
 
 
Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
 
Protokoll nr 7, räkenskapsåret 2022-2023 
Styrelsemöte i Kalkuddens samfällighetsförening och Kalkuddens tomtägarförening 
 
 
Mötesdatum: söndagen 20 november 2022 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Mats Sjögren, Sven Leander, Krister Johansson, Helena Gårdsäter (via mobilen),  
Jonas Fläckerud  
Frånvarande: Richard Mangs, Cecilia Fidler, 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 6, från styrelsemötet 16 oktober 2022 godkändes. 
 
4.   Ekonomi 
Den ekonomiska ställningen är fortsatt god och i balans. Ytterligare en påminnelse ska de tre 
båtägarna få som ännu inte har betalt sin båtavgift. Om ingen betalning sker före årsskiftet mister man 
sin båtplats.  
Lennart Fredriksson ska debiteras för timmer, Mats S tar kontakt med honom och stämmer av. 
 
En medlem har hört av sig och undrar varför styrelsen beviljar bidrag till käpphästklubben. Frågan löd 
om inte Fritidsklubben kunde ge bidrag istället. Vårt svar är att KSF är öppet för alla medlemmar att 
ansöka om medel en gång om året från Trivselkontot. Till skillnad från KSF är det frivilligt att vara 
medlem i Fritidsklubben (avgift 50 kr/året) och har inte ekonomiska möjligheter att dela ut bidrag.  
 
5. Mark och jakt 
På hemsidan finns en Skogsvårdsplan, från 2007. Den är inaktuell eftersom allt redan är gjort. En ny 
Skogsvårdplan behövs, Mats S tar fram ett underlag som styrelsen kan diskutera på kommande möte. 
Jonas F kollar också med Länsstyrelsen om de har något att tillföra. 
 
Stor risk finns att den lutande björken på vägen mot Brygghuset kan rasa. Krister J och Jonas F 
ansvarar för att den tas ner samt att trädet vid Fågelbadet som bävern har kapat också tas bort. 
Medlemmar som har lust att hjälpa till med arbetet får kubbar som betalning, Jonas F kallar till 
lämpligt datum via Facebook. 
 
Granar vid Porfyrvägen är drabbade av granbarkborre, Jonas F kontaktar Vattenfall att de omedelbart 
kapar de aktuella granar som lutar mot ledningar (ledningar som senare ska grävas ner). 
 
 
6. Väg och fastigheter 
Hur ser dikesdragningen ut i ravinen för avrinning från Porfyrvägen och Älgvägen? Ska det bli en 
damm eller nya diken. Mats S kollar med Johan Andersson, Sevab. 



 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Kotanbryggan är klar! Nyrenoverad med inspektionsluckor vid kättingarna. Dessa kättingar och kedjor 
måste bytas till våren, enligt dykarens inspektion. Privata namnskyltarna ligger på land som båtägare 
kan skruva fast själva, efter att de nya nummerskyltarna, som är beställda är på plats.  
Offert på nya Y-bommar har inte kommit än.  
 
Observera att man inte får röra gammalt virke från bryggan som ligger på hög! Medlemmar som är 
intresserade att få begagnat virke kan kontakta styrelsen. Oanvänt nytt virke kommer under vintern 
ligga under en presenning för att sedan i vår under städdagen flyttas in i Smedjan. 
 
 
8. Vatten och avlopp.  
Styrelsen ska upprätta ett styrdokument som stöd till gruppen som arbetar med Ravinen. Gruppens 
arbete är att ta fram olika förslag för ravinens framtid. Förslagen ska först behandlas av styrelsen 
därefter till stämman för beslut. Skogsvårdsplanen kan också vara ett stöd i gruppens arbete. 
All kommunikation ska ske via styrelsen.  
Helena G tar fram ett förslag på styrdokument till nästa möte. 
 
Återigen fattar styrelsen samma beslut som tidigare angående hantering av stenkross i ravinen. 
Sevab menar i sitt svar att stenkross inte kommer att dundra och inte damma nämnvärt, och att vi 
därför ska säga ja till stenkross. Men styrelsen har inte ändrat uppfattning, vi kommer att svara en 
gång till att vi menar att stenkross i ett bostadsområde inte kan godkännas. KSF som markägare har 
heller aldrig har fått frågan. I vårt avtal med Sevab står det skrivet ” …tillåtelse att fylla och planera ut 
överskottsmassor från utbyggnaden av VA…” (citat ur avtalet) däremot står inget skrivet om att krossa 
sten. 
 
9.  Inkomna skrivelser och mejl 
Efter en diskussion, utifrån ett mejl från en medlem, beslutar styrelsen att godkänna önskemålet om att 
förse Tegelbadet med en Bajamaja under sommaren, 1 juni -31 augusti. 
Övriga mejl från medlemmar har löpande fått svar på sina frågor. 
 
10. Övriga frågor 
Styrelsen godkänner förslag till ”Lathund för arrangemang av allmänna sammankomster”,  finns att 
läsa på hemsidan. 
 
 
12. Vårens styrelsemöten 
Tisdagen 17 januari kl 18, digitalt. 
Tisdagen 21 februari kl 18 digitalt 
Tisdagen 21 mars kl 18 
Tisdagen 18 april kl 18 
Tisdagen 23 maj kl 18 
 
Städdag lördagen 22 april kl 10 
Årsmöte lördagen 3 juni kl 10 
 
 
 
13. Mötet avslutas 
 
 
 
 



Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Helena Gårdsäter   Mats Sjögren 
sekreterare    ordförande 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


