Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
kontakt@kalkudden.org

Protokoll nr 2 verksamhetsåret 2022-2023
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF
Mötesdatum: Onsdagen 11 maj 2022
Plats: Brygghuset
Närvarande: Mats Sjögren, Johan Sjöö, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud,
Sven Leander, Krister Johansson.
Frånvarande: Magnus Sjögren
1. Styrelsens öppnande
KSFs ordförande Mats Sjögren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av protokoll
Protokoll nr 1 från styrelsemötet 20 april 2022 godkändes.
4. Ekonomi
Kassören Sven L går igenom Resultat - och Balansrapporten, summorna stämmer men ett underskott
finns på 18 406 kronor, förklaras av felkonteringar. Styrelsen beslutar att föra in tre nya konton i
budgeten: Renoverings- Trivsel- och Representationskonto.
5. Vatten och avlopp
Styrelsen för diskussion utifrån frågan om medlemmars möjlighet att tippa i ravinen och efter dialog
med Johan Andersson, Sevab, beslutar styrelsen att det inte är tillåtet. Anledningen är att ravinen är en
arbetsplats, därför inte tillåtet för andra att beträda. Entreprenören Sorex kommer att stängsla in
området för att kunna ha kontroll på materialet, hur det sorteras och hanteras ur miljösynpunkt. Och
styrelsen har inte vare sig tillstånd, kunskap eller möjlighet att kontrollera vad som kan tänkas
dumpas.
Det förslag som från oktober 2019, om hur ravinen kan komma att se ut i framtiden, likt en park med
träd och buskar för rekreation, fortfarande gäller ska den läggas ut på hemsidan. Mats S kollar först
med Johan Andersson, Sevab.
6. Stämman 4 juni
Styrelsen diskuterar och godkänner årsmötets innehåll, upplägg och motionssvar.
För första gången någonsin skickas handlingarna digitalt till alla medlemmar som har en mejladress,
övriga kommer att få brev genom Snabbkopierings försorg.
Helena G, Sven L och Jonas F ansvarar för att det blir gjort i tid.
VA projektet påverkar oss alla och frågorna kring utbyggnaden är många. Ett möte med en
representant för Sevab är angeläget. Men tyvärr har Johan Andersson, Sevab, tackat nej på en inbjudan

att medverka på årsmötet. Mats S har därför istället erbjudit honom att välja ett datum där han kan
delta på ett speciellt informationsmöte som styrelsen kan kalla till.
7. Inkomna skrivelser och mejl
Styrelsen, var och en inom sitt ansvarsområde, har svarat.
8. Övriga frågor
a) Krister J rapporterar att vildsvinen har ökat markant. Jaktlaget uppskattar att det finns cirka 60-70
vildsvin inom Edsala -Kalkudden med närområde.
b) Styrelsen beslutar, efter den påbörjade diskussion på förra mötet, att följa den vägplan som finns
för skötsel av grusvägar, trots VA- projektets eventuella påverkan på vägarna. Planen är indelad i
fyraårsintervaller, eftersom alla grusvägar inte kan tas hand om samtidigt. Vägplanen ska läggas ut på
hemsidan.
c) Två frågor ajourneras till kommande möten:
Renoveringsplan för Kotanbryggan och förslag på text till ”Lathund för arrangemang av allmänna
sammankomster”.
13. Nästa styrelsemöte
Nytt datum bestäms på årsmötet 4 juni.
14. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter

Mats Sjögren, ordförande

