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Protokoll nr 4 räkenskapsåret 2019-2020 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) 
 
Mötesdatum: söndagen 12 januari 2020 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Mats Sjögren, Johan Carlsén, Jonas Fläckerud, P-O Trelje, Margareta Saldén 
Göthberg, Marina Revell, Helena Gårdsäter, 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 
Beslöt att skjuta upp frågan om att förbättra vändplanen på Hermelinvägen till senare i vår. 
 
Marina R arbetar färdigt med checklistan för stränder, badbryggor och lekutrustning inför 
vårens städ-röjdag. Dessutom ska anslagstavlorna uppdateras. Bortforsling av ris, som ligger 
lite här och var, bokar vi i samband med vårens röjddag då ännu mer rishögar kommer att 
behöva forslas bort. 
 
Nästa styrelsemötet startar vid Fågelbadet. Styrelsen ska kolla markerade träd för att kunna ta 
ställning till vilka träd som kapas kapas. 
 
Angående Konstituerande styrelsemöte 23 oktober: P-O T har inte än skickat  in protokollet 
till Lantmäteriet. 
 
4. Ekonomi 
P-O T ska påminna 20 medlemmar som inte har betalt årsavgiften (20 november var sista 
dagen) Helena G skriver en påminnelsetext på hemsidan. Vi kollar upp på nästa styrelsemöte 
hur många fler som har betalat. Därefter debiteras en förseningsavgift. 
Adressregistret inte helt klart, delas ut på nästa styrelsemöte. 
 
5. Väg och jakt 
Vattnet i diket vid Älgvägen rinner nu som det ska.  
Vägarna är fina, hålen är lagade, de är hyvlade och grusade. 
 
Det gemensamma jaktlaget, Edsala/Kalkudden, har skjutit två vildsvin till. Jaktlaget fortsätter 
kampen mot svinen till den 15 februari. 
 
 



6. Mark och fastigheter 
Smedjan har fått fiber, i Brygghuset är fibern framdragen men ej installerad. Johan F kollar 
vidare olika alternativa abonnemang för Brygghuset. 
 
P-O T ska ta fram hyresavtalet för Smedjan. Styrelsen anser att en mindre hyreshöjning borde 
vara möjlig för att täcka en del av fiberkostnaden. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Helena G gör en efterlysning på hemsidan om vems omärkta båtar som ligger vid brygghuset. 
Efter vårens röjdag får styrelsen ta ställning till hur vi gör med båtarna, om ägarna inte hör av 
sig. 
 
Johan S godkänner offerterna för en ny badbrygga,  Mats S beställer badbryggan till ett pris 
på cirka 61.500 kronor. Johan S ger Roger iS uppdrag att ta upp den gamla bryggan, när som 
helst när det passar under våren, samt beställa en container för ändamålet.  
Johan C beställer en brygganslagstavla till Tegelbadet (samma som finns på vid Fågelbadet 
och Kotan) 
Förteckningarna på brygganslagstavlorna ska senast 25 april innehålla rätt namn och 
telefonnummer på den som hyr respektive plats. 
 
8. Ansökan om bygglov 
Mats S har efter kontakt med Edsala fått reda på att ansökan om planbesked måste 
kompletteras, han kollar med Strängnäs kommun om vad det är som fattas.  
 
9. Vatten och avlopp 
Beslöt att godkänna Sevabs avtal angående återanvändning av Schaktmassorna i ravinen, med 
en väg över  med träd och buskar på sidorna. Positivt för trafiken. 
 
Beslöt godkänna Sevab Strängnäs Energi avtal VA-anläggningar avseende KSFs vägar. 
 
Beslöt bordlägga Sevabs Markupplåtelseavtal angående sju pumpstationer. Styrelsen vill ha 
svar på varför vissa stationer kräver hus medan andra kan var nergrävda, Mats S ska ringa 
kommunen. 
 
Beslöt godkänna Vattenfalls Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnätet, vilket ska 
inskickas med bifogat styrelseprotokoll där firmatecknare framgår. 
 
 
10. Inkomna skrivelser 
--- 
 
11. Hemsidan 
 

a)  Frågor och svar --- 
b) Utseende och innehåll 

Johan F har förslag på nya rubriker, underrubriker och innehåll. Styrelsen får i hemläxa att 
kolla hemsidan och jämföra förslaget med hur det ser ut i dag. Vi fortsätter diskussionen på 
kommande möte (n). Johan F uppmuntrar styrelsen att ta bilder vid olika situationer i fält som 
kan användas på hemsidan. Målet är att ha en aktuell och levande hemsida. 
Kalendariet ska uppdateras. 



12. Övriga frågor 
Lördagen 25 april klockan 10.00 är nästa städ-röjdag. 
 
Höstens städ-röjdag lördagen 26 september. 
 
KSFs stämma/årsmöte söndagen 18 oktober. 
 
 
13. Nästa styrelsemöte 
Söndagen 16 februari. Obs! samling vid Fågelbadet. 
 
Kommande styrelsemöten 22 mars, 19 april, 17 maj och 14 juni. 
 
 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Protokollskrivare                                                                    Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 


