
Kalkuddens samfällighetsförening 
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
kontakt@kalkudden.org 
 
 
 
Protokoll nr 3 räkenskapsåret 2020 -2021 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
 
 
Mötesdatum: Söndagen 15 november 2020. 
Plats: Brygghuset och digitalt.  
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell  Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud, 
Margareta Saldén Göthberg, Johan Carlsén 
Frånvarande: 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 
Protokoll nr 2 från konstituerande styrelsemötet 18 oktober godkändes. 
 
Arbetsfördelningen inom styrelsen skiftar eftersom Jonas F valdes till ordinarie ledamot och 
Marina R till suppleant. Jonas F är bryggansvarig men fortsätter även att ansvara för 
hemsidan. Marina R fortsätter att vara administratör för Grannsamverkan samt sköter 
tillsammans med P-O T adressregistret. 
 
4. Ekonomi 
Medlemmarna har i dagarna fått fakturor ang årsavgifterna, sista betalningsdag är 30 
november. Båtavgifterna faktureras under 2021.  
Styrelsen konstaterar att utgifterna framöver är både stora och många. Inkomsterna kommer 
inte att räcka utan fonderade medel.  
Entreprenören Tomas Krafft, som har röjt i markerna under oktober, fakturerade för 36 tusen 
kronor. Renovering av bryggan vid Fågelbadet har hittills kostat 34 tusen kronor. Smedjans 
ramp som är på upphällningen måste omgående lagas för 38 tusen kronor. Den leriga platsen i 
slutet av Fasanvägen innan Fågelbadet ska bli en parkering, kostnad 39 tusen kronor. 
Brygghusets fasader ska renoveras, en offert har inkommit. Vi avvaktar med beslut tills vi får 
en offert till.  
 
 
5. Väg och jakt 
 
Mats S rapporterar från mötet med Vägsamfälligheten Edsala-Kalkuddens ordförande Bie 
Seipel och ordförande för Edsalas samfällighetsförening Bo Hagelqvist: Frönäsvägen är gjord 
med delvis statliga medel och får bara ha tillåtna påfarter, det vill säga endast de som har 
adress Frönäsvägen. Vägen ägs av vägsamfälligheten men vägtrummor är inte 
vägsamfällighetens ansvar vid nygjorda påfarter.    



Timmerkörning måste godkännas av vägsamfälligheten och timmer som nu ligger över dikena 
på Frönäsvägen måste flyttas. Styrelsen ger Johan S i uppdrag att se till att Lennart F flyttar in 
timret så det ligger fritt från dikena, det senare är vägsamfällighetens ansvar. Skogsstyrelsen 
har en informationsfolder om virkeshantering som vi bör länka till på hemsidan.  
 
Johan C och Mats S ska kontrollera vilka vägar som har ”potthål”. Roger S får sedan i 
uppdrag att åtgärda dessa. 
 
Bo Hagelqvist, Edsala samfällighetsförening, önskar i mejl till styrelsen att ha en gemensam 
årlig plan om vägskötsel. Efter diskussion ger styrelsen Mats S i uppdrag att svara att det i 
dagsläget inte finns något behov från vår sida. 
 
 
6. Mark och fastigheter 
Avtal med Lennart Fredriksson är inte klart, väntar med beslut till nästa möte. 
Johan C får i uppdrag att prata med Roger S när han anser att parkeringen vid Fågelbadet bäst 
bör göras. Gäller även beslutet med ”potthålen”. 
 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Bryggan vid Fågelbadet är nu efter insatserna stabilare och rakare. Ska renoveras ytterligare 
med kättingar och överliggaren i vinter om isen lägger sig annars till våren. Y-bommarna 
borde vara av samma typ på båda sidor för ökad stabilitet. Styrelsen ska ta in kostnadsförslag. 
Stämman i juni får fatta beslut. 
 
 
8. Årsstämma 18 oktober 
Genomgång av protokollet från årets stämma. 
I brev ska Mats S uppmana motionärerna Hallberg och Gottfridsson att följa stämmans beslut 
om att ta bort sin privata brygga. Styrelsen vill att det är gjort till 1 juni 2021. 
 
9.Vatten och avlopp 
Ingen ny information från Sevab angående va-projektet sedan förra styrelsemötet. 
 
10. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor. 
 
11. Hemsidan  
Helena G skriver en påminnelse till hemsidan ang att årsavgiften ska vara betald till 30 
november och att båtavgifterna faktureras under nästa år. 
 
Jonas F är administratör för facebookgruppen Vi som bor på Kalkudden. 
 
Ägarbyten ska meddelas via hemsidan.  
 
 
12. Övriga frågor 
Mats S ska säga till Johan S att han ser till att Lennart F tar bort stora rishögar som finns 
bland annat på parkeringen vid slutet av Alvägen, Tegelbadet och på stora ängen. 
 



13. Nästa styrelsemöte 
Söndagen 10 januari 2021 
Söndagen 7 februari 
Söndagen 7 mars. 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
Sekreterare                                                                            Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 
 
 


