Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
E-postadress: kontakt@kalkudden.se

Protokoll nr 4, räkenskapsåret 2017-18
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Lördagen den 11 november 2017
Plats: Brygghuset
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Johan Sjöö och Mats Sjögren.
Förhinder: Johan Carlsén, Inger Lind och Krister Sundberg.
1. Styrelsemötets öppnande
KSF:s ordförande P-O Trelje öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte
Protokollet för föregående styrelsemöte nr 3 den 22 oktober behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
Omkostnadsersättningarna till styrelseledamöterna är utbetalda.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
I fallet med den fastighetsägare som av allt att döma byggt en terrass m m på föreningens
mark väntar styrelsen på att en lantmätare ska mäta upp exakta gränser för fastigheten. Det är
fastighetsägarens sak att boka tid med lantmätaren, vilket inte har hänt. Ordförande kontaktar
fastighetsägaren och stöter på för att något ska hända.
6. Vägar
Det behöver byggas ett skydd över föreningens sandficka. Vägsamfälligheten och Edsala
samfällighetsförening behöver liknande skydd.
MAVAB har lämnat en offert på ca 100 000 kr per skydd. Styrelsen anser att det är för dyrt.
Frågan om att bygga skyddet kommer gå till några andra firmor. Om de inte har tid att börja
bygga nu väntar vi till de kan göra jobbet.
7. Mark och fastigheter
a) Lennart har avverkat en del nyligen men det finns mer att göra inom området. Styrelsen vill
behålla Lennart för att göra jobben. Hans kontrakt går ut snart. Johan Sjöö kontaktar honom
för att diskutera ett nytt kontrakt på tre år.
b) Flis och rishögarna behöver fraktas bort. Johan pratar med Lennart om det.
c) Ristippen vid Gnejsvägen är stängd sedan 1 oktober. I höst och under år 2018 ska ris i
stället läggas på hög i det obebyggda området längs Porfyrvägens sida ner mot Ravinen.
Enskilda medlemmar hänvisas i första hand att tippa sitt ris på återvinningsstationen vid
Läggesta.
8. Bryggor, badplatser och stränder
Ingen säker offert på bygget av ny båtbrygga vid Tegelbadet har ännu inkommit. Diskuterades
om föreningen ska välja pålade bryggor eller flytbryggor.
9. Övriga frågor

a) Hemsidan. Styrelsen arbetar på att göra en ny. Kerstin ordnar ett abonnemang på Word
Press och tar på sikt över skötseln av hemsidan i samarbete med Anne-Lie som har hand om
den nu.
b) Oklarheter runt IP-Only och fibern. Eventuellt kommer de med ett besked efter den 20
november om när de kan börja jobba.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir hos P-O den söndagen den 14 januari 2018 kl 10.00.
Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….
Per-Olof Trelje, ordförande

