
Minnesanteckningar från Infomötet 

Söndag 7/6 2020 

KL: 11.00 

Plats : Ängen 

 

 

 Ordförande Anna börjar med att hälsa alla välkomna! 

 

 Toaletterna- Vi har beslutat att öppna upp samtliga toaletter igen då vi är många som är på 

Kalvö och därav inte räcker till med de toaletter vi hittills haft öppna. Styrelsen vill dock 

påminna om att hålla avstånd och det egna ansvaret att skydda sig från smitta. 

 

 Toalettpapper- Vi planerar att byta ut de befintliga toalettpappershållarna emot större 

låsbara dispenser. 

 

 Städning utav toaletterna – En uppmaning till samtliga att man gör rent efter sig när man 

besökt toaletten. 

 

 Signeringslistor -Styrelsen kommer att sätta upp signeringslistor på toaletterna som den som 

städar ska signera med datum+tid när man städat.  

 

 Städvecka toaletterna- Ny punkt på informationsmötena där vi påminner om vilka hus som 

har de kommande städveckorna fram tills nästa informationsmöte. 

 

Kommande städveckor : 

Start 6 Juni- C05 

Start 13 Juni- A33 

Start 20 Juni (Midsommarveckan) C06+A24 

Start 27 Juni C07 

Start 4 Juli C12 

Start 11 Juli A01 

 

 Bystugan – kommer hållas stängd för bokning resten av säsongen. 

(Pga föreningen kan inte ta ansvar för att sanering / städning utförs korrekt efter/mellan ev  

uthyrningar) 

 

 Krysslistan- Kommer inom kort ut en ny version då duscharna numera är kostnadsfria. 

 

 Extra årsmöte -Det missades en punkt i dagordningen på årsmötet ( Fastställande av arvoden 

och ersättningar ) därav kommer vi vid nästa informationsmöte att hålla ett kort extra 

årsmöte. Kallelse kommer komma ut minst 14 dagar innan.  

Kan man inte närvara kan man ge fullmakt till en granne. (max en fullmakt per stugägare) 

 



 Åkgräsklipparen- Vår gräsklippare behöver inom kort bytas ut och vi önskar hjälp av kunnig 

inom området. (Göran L ställer upp ) 

 

 Städdagen- Blir ingen ” vanlig ” städdag på ett tag , däremot kommer en lista med olika 

uppgifter att finnas på toaletten vid duschhuset. 

 

Man kollar den och utför en uppgift när det passar och därefter signerar man listan med 

tomtnummer och datum då uppgiften är utförd. 

 

Listan kommer att fyllas på under säsongen så finns ingen uppgift ”ledig” just nu är det bara 

att avvakta. 

 

 Koloni älskar träd -Sigrid informerar om Koloniträdgårdsförbundets kampanj (mer info i mail 

från Sigrid) 

 

 Besiktigning av området – Runt den 28 juni kommer områdets att besiktigas , då ska 

samtliga tomter vara upprensade och tillsnyggade .  

 

 Tomtgränser- Väldigt många är i behov av att rensa upp ogräset vid  tomtgränser som går ut 

med vägarna.  ( alla ska rensa 30 cm ut ifrån sin tomtgräns)  

 

 Midsommarfirandet – Föreningens midsommarfirande är i år inställt som vi nämnde på 

årsmötet. 

 

 Solrostävling- Vi pratade förra säsongen om att ha en liten tävling i vem som kan för högst 

solros under denna säsong ! Så vill man vara med är det bara att sätta igång ! 

 

 Övriga frågor 

 

- Inget nytt ang. arrendet. 

- Vid senaste bullermätningen låg vi inom gränsvärdet. 

- Per+Tony håller på att kollar upp spegel till ”kurvan” 

- Tony påminner samtliga om att kontrollera sina brandvarnare och även jordfelsbrytaren. 

- Vid intresse kan Tony ev ordna med utbyten av brandsläckare till bra pris ( innehåller bör 

bytas var femte år ) 

- Emma hälsar att hon planerar för en Bingokväll på ängen under Juni månad. 

- Utbildning av användning av hjärtstartaren- Uppskjuten tills vidare. 

- Första hjälpen lådor-Jule hälsar att om plåster är slut finns mer i lådan ovanför . 

 

 

 


