Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
kontakt@kalkudden.org

Protokoll nr 1 räkenskapsåret 2021 -2022
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF

Mötesdatum: Söndagen 18 april 2021.
Plats: Brygghusets trädgård
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud,
Margareta Saldén Göthberg (telefon)
Frånvarande: 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 nr 6 från styrelsemötet 14 mars 2021 godkändes.
4. Ekonomi
Fortfarande sex medlemmar som inte har betalt årsavgiften.
Kassören PO T meddelar att föreningen för tillfället går back. Förklaras bland annat av att
årets båtavgifter inte har fakturerats än.
Styrelsen beslutar efter en längre diskussion om att höja båtavgifterna nästa räkenskapsår.
Avgifterna har inte höjts på tolv år och utgifterna skjuts nu i höjden på grund av att
båtbryggorna renoveras. Slitaget är tydligt och underhållet är eftersatt.
Nya båtavgifter/år: plats med boj 1000 kronor, plats med Y-bom 2000 kronor, stor plats med
Y-bom 2500 kronor. För externa båtägare som önskar hyra båtplats (om det finns ledigt) är
avgiften 1000 kronor till oavsett plats.
Även medlemsavgifterna höjs: anläggning 1, markavgift 1000 kronor/år.
Styrelsens diskussion om att digitalisera arbetet angående medlemsregister, fakturering,
påminnelser och bokföring ska fortsätta framöver.

5. Väg och jakt
Inget aktuellt

6. Mark och fastigheter
Smedjan är städad. Bra och nödvändigt arbete utfört av både Fritidsklubben och styrelsen.
Johan S och Roger Sjöö ska grusa färdigt stigen nedanför Alvägen 1 maj klockan 10.00.
Frivillig arbetskraft önskas, med skottkärra och spade.
Gamla risupplaget i slutet av Gnejsvägen ska flisas och sedan forslas bort. Därefter blir det en
lämplig plats för timmer. Bland annat timret som Lennart Fredriksson måste flytta från
Frönäsvägen. Privat risupplag kommer däremot inte att var tillåtet på platsen.
7. Bryggor, badplatser och stränder
Renovering av båtbrygga 2 vid Fågelbadet är klar. Stort tack till goda insatser från
medlemmar! Nya Y-bommar levereras i mitten av maj och ska sedan monteras. Jonas F
uppdaterar för båtägarna på hemsidan.
Båtbryggan vid Kotan ska också renoveras. Jonas F och Carl Dössling gör en översyn i
sommar när det är badvarmt.
Under städdagarna 24 -25 april ska styrelsen besiktiga gungorna vid Fågelbadet samt
badbryggorna och livbojarna vid båda baden. Brygghuset ska också städas.
8. Kalkuddens skyltar
Trasiga och onödiga skyltar tas bort enligt det förslag som styrelsen enades om. Helena G
ansvarar för att det blir gjort. Se bilaga.
9.Vatten och avlopp
Styrelsen beslutar om fiber till Brygghuset. Mats S beställer abonnemang från Banhof
Angående VA till Smedjan och Brygghuset blir det en brunn och en förbindelsepunkt, och en
anslutningskostnad.
Årets vattenprover på brunnar vid En- , Bad- , Orr- , Hermelin-, Bäver-, Gnejs- och
Granitvägen tar Helena G ansvar för under sommaren.
10. Inkomna skrivelser och mejl
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.

Styrelsen svarar ok till en medlem på Fasanvägen 2 som frågar angående ett nybyggt uthus
som gränsar till allmänningen.
11. Hemsidan
Styrelsen påminner Johan C att skriva en kort text om jakt och jaktlaget, för publicering under
rubriken Vilt&Jakt.
Ägarbyten ska meddelas via hemsidan.
12. Årsmöte/stämma
Söndagen 6 juni har föreningen årsmöte (för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 mars
2021) Mats S frågar Christer Olsson om han kan vara ordförande och tillika Johan Myrsten
som sekreterare på stämman.
Utskick av handlingar till medlemmarna sker med brev, PO T ser till att det finns frimärken
och kuvert. Förslag från styrelsen till årets stämma att kommunikationen framöver ska ske
digitalt.

13. Övriga frågor
Nya ägare sedan årsskiftet:
Mikael Ersson och Veronica Erssons, Edsala 5:59.
Niklas Gustavsson, Edsala 5:170, Bergsvägen 35.

14. Nästa styrelsemöte
Söndagen 23 maj.

15. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter

Mats Sjögren, ordförande

