
Kalkuddens samfällighetsförening  
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.org 
 
Protokoll nr 1, räkenskapsåret 2019-20 
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF) 
Mötesdatum: Söndagen den 22 september 2019 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: PO Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Johan Sjöö, Mats Sjögren. 
Förhinder: Krister Sundberg, Johan Carlsén, Marina Revell 
 
1. Styrelsemötets öppnande 
KSF:s ordförande Lena Segerström 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 10 den 25 augusti behandlades och lades till 
handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
a) Balansrapport till stämman är klar och har skickats till revisorerna.  
b) Avsättning för badbrygga 70 000kr 
 
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar  
Badbryggan som tillhör fastighet på Alvägen ligger fortfarande kvar på samfällighetens mark 
trots upprepad anmodan under det senaste 1,5 året om att den ska bort. Hänvisning har även 
gjorts till tidigare styrelsebeslut. 
 
6. Vägar 
Det finns fortfarande en del gropar i vägarna efter att Zitius har genomfört sina åtgärder. 
Roger får uppdraget att åtgärda kvarvarande gropar i samband med den planerade grusningen.  
 
7. Mark och fastigheter 
Grus ska beställas till stigprojektet Hermelinvägen - Bergsvägen innan röjdag.  
Kantklippning är genomförd. På grund av Björnloka vid Brygghuset utökades klippningen till 
att ta det som gick att komma åt med maskinen. 
 
8. Grannsamverkan 
Ingen rapport eftersom Marina inte kunde närvara. 
 
9. Jakt 
Två grisar är skjutna efter sommarens planerade uppehåll. 
 
10. Bryggor badplatser och stränder. 
Ny badbrygga ska beställas till Fågelbadet. Mats har fått in en offert och inväntar ytterligare. 
Schema för kontroll av badbryggor och lekutrustning ska tas fram för kontroll minst en gång 
per år och då förslagsvis på vårens städdag. 
 



11. Städdagen 
Stigprojektet, klippa bort uppstickande rötter och buskar samt grusningen av stigen mellan 
Bergsvägen och Hermelinvägen. 
Vägskyltar, rengöring av namnskyltar. 
Brygga Fågelbadet II skruvar behöver dras alternativt bytas ut mot grövre/längre 
Badflottar vid båda baden och inhägnad vid tegelbryggan skall tas upp. 
Järnrör vid Fågelbadet skall tas bort. 
Bortforsling av ris och eventuellt ytterligare röjning vid Fågelbadet. 
Röjning av sly vid Tegelbadet 
 
 
12. Årsstämman 20 oktober 
Det har kommit in nio motioner som besvaras inför stämman Verksamhetsberättelsen är klar. 
 
10. Övriga frågor 
Enkäten om framtiden skall presenteras på årsmötet.  
 
11. Nästa möte 
20 oktober i Församlingshemmet, Mariefred. Årsmöte 
 
12. Mötet avslutas.  
Ordförande Lena Segerström avslutade mötet och tackade alla närvarande. 
 
Vid protokollet:  
 
..........................................  
Kerstin Holmberg 
 
Justeras: 
 
………………………………. 
Lens Segerström, ordförande 
 
 
 


