
Kalkuddens samfällighetsförening  
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
Protokoll nr 5, räkenskapsåret 2017-18 
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF) 
Mötesdatum: Söndagen den 14 januari 2018 
Plats: Hemma hos P-O 
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Johan Sjöö, Johan Carlsén, Inger Lind och Mats 
Sjögren. 
Förhinder: Lena Segerström och Krister Sundberg. 
 
1. Styrelsemötets öppnande 
KSF:s ordförande P-O Trelje 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 4 den 14 november behandlades och lades till 
handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
Nästan alla har betalt sina avgifter till samfälligheten. 
 
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar 
a) I fallet med den fastighetsägare som av allt att döma byggt en terrass m m på föreningens 
mark väntar styrelsen på att en lantmätare ska mäta upp exakta gränser för fastigheten. Det är 
fastighetsägarens sak att boka tid med lantmätaren, vilket inte har hänt. Ordförande kontaktar 
fastighetsägaren och stöter på för att något ska hända. Har inget hänt till nästa styrelsemöte 
kommer föreningen att ta frågan vidare. 
 
b) Två skrivelser har kommit från Rolf Johansson på Orrvägen. 

1. Han föreslår att vi undersöker möjligheten att få EU-bidrag till nytt vatten och avlopp i 
Edsalal/Kalkudden. Styrelsen kontaktar honom och frågar om han kan vara 
sammankallande i en grupp som arbetar med frågan. 

2. Han påpekar också att skyltar alltid ska sättas upp när det pågår jakt i området. Det har 
inte hänt varje gång. Styrelsen svarar att skyltar i princip alltid sätts upp. Undantag var 
när ett oberäknerligt vildsvin behövde skjutas med kort varsel. 
 

c) Skatteverket meddelar att Kalkuddens samfällighet ska betala 0 kr i skatt 2018. 
 
6. Vägar 
 Bygget av tak på sandfickorna får vänta tills någon har tid att göra jobbet.  
 
 
7. Mark och fastigheter 
a) Två medlemmar har skickat in mail med klagomål och frågor runt avverkningen på 
Kalkudden. Styrelsen svarar på deras frågor. 
b) Johan Sjöö kontaktar SA trädfällning och ber dem röja sly i området innan städdagen i 
april.  
 
 



8. Bryggor, badplatser och stränder 
Offert gällande bygget av bryggor vid Tegelbadet har kommit från Svenska Flytblock AB i 
Hedemora. Ser intressant ut. Vi går vidare med detta genom att P-O frågar företaget om de 
kan hjälpa oss med en entreprenör som sätter bryggorna på plats. 
 
9. Övriga frågor 
a) Hemsidan. Styrelsen arbetar på att göra en ny. Kerstin ordnar ett abonnemang på Word 
Press och tar på sikt över skötseln av hemsidan i samarbete med Anne-Lie som har hand om 
den nu. 
b) Inget besked från IP Only. Ny aktör Citisus. P-O kontaktar dem och ber dem ordna ett 
informationsmöte för alla i samfälligheten om vad det innebär om Citisus drar fram fiber till 
Kalkudden. 
 
10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir hos P-O den söndagen den 18 februari 2018 kl 10.00. Kerstin fixar 
mackor och fikabröd. 
 
Vid protokollet:  
 
..........................................  
Kerstin Holmberg 

Justeras: 
 
………………………………. 
Per-Olof Trelje, ordförande 

 


