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Protokoll nr 8 räkenskapsåret  2021-2022 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
 
 
Mötesdatum: Onsdagen 17 november 2021 
Plats: Brygghuset 
 
Närvarande: Mats Sjögren, Marina Revell, Jonas Fläckerud,  
Sven Leander (via mobil) Helena Gårdsäter  
Frånvarande: Magnus Sjögren, Johan Sjöö, Krister Johansson 
 
 
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 7 från styrelsemötet 13 oktober 2021 godkändes. 
 
 
4. Ekonomi 
Ekonomin är under kontroll, dock är det fortfarande ett tiotal medlemmar som ännu inte har betalt 
årsavgiften, även några båtavgifter saknas. Det är tråkigt då det drabbar föreningens löpande arbete. 
Styrelsen diskuterar ifall föreningen ska byta bank, från Nordea till Rekarne sparbank i Mariefred, för 
att stödja den lokala banken. Inget beslut tas.  
Sven L ska kontakta bokföringsbyrån i Mariefred för att få svar på mer specifika frågor som underlag 
för eventuellt ett beslut att köpa deras tjänster i januari. 
 
5. Väg och jakt 
Två rådjur är skjutna och ett har dött av ålderdom.  
Marina R berättar från mötet med ”mångfaldsgruppen” att dikena bara ska klippas på dikeskanten ner 
från vägen men inte på andra sidan upp. Där ska insekterna bygga bo och njuta av blomster. Styrelsen 
ska i vår informera om vikten av biologisk mångfald på hemsidan och kanske på skyltar uppsatta i 
naturen. 
Mats S rapporterar från besiktningen med representanter från Sorex, Sevab och en oberoende expert 
då man kontrollerade och fotograferade alla infarter till fastigheterna inför va-projektet där ledningar 
ska dras. Medlemmar uppmanas att ta in sina saker på tomten (eller ta bort) som står på föreningens 
mark och som kommer att stå i vägen för arbetet, exempelvis staket, murar, vedbodar eller 
blomkrukor. Ansvarig från Sorex är vd Martin Sörman. 
 
 
6. Mark och fastigheter 
Rörmokare ”Erik” har fått nyckel till Brygghuset och vattnet är  nu avstängt för vintern.  Johan S har 
på grund av sjukdom inte frågat 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. Lennart Fredriksson måste 
påminnas om att ta bort rishögarna bland annat vid ravinen Hermelinvägen. 



Jonas F ska kolla med Mellanskog hur försäljning av timmer går till med tanke på de träd på 
föreningens mark som kommer att kapas när va-projektet börjar. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Jonas F har kontaktat en dykare som kan hjälpa oss i vår, om föreningen står för kostnaden av 
dykutrustning, att kolla Kotanbryggan underifrån. Bryggan kommer att besiktigas ytligt under 
vinterhalvåret.  
Mats ska kontakta Vattenfall angående telefonstolpar som ligger kvar och som måste bort på 
Fasanvägen i kröken ner mot Fågelbadet. 
 
8. Vatten och avlopp 
Sorex startar projektet i Edsala i mars 2022,( inklusive Dammvägen) därefter är det Kalkuddens tur 
från 2023 till 2025. Tre arbetslag kommer att pågå samtidigt från olika håll. Informationsbrev kommer 
Sevab/Sorex att skicka ut till alla medlemmar om läget, tidsplan och etapper.  
En medlem har visat intresse att delta i den arbetsgrupp som ska föra dialog kring projektet mellan 
olika aktörer. Styrelsen önskar att fler hör av sig som är intresserade.   
 
9. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.  
 
10. Hemsidan 
Jonas F ska länka film och information från Naturvårdsverket angående invasiva växter och artrika 
vägkanter på hemsidan men det får vänta tills vårvärmen kommer. Styrelsen ska också beställa 
broschyrer om dessa farliga växter som kan delas ut till medlemmarna exempelvis på vårstädningen 
och årsmötet. 
 
11. Övriga frågor 
Två punkter ajourneras till nästa möte: Välkomstbrev och Lathund för arrangemang av allmänna 
sammankomster. 
 
 
12. Nästa styrelsemöte 
Onsdagen 12 januari 2022, klockan 17-19. 
 
 
13. Mötet avslutas 
 
 
 
 
Sekreterare                                                                            Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 
 


