
Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
 
 
Protokoll nr 5, räkenskapsåret 2022-2023 
Styrelsemöte i Kalkuddens samfällighetsförening och Kalkuddens tomtägarförening 
 
 
Mötesdatum: onsdag 14 september 2022 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Mats Sjögren, Sven Leander, Helena Gårdsäter, Cecilia Fidler, Jonas Fläckerud, Krister 
Johansson, Richard Mangs 
Förhinder: Karolina Vrethem  
 
 
1. Styrelsemötets öppnande 
KSFs ordförande Mats Sjögren öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3.  Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 
Protokoll nr 4, från styrelsemötet 7 augusti 2022 godkändes. 
 
4.   Ekonomi 
Kassören Sven L meddelar att den bokförda omkostnadsersättning till den dåvarande styrelsen för 
verksamhetsåret 2019-2020, 22.000 kr, ännu inte utbetalats. Beslutar att omgående betala ut 
ersättningen till ledamöterna.  
Förslag har inkommit om att erbjuda medlemmarna autogiro vilket skulle innebär en extra 
arbetsuppgift och en extra fast kostnad. Beslutar att istället uppmana medlemmar att ”ordna en egen 
autogiro” dvs att man lägger på hög själv så att det finns pengar den dagen medlemsavgiften ska 
betalas. I dagsläget saknas ett tiotal avgifter (sista betalningsdag var 31 juli). Sven L ska påminna 
berörda medlemmar.  
Nordea stänger KSFs konton sista oktober, medel som är kvar flyttas då över till Sparbanken Rekarne. 
 
5. Mark och jakt 
Vid Frönäsvägen 100 finns ett dött träd på samfällighetens mark som ska kapas av Lennart 
Fredriksson eller Krister J. 
Styrelsen godkänner Krister J idé om att stödfodra rådjuren med ensilage inför vintern. Lämplig plats 
är Bergsvägen/Hermelinvägen.  
I oktober börjar älgjakten, mer info kommer på hemsidan. 
 
Vägsamfälligheten ska skicka ut en enkät från dagvattengruppen till alla medlemmar. 
 
Krister J ska till nästa möte lämna förslag på ”Plan för gallring” för kommande år. 
Mats S och Krister J lämnar förslag på redigerad  ”Regler för trädfällning på KSFs allmänningar” till 
nästa möte. 
 
6. Väg och fastigheter 
För VA till Brygghuset och Smedjan behövs en förbindelsepunkt.  Styrelsen och Sevab  har olika 
uppfattning i frågan. Därför kommer Mats S och P-O Trelje ha möte 20 september med Carolina 
Sandeberg, VA-handläggare, Sevab, i kommunhuset i Strängnäs. 
 



Beslutar att ta ställning till offert från Insulander angående Brygghusets fasader och skorsten till våren. 
 
Vintervägsavtal är påskrivet av Vägsamfälligheten, Edsala- och Kalkuddens samfälligheter och Sorex. 
Avtalet med Kalkuddens gräv gäller i fem år. 
 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Offerten, för renovering av Kotanbryggan från Vi som brygger i Mälardalen, avvaktar  styrelsen med 
beslut till nästa möte. Jonas F ska kolla vad y-bommar kostar till nästa möte. 
Dykare är bokad. 
Styrelsen beslutar att erbjuda fyra båtplatser på trailer, i första hand för ö-bor, under en tidsbegränsad 
period under vintern. Avgift 500 kr/ båt/år. Plats ska ordnas på parkeringen vid Fågelbadet. 
 
8. Vatten och avlopp 
Mats S och Cecilia F kommer att ha möte 27 september med  Johan Jonasson, ny platschef Sorex.  
Styrelsen beslutar att skriva ett brev till vd för Sorex och Sevab och fråga angående tillstånd för 
stenkross i ravinen, nära intilliggande bostäder. Helena G skriver ett förslag till text som Mats S får 
skriva under efter ok. 
 
9. Höststädning 24 september, klockan 10.00  
Alla medlemmar samlas i korsningen Frönäsvägen/Bergsvägen för att med gemensamma krafter städa 
och röja i vårt område. Efteråt kokt korv och dryck utanför Brygghuset. 
Förslag på arbetsuppgifter:  
Ta bort sly vid Fågelbadet, ta upp badflottarna och badstegar, städa stränderna, plocka pinnar i 
fårhagen, ordna p-plast för båttrailer, åka med skräp till tippen. 
 
10. Inkomna skrivelser och mejl 
Alla medlemmar har fått svar på sina frågor. 
Ett mejl krävde beslut av styrelsen. Käpphästklubben önskar få bidrag till sin verksamhet. Styrelsen 
vet att klubben uppskattas av många medlemmarnas barn och godkänner ett bidrag på högst 5000 
kronor. 
 
11. Övriga frågor 
Lathund för arrangemang av allmänna sammankomster tas upp på nästa möte. 
 
12 Mötet avslutas 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Helena Gårdsäter   Mats Sjögren 
sekreterare    ordförande 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
 



 
 
 


