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

Protokoll nr 5 räkenskapsåret  2021-2022 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 

Mötesdatum: Söndagen 15 augusti 2021 
Plats: Glashuset i Marina R trädgård 

Närvarande: Mats Sjögren,  Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud, Johan Sjöö, 
Krister Johansson, Sven Leander via telefon. 
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 4 från styrelsemötet 29 juni 2021 godkändes. 

4. Ekonomi 
Årsavgifterna är ännu inte fakturerade till medlemmarna, trots att stämman i juni fastställde sista 
betalningsdatum till 30 juli. Förseningen beror på styrelsens beslut om att digitalisera arbetet och byte 
av kassör. Avgående kassören PO Trelje har vänligen fortsatt stötta nyvalda kassören Sven Leander 
tills behörigheter, dataprogram, överföringar med mera blir rätt. På grund av detta fattar styrelsen 
beslut om att årets fakturor ska skickas per brev så fort som möjligt. Vi har för avsikt att framöver, så 
snart vi har alla mejladresser till medlemmarna, skicka digitala brev och fakturor.   
Helena G informerar om det aktuella läget på hemsidan. 

5. Väg och jakt 
Styrelsens nya jaktledare Krister J meddelar att hans tillstånd är klart efter att Johan Carlsén är 
entledigad. 
Krister J har haft möte med Edsala/Kalkudden jaktlag. Vi har en rik fauna i området just nu så som 
hermelin, mård, vildsvin och rådjur. 

Vägkanter och diken är bra klippta, men i samband med det blev en elkabel avklippt på Fasanvägen 
som inte var nergrävd som den ska. Krister J kontaktar fastighetsägaren. 

Tunnor i täckdiken för avrinning från dagvatten måste förses med betonglock. Johan S tar reda på hur 
vi ska skaffa sådana. Ett viktigt ansvar för styrelsen innan en olycka händer. 

Parkslide är en invasiv växt som egentligen måste bort men det går inte! Växten är inte klassad som  
invasiv av EU vilket betyder att man inte kan får bidrag för utrota den. Ett växande problem som blir 
värre om någon försöker gräva bort den. Gräv alltså inte! Krister J tar kontakt med Länstyrelsen och 
beställer en broschyr att dela ut till alla medlemmar om hur man behandlar invasiva växter. 

6. Mark och fastigheter 
Johan S ska påminna Roger Sjöö om att grusa och lägga jord där det behövs och att flisa rishögarna 
som ännu inte är gjorda. 
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7. Bryggor, badplatser och stränder 
Kotanbryggan knäcktes längs ut och  lagades tillfälligt av medlem i juli. Tack! Jonas F ska köpa räfflat  
virke för ändamålet. Jonas F och Carl Dössling ska inventera hela bryggan, underlägg och bojsänkor 
inför nästa sommar. Finns det någon medlem som är dykare som har lust att hjälpa till? 

Grillplatsen vid Fågelbadet är nu ok. En ny sittplats med bord bör fixas till nästa sommar. 

Scenen vid Tegelbadet är fallfärdig. Erfarenheter från sommarens Kalkfest gör att vi redan under 
hösten bör stadga upp väggarna innan stormarna kommer. Till nästa sommar ska en renoverad eller ny 
scen vara på plats. 

Även gungställningen vid Fågelbadet är dålig. Gungorna är bra men ställningen måste rivas nu i höst 
och en ny införskaffas till våren. 

Styrelsen ska framöver diskutera hur allmänna platser ska hanteras av föreningens medlemmar. Det 
ska så småningom leda till en policy. 

8. Årsmötet 13 juni 
Protokollet från stämmen godkändes efter genomgång. Helena G sätter orginalet på plats i arkivet. 

9.Vatten och avlopp 
Inget nytt från Sevab trots påstötning av Mats S. 

10. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.  

11. Höströjning 
Lördagen 25 september klockan 10.00 ska föreningen ha höströjning. Till nästa styrelsemöte ska 
Helena G sammanställa en lista på arbetsuppgifter. 

12. Hemsidan  
Helena G ska skriva om beslutet angående årsavgifter, höströjningen och om brunnarnas vattenanalys 
när de kommer. 

13. Övriga frågor 
Marina R informerar om möte med gruppen för Grannsamverkan där polisen berättar om ett projekt 
med ungdomar som kör epa-traktor med uppgift hålla koll. Ungdomarna får en vettig syssla att köra 
runt och tipsa polisen om något inte står rätt till. Styrelsen ser gärna att projektet når oss också på 
Kalkudden. 

En båt typ Buster har stulits vid Fågelbadet. 

Helena G berättar att vattenprover är tagna på de brunnar som stod på tur (Rönnvägen/Envägen, 
Badvägen, Granitvägen, Gnejsvägen, Hermelinvägen, Älgvägen, Bävervägen). När resultatet av 
vattenanalysen kommer ska det kunna läsas i sin helhet på hemsidan. På varje aktuell brunn meddelas 
det också att resultatet finns att läsa på hemsidan. 

Nya ägare sedan april:  
Lars Åberg, Ann-Charlotte Thorén, Fredrik Thorén, Edsala 5:201, Hjortvägen 4. 
Anders Gillner och Kristina Segernäs, Edsala 5:165, Bergsvägen 18. 
Lena och Bent Hansen, Edsala 5:188, Bergsvägen 15. 
Mohammed Ali Khodr och Anja Crafoord, Edsala 5:116, Ängsvägen 14. 
Heléne och Colin Kerr, Edsala 5:179, Gnejsvägen 27. 
Robert Strömvall och Valeria Kalhhori, Edsala 5:63, Dammvägen 10. 



14. Kommande styrelsemöten 
Söndagen 19 september, 17 oktober, 21 november 

15. Mötet avslutas 

Sekreterare                                                                            Justeras 

Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 


