
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby 

 

Datum 1/8 2020 

Tid: 10.00 

Plats: Tältet 

 

Närvarande : Anna Dahlberg, Mats Leksell , Jenny Wagenknecht, Birgitta Severinsson, Anneli 

Bjuvgård, Sigrid Schutt, Stefan Petersen. 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande Anna Dahlberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av justerare  

Till justerare valdes Birgitta Severinsson 

§ 3 Tidigare protokoll 

Justerat och påskrivet. 

§4 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

§ 5 Dagordning 

a) Tidigare protokollåterkoppling 

 

Låda för leksaker inköpt. 

Lovisa återkommer efter sommaren ang föreningens träd. 

Nya toalettpappershållare inköpta( Mats och Jenny sätter upp dessa nästa helg) 

Vi skickar ut offertförfrågningar ang toalettrenoveringen efter semesterperioden. 

 

b) Inkommande post och avrapportering / Information om arrendet. 

 

Förfrågan från Per Malmsten om att hålla ett musikquiz i tältet. 

Styrelsen beslutar att tältet ej ska användas men ger förslag på att hålla till på ängen. 

 

Ingen ny information ang arrendet. 

 

 

c) Budget (Ekonomi-rapport från kassören ) 

God ekonomi. 

 

d) Överlåtelser, intresselistan , ägarbyten , byggärenden. 

 

D12, B02 samt C08 är sålda. 



D02 ska säljas. 

 

Intresselistan 31 st + 2 st interna. 

 

Förslag på att presentera nya kolonister på tex Facebook eller via mail- Anneli tar på sig det. 

 

Förslag – Se över vad som gäller för de som står i kö och bor utanför sthlms län (Anna kollar 

upp med koloniförbundet) 

 

Byggärenden- A11- Byta fönster- Styrelsen godkänner ansökan 

A17-sätta upp staket 

 

 

 

 

 

e) Projektlistan- Renovering av toaletterna tillagd. 

 

f) ABC för medlemmar- Alla läser igenom utkastet och återkommer med förslag till Anneli 

snarast. 

 

Pärm med blanketter på toaletterna- Anneli  

 

g) Motorsågen- Styrelsen beslutar att ingen ny motorsåg köps in. 

Angående sjuka träd utanför våran mark - Anna kontaktar kommunen. 

 

h) Ängen- Styrelsen fick förslag på att låta ängsblommor växa upp på en del av ängen. 

Styrelsen föreslår bakom brasan samt mellan grindarna som går ut emot bikuporna/skogen. 

 

i) Öppen eldning på området 

Ingen eldning med öppen låga på egen tomt pga brandrisken. 

 

j) Hyra av traktor för att sladda vägarna samt fixa komposthögen. 

Styrelsen beslutar att godkänna att vi hyr in traktorn för en dag. 

 

k) Städdagen – Uppdatering 

Ny lista kommer inom kort. 

 

l) Den fjärde duschen- Johanna renoverar taket nu under augusti månad. 

 

§6 Övriga frågor 

 

Miljödiplomering – Sigrid +Anneli tar fram information om vad som gäller/krävs för att 

komma igång om intresse finns. 

 



Den gamla traktorn- Vi kollar upp om vi kan sälja den i befintligt skick (Mats Och Jenny) 

 

Sniglar- Jenny uppmanar på infomötet att alla hjälps åt att plocka sniglar. 

Samt att arbetslaget lägger ut snigelmedel på de ställen där det behövs. 

 

Anna har fått information om att Sörmlands leden ej går via Kalvö. 

Nynäsleden upphörde för över 20 år sedan. 

Vi kommer få skyltar så vi kan informera. 

 

 

 

 

§ 7 Nästa styrelsemöte: 5/9 

 Plats: Tältet 

 Tid : 10.00-12.00 

 Fikaansvarig: Mats Leksell 

 

§ 8 Mötets avslutande  

 Ordförande Anna avslutar mötet. 

 

Anna Dahlberg 

Ordförande  

 

 

 

Jenny Wagenknecht 

Sekreterare 

 

 

 

Birgitta Severinsson 

Justerare 



 


