
 

 

Infomöte 4 augusti 2019 

Anna Dahlberg hälsade alla välkomna till infomötet. Trots regnet hade en tapper skara kommit till mötet.  

1. Tältleverantören kommer till Kalvö lördag 10 augusti för att fixa tältet. För detta behövs 6-7 personer 

som kan hjälpa till med uppsättning av tältet. Tältleverantören kommer på förmiddagen. Per Malmsten 

går ut med info om exakt tid inför lördagen.  

2. Toalettstädningen ska skötas enligt anvisningarna. Viktigt för att vi ska ha rena och hygieniska 

toaletter. Lampan vid toaletterna ska inte släckas. Dörren till Nedre Toa får inte ställas upp, detta för att 

ventilationen ska fungera.  

3. Utflykt till Rosenhill, Ekerö 17 augusti kl. 11.30. Anmäla till Rosenhill direkt. Anna har skickat ut info via 

mejlen, inbjudan sätts också upp på anslagstavlan. Ingen gemensam avfärd från Kalvö.  

4. Stickan får låna traktor på obestämd tid från en traktorägare.  

5. Marie Kvammen, C11 har en medodlare, Åsa Nordeman.  

6. A15 har fått en ny ägare, Kristina Abelli som presenterade sig kort på mötet 

7. Bystugan ska få en ny trapp, Heinz Poock och Per Malmsten har lovat bygga den.  

8. Emma Rogers informerade om kommande festaktiviteter. Den 17 augusti är det kräftskica och den 24 

augusti 50-talsfest. Gemensamt beslutades att kräftkivan och 50-talsfesten slås ihop till den 24 augusti. 

Emma går ut med information om anmälan etc. De som vill ha  kräftskiva den 17 augusti är välkomna 

att ordna en, men då utan Festkommitténs hjälp.  

Det går bra att dra igång egna aktiviteter för medlemmarna utan festkommitténs medverkan. 

 Emma vill ha en levande aktivitetslista för festkommittén för att kunna göra ändringar beroende på 

väderlek och annat.  

9. Anna efterlyser arbetsbeskrivningar för de olika arbetsgruppernas uppdrag för att ha vid överlämning 

till nya deltagare i arbetsgrupperna etc.. Det ska vara kortfattande beskrivningar. För den som vill ha 

hjälp med att skriva ned arbetsbeskrivningarna kommer Tuula Kuosmanen, sekreterare, att stanna kvar 

efter infomötet 25 augusti.  

10. Uppmaning från Anna att kontrollera medlemsregistret på medlemssidan om ev. ändrade 

telefon/mobilnummer. Meddela ändringar till styrelsen.  

11. Per Malmsten har på styrelsens uppdrag skickat ett brev till kommunen för att få igång en dialog om 

vårt arrende. Per och Anna kommer att kontakta kommunen för att få ett bokat möte i höst.  



12. Stefan Petersen informerade om det nya onlinebokningssystemet för bokning av Bystugan. Stefan tar 

ned bokningslistan som har hängt på Öfre Toa efter infomötet och lägger in de bokningar som gjorda i 

listan. Varje medlem kan registrera sig som användare med sin e-postadress, namn och telefon/mobil via 

Bokamera.se/KalvoKoloniby eller via Bokameras app. Om man behöver boka flera dagar i följd ska varje 

dag bokas för sig. Det går att boka max 5 dagar per bokning.  

13. Kalvödagen den 1 september ställs in och ingen Kalvödag genomförs i år. Styrelsen återkommer till 

årsmötet om Kalvödagen 2020. Redan nu uppmanas medlemmarna att tänka på  deltagande i 

aktiviteter, ansvarig för uppgifter etc. Kalvödagen genomförs med frivilliga insatser och om det inte finns 

engagemang hos medlemmarna finns det heller inga förutsättningar att genomföra dylika aktiviteter.  

14. Anna Dahlberg föreslog en tävling inför nästa år om den högsta solrosen. Förslaget vann allas 

gillande. Solrosfrön går att få från Anna Dahlberg, stuga A18, Eva Malmsten, C9, har också frön.  

15. Fråga om vägen ställdes av en medlem. Svar är att det blir ingen rondell eller trafikljus till infarten till 

Industrivägen. Info om det pågående Norviksbygget finns på deras hemsida: www.stockholmshamnar.se 

Projektet "att bygga Stockholm Norvik Hamn". Informationsblad från maj 2019 finns att ladda ner och 

det går också att följa projektet på Facebook.  

16. Anneli Bjurgård informerade från Valberedningen inför årsmötet 2020. Ersättare till två ordinarie 

ledamöter; Per Malmsten, kassör, och Tuula Kuosmanen, sekretare, behövs. Anneli efterlyser 

arbetsbeskrivningar för de olika styrelseuppdragen.  

17.  Förslag från en medlem att Kalvö installerar en egen handpump för att ha tillgång till vatten vid ev.  

krishändelse.  

18. Anna avslutade mötet. Nästa infomöte äger rum söndag 25 augusti kl. 11.  

 

Vid tangenterna 

Tuula Kuosmanen, sekreterare 

www.stockholmshamnar.se

