
Kalkuddens samfällighetsförening  
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
Protokoll nr 4, räkenskapsåret 2018-19 
Styrelsemöte i Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) 
Mötesdatum: Söndagen den 11 november 2018 
Plats: Hos Krister Sundberg, Bergsvägen 
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Johan Sjöö, Krister Sundberg, 
Johan Carlsén och Marina Revell. 
Förhinder: Mats Sjögren 
 
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 3 den 21 oktober behandlades och lades till 
handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
Kassören PO Trelje redogjorde för dagsläget. Det är fyra fastigheter som inte har betalat sina 
avgifter efter en första påminnelse. 
 
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar 
a) Fastighetsägaren på Alvägen 15 har tagit bort badtunna och trädäck från föreningens mark.       
b) Vår kontaktman på kommunen när det gäller utbyggnaden av vatten och avlopp är 
projektledaren Johan Andersson. Johan Sjöö är hans huvudkontakt i styrelsen. 
 
6. Vägar 
Vägmärke ”Enskild väg” med tilläggskylt ”Endast behörig trafik” kommer sättas upp vid 
infarten till Fasanvägen. 
Stora stenar ska läggas ut så att bilar inte kan köra in och blockera området framför kanoterna 
vid Fågelbadet. 
Ytterligare parkeringsskyltar ska sättas upp vid Fågelbadet. 
 
7. Jakt 
Fyra vildsvin har skjutits sedan i somras. 
 
8. Mark och fastigheter 
a) Styrelsen fortsätter bevaka frågan om kommunens planer för Kalkudden när det gäller 
vägar och utökade byggrätter. 
b) Avverkning har till viss del gjorts av Vattenfall. Ytterligare avverkning, röjning och 
städning kommer göras på Tjädervägen, triangeln vid Alvägen, Porfyrvägen, plus områden 
vid Bergsvägen, Hermelinvägen, Gnejsvägen och Lingonvägen.  
c) Stenar som grävs upp under fibergrävningen kommer användas som fyllnadsmassor där det 
behövs. PO Trelje och Lennart Fredriksson kollar vad som behöver göras. Roger Sjöö och 
Lennart Fredriksson utför arbetena. 
d) Styrelsen jobbar på att anlägga en promenadstig längs vattnet från Kotan mot Fågelbadet. 
 



 
9. Bryggor, badplatser och stränder 
Fyllnadsmassor kommer att läggas mellan brygghuset och Tegelbadet. 
 
10. Tomtägareföreningen 
Peter Törnell fortsätter arbetet med att förändra Tomtägareföreningens stadgar. 
Ändringsförslaget presenteras på föreningens stämma som hålls på städdagen den 27 april i 
vår. 
 
11. Uppföljning av årsmötet 
a) Revisorerna granskar enligt uppdrag fiberavtalet KSF har med Zitius. 
b) Medlemsmöte kommer att hållas i samband med städdagen den 27 april i vår. Då tar vi upp 
frågorna om fibergrävning, vatten och avlopp samt kommunens information om planer för 
Kalkudden. 
 
12. Övriga frågor 
a) Hemsidan. Vi närmar oss en lösning.  
b) Vi gör ett informationsblad och skickar ut det med stämmoprotokollet.   
Här informerar vi om hemsidan, fiber, vatten och avlopp, G4-masten, kommunens planer för 
Kalkudden och grannsamverkan. Vi har delat in samfälligheten i 7 områden. Varje område 
behöver ett kontaktombud som ska arbeta med grannsamverkan tillsammans med polisen. 
 
13. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir hos Marina på Badvägen söndagen den 20 januari 2019 kl 10.00. 
Marina fixar fika. 
 
14. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. 
 
Vid protokollet:  
 
..........................................  
Kerstin Holmberg 
 
Justeras: 
 
………………………………. 
Lena Segerström, ordförande 
 


