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

Protokoll nr 5 räkenskapsåret 2020 -2021
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF
Mötesdatum: Söndagen 7 februari 2021.
Plats: Brygghuset och digitalt.
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud,
Johan Sjöö & Johan Carlsén
Frånvarande: Margareta Saldén Göthberg
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 4 från styrelsemötet 10 januari 2021 godkändes.
4. Ekonomi
Trots att kassören P-O T har skickat påminnelser till de medlemmar som inte har betalat
årsavgiften saknas fortfarande några. Styrelsen för en diskussion om vikten av att ha ett
medlemsregister som är enkelt att sköta och alltid är korrekt. Kanske dags att digitalisera
arbetet: register, fakturering, påminnelser och bokföring. Till nästa möte ska styrelsen utifrån
egna erfarenheter jämföra priser och innehåll hos tjänsteföretag ex Wisma och Fortnox.
Diskussionen ska leda fram till ett förslag inför årsmötet i juni.
5. Väg och jakt
Ingen jakt har förekommit på sistone, säger Johan C, vildsvinen är lugna och varg och lo har
synts i Stallarholmen.
Mats S har haft kontakt med Vägsamfällighetens ordförande Bie S som anser att vårt
virkesupplag ska ligga på ett speciellt ställe, inte över diken vid Frönäsvägen, därför ska
Lennart Fredriksson flytta timret till Ängsvägen eller Dammvägen så fort som möjligt.
6. Mark och fastigheter
Smedjans ramp ska firman ”Vi som bygger i Mälardalen” renovera före röj/städdagarna i
april.
Byggfirman som tog bort telefonstolparna (som var kreasotbehandlade) är klara med jobbet.
De ska betala 1000 kr till föreningen för den el som de använde.
Johan S bokar Tomas Kraft för att röja i dungen mellan Fasanvägen och ängen.

Johan S ska också påminna Lennart Fredriksson att fälla de träd, enligt plan, som ännu inte är
fällda. Avtalet med Lennart F är klart och ska under kommande vecka skrivas på.
7. Bryggor, badplatser och stränder
Nästa steg i renoveringen av båtbryggan vid Fågelbadet är att bestämma ett datum och kalla
medlemmar till fortsatt arbete. Jonas F kollar Y-bommarna, vilken sort och hur många,
meddelar sedan Mats S som tar in prisuppgifter till styrelsen för beslut.
Den övergivna båten vid Tegelbadet har Marina R satt en lapp på till ägaren. Inom tre
månader bör styrelsen veta vad som ska göras ifall ägaren har hört av sig eller inte.
8. Kalkuddens skyltar
Styrelsen ska mejla Helena vad var och en tycker angående områdets skyltar. Därefter kan vi
fatta beslut om vilka skyltar som ska tas bort eller ersättas. En möjlig arbetsuppgift på
städ/röjdagarna i april.
9.Vatten och avlopp
Inget nytt om va-projektet.
Jonas F har kollat abonnemang för Brygghusets fiberanslutning: dyrare som företag än
privatperson, kanske säsongspris? Jonas F informerar styrelsen via Whatsapp inför nästa
möte.
10. Inkomna skrivelser och mejl
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.
Ett av mejlen kommer från den blivande Bastuföreningen. De beskriver hur de planerar att få
en bastu på plats, se bil pm. Styrelsen ställs inför frågan om bastuföreningen kan få ett lån av
KSF på 100 000, med en avbetalning på fem år.
Jonas F ska dels kolla med kommunen vad gäller detaljplan/strandskydd och dels via
facebook-gruppen ”Vi som bor på Kalkudden” vilket intresset som finns. Styrelsen ska ta
ställning till villkoren när 40 medlemmar/fastigheter har anmält intresse.
11. Hemsidan
Johan C skriver en kort text om jakt, för publicering under rubriken Vilt & Jakt.
Ägarbyten ska meddelas via hemsidan.
12. Övriga frågor
Mats S kontaktar ägaren som har som har en båt felparkerad på en trailer vid Fågelbadet.
13. Nästa styrelsemöte
Söndagen 7 mars
14. Mötet avslutas
Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter

Mats Sjögren, ordförande

