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Protokoll nr 5 räkenskapsåret 2019-2020 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) 
 
Mötesdatum: söndagen 16 februari 2020 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Mats Sjögren, Johan Carlsén, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, 
Johan Sjöö. 
Frånvarande: Jonas Fläckerud, 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 
Angående Konstituerande styrelsemöte 23 oktober: P-O T har inte än skickat  in protokollet 
till Lantmäteriet. 
 
4. Ekonomi 
Efter påminnelser till de 20 medlemmar som inte hade betalt årsavgiften vid förra mötet 
saknas nu åtta.  
Adressregistret är inte helt klart, P-O  T och Marina R arbetar vidare och rättar till de fel som 
finns. 
 
5. Väg och jakt 
Troligen kommer det att finnas pengar över på kontot för snöröjningen efter den snöfattiga 
vintern. Dessa kan läggas på grus och sand på parkeringsplatser och M-möten. Genomgång 
med Roger Sjöö om var vi ska prioritera, beslutas på nästa styrelsemöte.  
 
Det gemensamma jaktlaget, Edsala/Kalkudden, har skjutit färre vildsvin än förra säsongen 
antagligen på grund av snöbristen som gör det svårt att spåra. 
 
 
6. Mark och fastigheter 
Det har varit några inbrott i området. Styrelsen diskuterar olika eventuella åtgärder som 
bommar och kameraövervakning. Inget beslut fattas utan vi uppmanar medlemmarna att vara 
vaksamma och anlita den säkerhet som man själv bedömer behövas för sin fastighet. 
 
Vid röjningen 25 april ska bland annat sly tas bort runt Smedjan.. 
 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 



Båtar som ligger omärkta vid Brygghuset efter den 25 april anmäls till polisen som stulna. 
 
Johan C ska beställa en anslagstavla till Tegelbadet där det idag inte finns någon, för leverans 
första veckan i mars. Marina R tar emot den när den kommer. 
 
En ny badbrygga till Fågelbadet är beställd av Mats S, leverans vecka 16-17. 
 
Bryggöversyn ska göras vid röjningen 25 april. 
 
Efter styrelsens kontroll av träd vid Fågelbadet beslöts att de märkta träd som är vid badet ska 
fällas. Däremot avvaktar vi med beslut om de märkta träd som finns i skogen vid kanoterna. 
Vi kollar och avgör efter lövsprickningen. 
 
Frågan om underhållsplan kom upp. Det skulle underlätta styrelsens arbete om vi har en plan 
för när underhåll ska göras.  P-O T ska kolla i tidigare protokoll om det står skrivet något om 
detta till nästa styrelsemöte. 
 
Förteckningarna på brygganslagstavlorna ska senast 25 april innehålla rätt namn och 
telefonnummer på den som hyr respektive plats. 
 
 
8. Ansökan om planbesked 
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. Konversationen 
fortsätter. 
 
9. Vatten och avlopp 
 
Den bordlagda frågan angående Sevabs Markupplåtelseavtal om sju pumpstationer är nu 
godkänd efter svar från Sevab. De menar att pumphus, istället för bara nergrävda pumpar, i 
vissa fall är nödvändiga av arbetsmiljöskäl och när det är flera fastigheter på samma pump.  
Alla avtal som är påskrivna ska sättas in i Avtalspärmen i Smedjan. 
 
I mejl från medlemmar på Alvägen ställs frågan om varför vattenprover inte är gjorda på ett 
par år. Mats S har svarat att ge styrelsen i uppdrag att ta reda på hur det ligger till. Om det 
stämmer att det skett en miss ska Alvägen ingå i årets kontroll då andra vägar är på tur  
(Bergsvägen, Envägen, Fasanvägen, Porfyrvägen, Tjädervägen, Ängsvägen).  
Vattenprover ska göras senast i augusti vart annat år.   
 
 
10. Inkomna skrivelser 
På nätet finns en diskussion och frågor om varför Kalkudden och Edsala inte har ett 
gemensamt forum för facebook och safeland. Kalkudden har endast stämmobeslut på att delta 
i safeland, vår representant är Marina Rewell och fungerar som administratör. 
 
11. Hemsidan 
 

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

 



Styrelsen godkänner Jonas F förslag till reviderad hemsida. Vi uppmuntrar Jonas till fortsatt 
arbete med  layouten och ser fram emot en tydlig och välkomnande hemsida för Kalkuddens 
medlemmar. Målet är att den ska vara aktuell och enkel att förstå. 
 
Alla inlägg, texter, på hemsidan ska dateras. 
 
Kalendariet ska uppdateras regelbundet. 
 
12. Övriga frågor 
Vi diskuterade behovet av en Årsplanering för styrelsens arbete. Fortsätter diskussionen på 
nästa möte. 
 
13. Nästa styrelsemöte 
Söndagen 22 mars. Johan C fixar fika. 
 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Protokollskrivare                                                                    Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 


