
 
 
Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
 
Protokoll nr 8, räkenskapsåret 2022-2023 
Styrelsemöte i Kalkuddens samfällighetsförening och Kalkuddens tomtägarförening 
 
 
Mötesdatum: tisdagen 17 januari 2023 
Plats: digitalt 
Närvarande: Mats Sjögren, Sven Leander, Helena Gårdsäter, Karolina Vrethem 
Jonas Fläckerud  
Frånvarande: Richard Mangs, Cecilia Fidler, Krister Johansson  
 
 
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 7, från styrelsemötet 20 november 2022 godkändes. 
 
4. Ekonomi 
Kontot hos Nordea är avslutat. Ekonomin är under kontroll, fast nya Kotanbryggan kostade föreningen 
en stor summa som ska avskrivas under fem år. Samfälligheten är momsregistrerad från och med 
oktober/november 2022. Förvaltaren Contrado hjälper till inför årsmötet då frågan måste ställas 
angående moms på avgiften? Årsmötet får avgöra hur vi gör avseende detta. 
Stadgarna ska uppdateras på årsmötet eftersom de som är gällande inte tar hänsyn till 
momsregistreringen. 
Styrelsen måste skicka årets handlingar inför årsmötet till medlemmarna brevledes två veckor innan 
stämman. 
 
5. Mark och jakt 
Jaktledaren Krister J deltog i räddningen av ett rådjur på isen tillsammans med brandkåren. Allt 
slutade väl.  
Den reviderade Skogvårdsplanen ska Helena G redigera innan den läggs ut på hemsidan.  
Mats S har varit på ordförandemöte hos Bie Seipel. De föreslår att vi ordnar en blomsteräng mellan 
Smedjan och parkeringen för insekternas skull och att det ser trevligare ut än jordhögar och grästovor. 
Styrelsen bifaller förslaget. 
 
6. Väg och fastigheter 
Smedjan behöver renoveras framöver, även med tanke på vatten och avlopp. Ett första steg är att 
Cecilia F tar kontakt med hyresgästen. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
”Bäverträdet” vid Fågelbadet ligger kvar och vi låter det ligga där till städdagen 22 april för den 
biologiska mångfaldens skull.  
 
På städdagen ska de nya brädorna som ligger på hög vid Kotanbryggan flyttas in för förvaring i 
Smedjan. Om det finns intresse att ta över de gamla brädorna får man  gärna höra av sig till styrelsen. 



 
Två båttrailer står på parkeringen vid Fågelbadet, det är medlemmar som mot betalning fått tillstånd 
under vintersäsongen. 
 
Styrelsen uppmuntrar medlemmar att plocka upp skräp vid promenader i området. För det är nu allt är 
synligt som ligger där det inte borde ligga. 
 
 
 
8. Vatten och avlopp.  
Mats S ska kontakta Johan Andersson, Sevab, för uppdatering hur projektet framskrider. 
 
 
9.  Inkomna skrivelser och mejl 
Medlemmarna har fortlöpande fått svar på sina frågor. 
 
 
10. Nästa styrelsemöte 
Tisdagen 21 februari klockan 18, digitalt. 
 
11. Mötet avslutas 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Helena Gårdsäter   Mats Sjögren 
sekreterare    ordförande 
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