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

Protokoll nr 6 räkenskapsåret 2020 -2021
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF
Mötesdatum: Söndagen 14 mars 2021.
Plats: Brygghuset och digitalt.
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud (till
punkt 8), Johan Carlsén, Margareta Saldén Göthberg.
Frånvarande: 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
Protokoll nr 5 från styrelsemötet 7 februari 2021 godkändes.
4. Ekonomi
Trots påminnelser är det fortfarande tio medlemmar som inte har betalt årsavgiften. Styrelsen
ger PO i uppdrag att ringa till de som berörs.
Kontot Mark o skogsvård har överskridit kostnaden med 200 procent. Men styrelsen anser att
det är ok eftersom arbetet har varit nödvändigt och är bra utfört av entreprenören.
Styrelsens diskussion om att digitalisera arbetet (medlemsregister, fakturering, påminnelser
och bokföring) får fortsätta under våren. Ett förslag till beslut ska finnas på stämman.
5. Väg och jakt
Ingen jakt har förekommit på sistone, enligt Johan C.
Vägsamfälligheten kommer inom kort att skicka ut ett medlemsbrev angående Frönäsvägens
underhåll och skötsel. Ett ordförandemöte mellan Vägsamfälligheten och samfälligheterna
Kalkudden och Edsala kommer att ske före utskicket.
Timret som ligger över diken vid Frönäsvägen har Lennart Fredriksson inte flyttat än. Johan S
och Mats S ska påminna honom under kommande vecka att flytta timret till Ängsvägen eller
Dammvägen.

6. Mark och fastigheter
Diskussionen fortsätter hos fastighetsägare som engagerar sig i telemastens placering nära
Bergsvägen. Medlemmarna avvisar ett förslag från Net4Mobility om att flytta masten bara 30
meter in i skogen. Styrelsen följer utvecklingen.
Styrelsen anser att Smedjans yttre rum bör röjas. Eftersom det är Fritidsklubbens ansvar
ska Mats S kontakta Eva Hultén, klubbens ordförande.
Mats S och PO T tar ansvar för att Brygghusets fasader blir kalkade under våren.
Stigarna i omgivningarna är röjda och fina på många ställen. Men det återstår en lösning för
kröken nedanför Alvägen vid Kotanbryggan. Johan S får i uppdrag att tillsammans med Roger
S hitta en väg framåt. Styrelsen anser att stigarna ska vara framkomliga för alla medlemmar.
7. Bryggor, badplatser och stränder
På hemsidan har Jonas F skrivit att båtägare som har plats vid en brygga ska mejla honom och
lämna besked ifall de fortsättningsvis vill ha sin plats eller inte. Dessutom meddelar Jonas F
att det finns några lediga båtplatser vid våra bryggor om någon är intresserad.
Jonas F ska beställa virke till Fågelbadets brygga 2. Berörda båtägare kommer att kallas till en
frivillig arbetsdag.
Styrelsens beslutar att godkänna offerten angående 14 nya Y-bommar med nätgaller, på cirka
100 tusen kronor, inklusive frakt. Föreningens Y-bommar är självfinansierade därför kommer
alla privata bommar på sikt att ersättas med nya av föreningen. Framför allt för bryggornas
skull, men även för att det blir lika för alla. Styrelsen ska skissa på en projektplan.
Under städ- röjdagarna, 24-25 april, kan medlemmar i grupper om fyra personer utföra
arbetsuppgifter. Grupperna kan till exempel samla rishögar och sly som kan eldas (tillåtna
eldningsveckor 16-18, 19 april - 9 maj) eller forslas bort av Lennart F. Fler förslag på
praktiska arbeten ska styrelsen snarast lämna via WhatsApp.
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
Angående VA till Smedjan och Brygghuset ska PO T prata med Johan Andersson, Sevab. Det
handlar om ledningar och anslutningspunkter.
10. Inkomna skrivelser och mejl
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.
I ett av mejlen önskar Yvonne Tunfjord få bidrag till att förbättra rabatten vid rondellen.
Styrelsen beviljar max 2000 kronor.

11. Hemsidan
Johan C skriver en kort text om jakt och jaktlaget, för publicering under rubriken Vilt&Jakt.
Ägarbyten ska meddelas via hemsidan.
12. Årsmöte/stämma
Söndagen 6 juni har föreningen årsmöte (för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 mars
2021) Helena och Mats skissar på en tidsplan över arbeten som ska göras inför stämman.
Motionstiden går ut sista mars, hittills har en motion kommit från Kristina Svanström.
13. Övriga frågor
Frågan om årets vattenprover tas på nästa styrelsemöte.
Bastuföreningen har nu 38 medlemmar. Boverket har sagt ok till en bastu och strandskyddet
är godkänt av Strängnäs kommun. Innan Bastuföreningen kan ansöka om bygglov måste
exakta mått på bastun vara klara.
Nya ägare sedan årsskiftet:
Mikael Ersson och Veronica Erssons, Edsala 5:59.
Niklas Gustavsson, Edsala 5:170, Bergsvägen 35.
14. Nästa styrelsemöte
Kommande möten söndagen 18 april och 23 maj.
15. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter
s

Mats Sjögren, ordförande

