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

Protokoll nr 7 räkenskapsåret 2021-2022
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF
Mötesdatum: Onsdagen 13 oktober 2021
Plats: Brygghuset
Närvarande: Mats Sjögren, Marina Revell, Jonas Fläckerud,
Krister Johansson, Sven Leander, Helena Gårdsäter (via mobil)
Frånvarande: Magnus Sjögren & Johan Sjöö
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 6 från styrelsemötet 16 september 2021 godkändes.
4. Ekonomi
På grund av dubbla bokföringssystem har Sven L, som nu äntligen är behörig hos Nordea, en del
tidsödande arbeten kvar att göra. Framöver kommer Sven L att mejla styrelsen ekonomiska rapporter i
god tid före möte. Ett par offerter från bokföringsbyråer har kommit, styrelsen avvaktar dock med
beslut.
5. Väg och jakt
En timme efter solen nedgång pågår för tillfället jakt. Det kommer att både finnas vägskylt och
information på facebook, Vi som bor på Kalkudden, de dagar det är jakt.
När grusvägarna ska besiktigas 9 november, innan arbetet med vatten och avlopp drar igång, kommer
Mats S och Krister J att delta. En fråga som Sevab måste svara på är om det kommer finnas
tillgängliga mötesplatser när lastbilar kommer att dyka upp på våra smala vägar.
6. Mark och fastigheter
Rörmokare ”Erik” är beställd för att stänga av vattnet på hösten och sätta på på våren i Brygghuset.
Johan S ska fråga Roger Sjöö om det är möjligt och vad det i så fall skulle kosta att dra upp den sly
som finns nära sjön på ängen mellan Fasanvägen och Alvägen.
7. Bryggor, badplatser och stränder
Fågelbadets badflotte måste tas upp, Jonas F ber Roger Sjöö om hjälp. Vi behöver också hans hjälp till
våren att ta bort gungställningen som är i dåligt skick.
Styrelsen beslöt i augusti att inventera Kotanbryggan. Jonas F förklarar att det ännu inte är gjort, han
ska tala med Carl Dössling om han kan bedöma vilken typ av renovering Kotanbryggan behöver. Efter
det kan styrelsen fatta beslut om kostnader. Kanske kan medlemmar till våren hjälpa till när vi bestämt
vad och hur mycket som ska göras?

8. Vatten och avlopp
Styrelsen diskuterar kommunens ansvar att informera allmänheten om projektet vatten och avlopp.
Sevabs hemsida räcker nog inte, så vi tycker att kommunen borde kalla till ett möte. Mats S ska också
fråga Johan Andersson, Sevab, hur de resonerar kring praktiska och ekonomiska frågor som
medlemmarna kan ställas inför.
Mats S har frågat några medlemmar om intresse att delta i en arbetsgrupp, som ska ha till uppgift att
föra dialog kring projektet mellan olika aktörer, men har ännu inte fått något svar. Helena G ska också
ställa frågan på hemsidan.
9. Inkomna skrivelser och mejl
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.
Angående vattenbrunnarnas framtid kommer i första hand de två handpumpar som har otjänligt vatten
att förses med varningsskyltar, Helena G ser till att det blir gjort. Mats S ska fråga Johan Andersson,
Sevab, om kommunen i framtiden kommer att ha synpunkter på de brunnar som finns i dag när
kommunalt vatten och avlopp är installerat.
Angående mejl till förra mötet om en avklippt kabel i diket på Fasanvägen kommer Roger Sjöö inom
kort att gräva ner den lagade på rätt sätt Styrelsen uppmanar medlemmar att för säkerhets skull kolla
sina kablar i dikena, det vill säga att de ligger så pass djupt att det går att klippa gräset utan problem.
10. Hemsidan
Jonas F ska länka film och information från Naturvårdsverket angående invasiva växter på hemsidan.
Styrelsen ska också beställa broschyrer om dessa farliga växter som kan delas ut till medlemmarna
exempelvis på vårstädningen och årsmötet.
12. Övriga frågor
Helena G och Marina R ansvarar för att skyltarnas framtid i området förändras enligt styrelsebeslut 18
april 2021.
13. Nästa styrelsemöte
Onsdagen 17 november, klockan 17-19.
14. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter

Mats Sjögren, ordförande

