Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
E-postadress: kontakt@kalkudden.se
Protokoll nr 1, räkenskapsåret 2018-2019 styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening
(KSF)
Mötesdatum: Söndagen den 16 september 2018
Plats: Brygghuset
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Johan Carlsén och Mats Sjögren.
Förhinder: Krister Sundberg, Lena Öman, Lena Segerström och Johan Sjöö.
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 11 den 19 augusti behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
Nu finns det en balansräkning som behöver gås igenom och eventuellt justeras till
bokslutet. Vi undersöker möjligheten att börja använda swish under nästa budgetår.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
Vid svartbygget på Alvägen 15 har badtunnan och bastun tagits bort från föreningen
mark. Mats har anmält ärendet till kommunens bygglovsavdelning. Inget svar därifrån
ännu.
Yvonne får 3000 kr för att köpa växter och jord till rondellen vid vändplanen vid
Frönäsvägen- Bergsvägen.
6. Vägar
a) Sandfickorna vid vändplanen Frönäsvägen-Bergsvägen behöver åtgärdas. Antingen
får de nya tak eller så skaffar eller hyr vi helt nya sandfickor. Kan vi samarbeta med
vägföreningen och Edsalas samfällighet om detta? Mats pratar med Bo Hagelkvist i
Edsala och PO kontaktar Bie Siepel som är ordförande i vägföreningen. Mats tar också
redan på hur Roger Sjöö som sköter sandningen vill ha det.
b) Diskuterades om vi ska sätta upp 30-skyltar på vissa grusvägar. Inget beslut i frågan.
7. Mark och fastigheter
a) Byggrätter. Den 18 oktober ska Mats, PO och Johan Sjöö från KFS och Bo
Hagelkvist plus två personer till från Edsalas samfällighet träffa Gunilla Östling som är

strateg på kommunen i Strängnäs för att förutsättningslöst diskutera utökade
byggrätter.
b) Nu har grävandet för fiberinstallationen kommit igång. PO kontaktar alla
pumpansvariga på Kalkudden för att de ska kunna kontakta grävarna och informera
dem om var det kan finnas vattenledningar dragna i marken. Bra om vi kan undvika att
de grävs av.
8. Bryggor, badplatser och stränder
a) Det finns lite arbeten kvar att göra vid nya bryggorna. En del kommer att fixas på
röjdagen den 29 september.
b) I vattnet nära badbryggan vid Fågelbadet finns gamla stolpar. De kommer tas bort.

9. Jakt
Två medlemmar i jaktlaget behöver förnyat skottlossningstillstånd. Det gäller Roger
Uller och Leif Isaksson. Styrelsen tillstyrker detta. Det kommer framför allt att jagas
vildsvin. Det finns många på föreningens marker nu.

9. Tomtägareföreningen
Peter Törnell hjälper PO med att göra ändringsförslag till tomtägareföreningens stadgar.

10. Röjdagen 29 september
PO har koll på vad som behöver göras.
11. Årsmöte 21 oktober
Det har kommit in två motioner. Styrelsen svarar på dem och tar dem vidare till
årsmötet.
Dokumenten som ska skickas ut till årsmötet ska vara klara till styrelsemötet 30 september.
12. Övriga frågor
a) Hemsidan. Anne-Lie Holmstedt har gjort en ny hemsida till oss som snart ska
publiceras.
b) Vattenprover tagna. Vi väntar på svar.
c) Styrelsen undersöker vad som kan göras digitalt när det gäller betalningar och
bokföring. Vi siktar också mot att en del av föreningens information ska skötas digitalt
när nya hemsidan är på plats.
13. Nästa möte
Nästa möte söndag 30 september kl. 10:00 i Brygghuset. Kerstin fixar fika.

Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….

