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Protokoll nr 6 räkenskapsåret 2019-2020 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) 
 
Mötesdatum: söndagen 22 mars 2020 
Plats: Digitalt möte, sammanträde på distans pga Coronavirus 
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud, 
Margareta Saldén Göthberg 
Frånvarande: Johan Carlsén, 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 från 16 februari godkändes. 
 
4. Ekonomi 
Efter påminnelser till de åtta medlemmar som inte hade betalt årsavgiften vid förra mötet 
saknas nu endast två.  
Marina R påpekar värdet av att ha ekonomirapporten i förväg. Kassören P-O T kommer 
fortsättningsvis mejla rapporten till styrelsen innan mötet. 
 
5. Väg och jakt 
Styrelsen fattar beslut enligt den prioriteringslista som Roger Sjöö föreslår om vilka vägar 
som behöver omsorg:  
Grusa Badvägen 1-3, Skrapa vägkanter/dika Furuvägen, Skrapa vägkanter/dika Ängsvägen-
Dammvägen, Skrapa vägkanter/dika Alvägen, Skrapa vägkanter/dika bitvis Bergsvägen, Dika 
bitvis Hjortvägen, Dikning i början på Älgvägen. 
 
6. Mark och fastigheter 
En fastighetsägare på Tjädervägen har länge blivit lovad att få bort träd. Än har det inte skett. 
Johan S ska prata med Lennart Fredriksson att de nu ska fällas. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Den nya anslagstavlan till Tegelbadet ska monteras och sättas på plats. Johan C får i uppdrag 
att, med hjälp av Roger S, se till att det blir gjort. 
 
Till städ – och röjdagen 25 april uppmuntras medlemmarna att ta med röjsåg, skruvdragare, 
krattor  mm. Styrelsen kommer före påsk att fatta beslut om den traditionella korvgrillningen 



blir av beroende på hur smittspridningen ser ut. Information angående dagen kommer att 
finnas på hemsidan. 
 
Styrelsen ger Lennart F i uppdrag att fälla de träd som är märkta vid Fågelbadet.  
 
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. 
 
8. Ansökan  
Kalkudden och Edsala har skickat en gemensam ansökan om planbesked för utökade 
byggrätter till Strängnäs kommun. Avgiften, 5000 -7000 kronor, delas lika mellan 
föreningarna. 
 
9. Vatten och avlopp 
Mats S ska beställa vattenprover till pumpar på Bergsvägen, Envägen, Fasanvägen, 
Porfyrvägen, Tjädervägen, Ängsvägen och Alvägen. 
 
10. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har svarat på medlemmarnas frågor 
 
11. Hemsidan 
Jonas F fortsätter arbetet med en uppdaterat hemsida, ambitionen är att kunna presentera 
hemsidan till städdagen 25 april. Han uppmuntrar styrelsen att bidra med aktuella bilder från 
omgivningarna. Även nya texter från var och ens ansvarsområde. 
 
Alla inlägg, texter, på hemsidan ska dateras. 
 
Kalendariet ska uppdateras regelbundet. 
 
12. Övriga frågor 
Diskussionen om eventuellt behov av en årsplanering för styrelsens arbete fortsätter på nästa 
möte. 
Det finns flera lediga båtplatser vid våra bryggor för samfällighetetens medlemmar.  Vi tipsar 
på städdagen 25 april och på hemsidan. 
 
Styrelsen diskuterar frågan från en medlem om hundar som springer lösa. Eftersom 
Kalkudden ingår i reglerna för detaljplan är det kopplingstvång på hundarna.  På hemsidan 
ska vi länka till Naturvårdsverket och andra myndigheter ang den aktuella frågan. 
 
 Styrelsen väljer Margareta S G till ansvarig för KSF arkiv i Smedjan.  
 
13. Nästa styrelsemöte 
Söndagen 19 april. Johan C fixar fika. 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 



Protokollskrivare                                                                    Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 
 


