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

Protokoll nr 3 räkenskapsåret 2019-2020
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: söndagen 24 november 2019
Plats: Brygghuset
Närvarande: Mats Sjögren, Johan Carlsén, Jonas Fläckerud, P-O Trelje, Margareta Saldén
Göthberg, Marina Revell, Helena Gårdsäter.
Förhinder: Johan Sjöö.
1. Styrelsens öppnande
KSFs ordförande Mats Sjögren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Genomgång av protokoll
Nr 1 styrelsemötet 22 september: Punkt 5 a) Fritidsklubbens ansvar att köpa in fågelholkar.
Punkt 7: Johan Carlsén ska kolla med Roger Sjöö om det är möjligt att avboka beställning av
grus, till Hermelinvägen-Bergsvägen, eftersom styrelsen uppfattar att det inte behövs.
Punkt 10: Marina Revell får i uppdrag att skriva en checklista för kontroll av badbryggor och
lekutrustning som ska göras varje år, vid vår – och höströjningarna.
Punkt 11: Johan Carlsén ber Roger Sjöö forsla bort ris vid Fågelbadet.
KSFs årsmöte 20 oktober: Punkt 12 1) Det är badbrygga till Fågelbadet som ska inköpas (inte
båtbrygga) Punkt 13 1) Styrelsen ska fälla träd vid Fågelbadet exempelvis aspar efter omsorg
och eftertanke. Styrelsemötet beslöt att lägga ut en länk på hemsidan om
strandskyddslagstiftningen, Helena Gårdsäter och Jonas Fläckerud ansvarar.
Nr 2 konstituerande styrelsemöte 23 oktober: P-O Trelje får i uppdrag att skicka in protokollet
till Lantmäteriet.
4. Ekonomi
Det har blivit fel i några utskickade fakturor då adressregistret inte är tillräckligt uppdaterat.
P-O Trelje och Marina Revell får i uppdrag att rätta till felen. Adressregistret delas ut på nästa
styrelsemöte.
5. Väg och jakt
Roger Sjöö har fått i uppdrag att dra en skopa på Älgvägen pga av stopp i diket. Uppföljning
på nästa styrelsemöte om vattnet rinner som det ska.
Det gemensamma jaktlaget, Edsala/Kalkudden, har skjutit fyra vildsvin under oktober och
november. Jaktlaget fortsätter kampen mot svinen till den 15 februari.

6. Mark och fastigheter
Smedjan och Brygghuset har fått fiber. Johan Fläckerud får i uppdrag att kolla olika alternativ
för abonnemang för Brygghuset.
P-O Trelje ska ta fram hyresavtalet för Smedjan till nästa styrelsemöte. Styrelsen anser att en
mindre hyreshöjning borde vara möjlig för att täcka en del av fiberkostnaden.
7. Bryggor, badplatser och stränder
Att lägga upp sin båt på anvisad plats på föreningens mark kostar 300 kr/år. P-O Trelje och
Marian Revell får i uppdrag att kolla i registret vilka som borde faktureras.
Mats Sjögren har fått in offerter på ny badbrygga till Fågelbadet. Styrelsen beslöt att Johan
Sjöö ska få bedöma fakturorna till nästa möte. Förutom inköp av ny brygga måste den gamla
forslas bor, arbetet ska ske under våren.
8. Ansökan om bygglov
Snårigt om bygglov och bygganmälan, diskussion om nya byggrätter som inte stämmer med
regeringens regler kring Atterfalls hus.
Styrelsen ger Mats Sjögren i uppdrag att ta kontakt med Edsala för att skicka en gemensam
ansökan om planbesked för utökade byggrätter till Strängnäs kommun.
9. Vatten och avlopp
Projektering pågår från den 29 oktober, start i Edsala. Sveab lägger schackmassorna i ravinen.
I framtiden, när allt är klart, ska delar av ravinen bli en ”park” med träd och buskar.
10. Frågor och svar på hemsidan, inkomna skrivelser
Kommunikationen med medlemmarna ska ske, så långt det är möjligt, på hemsidan. Mats
Sjögren och Helena Gårdsäter får i uppdrag att skriva texten som Johan Fläckerud lägger ut
på hemsidan. På nästa möte ska styrelsen diskutera hemsidans utseende och innehåll.
Inkomna skrivelser bockades av. Styrelsen godkände en förfrågan från en fastighet på
Gnejsvägen om att få tippa schackmassor i ravinen.
11. Övriga frågor
Margareta Saldén Göthberg informerar om Fritidsklubbens Glöggmingel 6 december hemma
hos Lena Segerström.
12. Nästa möte
Brygghuset 12 januari 2020 klockan 10.00
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