Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
E-postadress: kontakt@kalkudden.se

Protokoll nr 6, räkenskapsåret 2018-19
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Söndagen den 24 februari 2019
Plats: Hos Lena Segerström på Envägen
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Krister Sundberg, Johan
Carlsén, Marina Revell, Johan Sjöö och Mats Sjögren.
1. Styrelsemötets öppnande
KSF:s ordförande Lena Segerström öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande
välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet för föregående styrelsemöte nr 5 den 20 januari 2019 behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
a) Det saknas årsavgifter från 8 hushåll. PO skickar ut påminnelser.
b) Föreningen har betalat 13.200 kr för att fä koll på elledningar i vägen inför
fibergrävningarna.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
Fastighetsägaren på Alvägen ombeds ta bort bråte som ligger på föreningens mark. Styrelsen
ber också fastighetsägaren att ta fram protokoll som styrker tillstånd från tidigare styrelse att
anlägga en bygga. Kerstin skickar mejl
6. Vägar
a) Vägarna har skador efter grävning för fiber. Netel kontaktas för att säkerställa att de
planerar att återställa vägarna, framför allt efter att tjälen släppt under våren. Lena har kontakt
med ansvarig på Netel. Johan S kollar om Roger Sjöö kan fylla sand i groparna.
b) Det finns några avgrävda slangar i området. Roger S får i uppdrag att laga dem.
7. Mark och fastigheter
a) Johan K Andersson, projektledare på Sevab för VA på Kalkudden och Edsala. Johan
informerade om behovet att tippa fyllnadsmassor, med förslag i ravinen vid Frönäs- Bergsvägen. Enligt grov kalkyl 38 060m3.
Tippning i ravinen skulle bl a innebära färre tunga transporter på våra vägar och ett avtal där
vi får mark som iordningsställs till exempelvis ett rekreationsområde.
Styrelsen undersöker möjligheten att få ekonomisk kompensation för att upplåta mark för
fyllnadsmassor.
Tillstånd för tippningen krävs från Länstyrelsen. De tittar bland annat på miljöaspekter.
Styrelsen tar upp frågan ännu en gång på nästa möte och diskuterar tippning i ravinen.
b) Det finns små sprickor i grunden på Brygghuset. Åtgärdas på städdagen.

c) Roger Sjöö får i uppdrag att röja slån och bredda gångstigen mellan Ängsvägen och
Dammvägen.
d) Ett lass grus ska beställas för att bredda vägen vid vändplanen på Rönnvägen. Sopbilen
behöver mer plats att vända på. Vem?
e) Lennart ska ta bort ris vid Bergsvägens slut.
f) En föreningsmedlem har installerat en elpump i föreningens nedlagda pump på Bergsvägen
efter ok från styrelsen.
8. Jakt
Tolv vildsvin är skjutna.
9. Bryggor, badplatser och stränder
Krister kollar om alla åtta frälsarkransar vid våra bryggor och badplatser är ok. Klart till nästa
möte.
10. Tomtägareföreningen
Peter Törnell får ett mejl från styrelsen där vi ber honom titta på om det går att lägga ned
tomtägareföreningen med bibehållna ägareförhållanden eller om tomtägareföreningen och
samfälligheten ska existera parallellt med stämma på samma dag i oktober.
På röjdagen den 27 april planeras det för stämma i tomtägareföreningen. Då hålls också ett
medlemsmöte för samfälligheten enligt stämmobeslut.
11. Övriga frågor
a) Hemsidan är publicerad. Ny domän kalkudden.org.
b) Grannsamverkan. Marina har haft ett inledande möte med Polisen Sara Granbeck och de
som anmält sig som ombud. Marina blir också admin för appen Safeland som används i
arbetet.
c) På Bergsvägen sitter en skylt som varnar för lösa hundar. Den ska tas ned. Alla hundar
måste hållas under uppsikt inom vårt område.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i Brygghuset söndagen den 24 mars 2019 kl 10:00. Vem skulle fixa
fika?
13. Mötet avslutas
Lena tackade alla närvarande.
Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….
Lena Segerström

