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

Protokoll nr 6 räkenskapsåret  2021-2022 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 

Mötesdatum: Torsdagen 16 september 2021 
Plats: Brygghuset 

Närvarande: Mats Sjögren,  Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud, Johan Sjöö, 
Krister Johansson, Sven Leander, samt PO Trelje under punkt 4. 
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 5 från styrelsemötet 15 augusti 2021 godkändes. 

4. Ekonomi 
PO Trelje meddelar att medlemmarnas fakturor på årsavgifter är utskickade. Arbetet med att föra över 
alla uppgifter till Fortnox pågår och PO Trelje fortsätter att hjälpa styrelsen tills Sven L är behörig hos 
Nordea. Frågan om det nya systemet är tillräckligt bra och smidigt får styrelsen återkomma till och 
därefter eventuellt fatta ett nytt beslut. 
Styrelsen godkänner senaste resultatrapporten. 

5. Väg och jakt 
Krister J berättar att vildsvin och rådjur ska skjutas mellan oktober och januari. En skjutgata behövs i 
ravinen och vid Fågelbadet. Att bedriva bra skyddsjakt på uppdrag av KSF kräver en del omsorg 
därför godkänner styrelsen att jaktlaget köper så kallade majsbomber som kan locka fram vildsvinen. 
Jakttider och övrig information kring jakt kommer Krister J lägga ut på hemsidan. Varningsskyltar 
kommer att finnas på aktuella vägarna vid jakt. 

Vid rondellen, Bergsvägen/ Frönäsvägen, har kommunen lagt en asfaltskrans för att vattnet i rabatten 
inte ska rinna under Frönäsvägen. 

Grusvägarna ska besiktigas innan arbetet med vatten och avlopp drar igång. Mats S säger ok till Johan 
Anderssons (Sevab) förslag på datum,  eftermiddagen 9 november. Johan S ber Roger Sjöö att ”städa” 
grusvägarna före besiktningen. Styrelsen ska också filma under besiktningen, bra att ha som bevis när 
kommunen ska återställa ordningen.   

6. Mark och fastigheter 
Johan S ska kontakta en rörmokare som styrelsen kan anlita till att stänga av vattnet på hösten och 
sätta på på våren i Brygghuset. 
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Riset vid vändplanen på Gnejsvägen måste tömmas för att träd som kapas under arbetet med vatten 
och avlopp har någonstans att ligga. Johan S säger till Lennart Fredriksson att ta bort riset, som vi har 
avtal med. 

7. Bryggor, badplatser och stränder 
I stort sätt är alla båtplatser vid våra bryggor uthyrda. Om det blir kö ska de få externa båtägare bli av 
med sin plats först. Eftersom hyrtiden är årsvis bör uppsägningen ske på hösten när båten tas upp. 

Polisen vid Grannsamverkan vill ha ett möte med styrelsen angående samverkan kring båtar. Jonas F 
kontaktar polisen. 

8. Vatten och avlopp 
Styrelsen godkänner ett förslag från Vägsamfälligheten om att utse en arbetsgrupp kring arbetet med 
VA. Gruppens uppgift ska vara att föra en dialog mellan Vägsamfälligheten, Edsala samfällighet och 
Sevab. Mats S ska fråga PO Trelje om han kan vara intresserad tillsammans med två eller tre övriga 
personer. 

Lock till cementrör är ännu inte fixat. Krister J ansvara för att det blir gjort. 

9. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor. Men en fråga från medlem på Fasanvägen, 
som fått sin elkabel kapad vid dikesklippning, handlar om ersättning. Styrelsen beslutar att föreningen 
ska stå för kostnaderna och ansvara för att kabeln blir nergrävd på rätt sätt.  
Mejl angående vattenbrunnarnas framtid behöver diskuteras, ajourneras därför till nästa möte. 

10. Höströjning 25 september 
Styrelsen godkänner förslag på arbetsuppgifter som kan utföras under lördagen. Mats S ser till att korv 
och kaffe finns vid Brygghuset som sedvanlig avslutning. Helena G informerar på hemsidan.  

11. Hemsidan  
Ajourneras till nästa möte. 

12. Övriga frågor 
Ajourneras till nästa möte. 

13. Kommande styrelsemöten 
Onsdagen 13 oktober klockan 17, söndagen 21 november. 

14. Mötet avslutas 

Sekreterare                                                                            Justeras 

Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 


