
Kalkuddens samfällighetsförening 
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
kontakt@kalkudden.org 
 
 
 
Protokoll nr 1 räkenskapsåret 2020 -2021 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
 
 
Mötesdatum: Söndagen 20 september 2020. 
Plats: Glashuset i Marina Rewells trädgård.  
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud, 
Margaretas Saldén Göthberg, Johan Sjöö, Johan Carlsén 
 
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 från 30 augusti godkändes 
 
4. Ekonomi 
Läget är under kontroll. Genomgång av budget för nästa verksamhetsår, dvs sju månader. 
Kassören P-O T förklarar att ”budgeten blir framtung, minus först som sedan vänder till plus”. 
Detta på grund av beslutet på stämman förra året att ändra datum för räkenskapsåret. 
  
5. Väg och jakt 
Roger S får i uppdrag att skrapa vägarna där det fortfarande är gropigt. 
Jaktlaget, genom Johan Carlsén, ska hos Polisen söka nytt Skottlossningstillstånd. Det sker 
var tredje år. 
 
 
6. Mark och fastigheter 
Styrelsen avslår, efter diskussion, en förfrågan från medlem om ny plats att lägga rishögar på, 
och hänvisar i stället till Läggesta återvinning. Ett nytt beslut får tas efter när projektet med 
vatten och avlopp är klart. 
 
Lennart Fredriksson får i uppdrag att under höst och vår, genom Johan S, ta bort träd (döda) 
och röja sly vid Tjädervägens vändplan, Dammvägen /Ängsvägen, Frönäsvägen/Ängsvägen, 
slutet av Granitvägen, Bävervägen, Hermelinvägen, Bergsvägen/Skvattramsvägen och 
Envägen. 
 
Styrelsen uppmuntrar medlemmar att tala med sina grannar innan ett mejl skickas till 
styrelsen om att man önskar att träd ska tas bort i grannskapet. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
För att kunna renovera den högra bryggan vid Fågelbadet måste Y-bommarna tas upp på land. 



Föreningen ansvarar för sina bommar medan de med privata tar bort sina egna. Det ska ske 
före den 18 oktober, innan stormarna sliter loss bryggan. Helena G får i uppdrag att skriva ett 
meddelande till hemsidan och anslagstavlorna. 
 
Badflotten vid Fågelbadet respektive Tegelbadet ska tas upp senast 18 oktober. 
 
 
8. Årsstämma 18 oktober 
Genomgång av redigerade årsmöteshandlingar klara för utskick 28 september. 
Helena G mejlar en pdf till snabbkopiering, Mats S hämtar, styrelsen samlas 26 september i 
Brygghuset för lägga handlingarna i kuvert. Adressetiketter och frimärken ansvarar P-O T för 
att det finns.  
Revisionsberättelse och valberedningens förslag kommer att finnas tillgänglig på stämman. 
Jonas F ansvarar för digital medverkan och webbkameran. 
 
 
9.Vatten och avlopp 
 
10. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har svarat på medlemmarnas mejl.  
 
11. Hemsidan  
Ägarbyten ska meddelas via hemsidan.  
 
12. Övriga frågor 
 
 
13. Nästa styrelsemöte 
Konstituerande styrelsemöte söndagen 18 oktober, efter årsmötet. 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Sekreterare                                                                            Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 
 
 


