
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby.  

  

Datum: 2019-06-29 

Tid: 11.00 - 14.00 

Plats: Bystugan 

 

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

Severinsson, Heinz Poock ersätter ordinarie ledamot Tuula Kuosmanen. 

 

Frånvarande: Tuula Kuosmanen, Peter Kolström, 

  

 Dagordning  

  

§ 1   Mötets öppnande  

Anna Dahlberg, ordförande, förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2   Val av justerare  

Heinz Poock valdes till justerare.  

 

§ 3  Tidigare protokoll  

Styrelsen godkände tidigare protokoll. 

 

§ 4  Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

§ 5   Dagordning  

  

a. Inkommande post & avrapportering.  

Studiebesök Rosenhill Norrtälje.   

 

    b.  Ekonomi-rapport från kassören/festkommitté  

         Alla har nu betalat medlemsavgiften och ekonomin är i balans. 

      

    c.  Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden  

A15 har varit till försäljning. Nya ägare tillträder i mitten av augusti. 

Det är nu 16 som står i intressekön.  

 

    d.  Projektlistan 2019  

         Toalettrenovering övre   

         Målning av innetak. 

         Anna Dahlberg tillfrågar Julia Westberg om hon kan ansvara för   

         påfyllning av förbandsmaterial och hjärtstartaren. 

 

    e. Utvärdering av Midsommar 

        En del synpunkter på att det saknades kvällsaktivitet. Annars var det positiva      

        reaktioner speciellt till våra två spelmän. 

 

    f.   Planerade inköp. 



         Inga inköp är planerat. 

 

    g.  Underhållsplanen.  

         Heinz Poock , Per Malmsten och Robban Petersohn går igenom listan för  

         underhållplanen.  

 

i. Bokningssystemet av Bystugan 

Sabina Gonzalez Olsson kontaktar Stefan Petersen om hur långt det har 

framskridit.  

 

j. Konflikt om syrenerna 

En konflikt har uppstått och en häck har klippts utan ägarens vetskap.  

Ägaren har betalat för häcken vid köp av stugan och äger därmed häcken. Men 

igentligen tillhör häcken föreningen då den står på föreningens mark.  

Vi i styrelsen har tagit upp situationen till diskussion och i fortsättningen ansvar 

ägaren för häcken blir klippt så den inte hänger över elledningarna. Vid 

försäljning av stugan så återgår häcken till föreningen.  

 

k. Spalta upp lista på alla uppdrag på kalvö. 

Anna Dahlberg mejlar ut och korrigerar. 

 

l. Bevattning 

Förbud för gräsbevattning. 

 

m. Hundar i området 

Hundar och katter får inte vara lösa i området och att plocka upp efter sin hund. 

 

n. Södertäljeutflykten 

Styrelsen har tagit ett per capsulam beslut den 26 juni.  

Föreningen står för kostnaden av transport med buss för besök på 

Eklundsfältets koloniträdgårdsförening söndagen den 7 juli.  

  

 

 

§ 6  Övriga frågor.   

 

Birgitta Severinsson tar upp vad styrelsen anser om fotbollsspel vid lekplatsen efter 

klagomål. Styrelsen tillstyrker spel vid lekplats och nya fotbollsmål ska inhandlas.  

Per Malmsten tar upp att det går åt mycket toalettpapper då många inte använder 

handtorken.  

 

§ 7  Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte äger rum 3 augusti kl. 11-13 

 

 

§ 8  Mötets avslutande  

Anna Dahlberg, ordförande, förklarade mötet för avslutat. 

 



 

 

 

 

Anna Dahlberg    Heinz Poock 

 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

Birgitta Severinsson  

Sekreterare 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 


