Mötets avslutande  

Anna Dahlberg, ordförande, förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

Anna Dahlberg    Birgitta Severinsson 

 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

Sekreterare 
 

 

 

  

  

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


