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

Protokoll nr 7, räkenskapsåret 2018-19
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Söndagen den 24 mars 2019
Plats: Brygghuset
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 6 den 24 februari 2019 behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
a) Det saknas årsavgifter från 10 hushåll. PO kontrollerar adresser och skickar ytterligare
påminnelser. PO kommer att gå igenom räkenskaperna med revisorerna enligt tidigare
planering.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
a) Den båtbrygga som en fastighetsägare lagt på föreningens mark ska tas bort.
Fastighetsägaren kommer att få behålla den av honom nyanlagda trappa som går ned för
berget, med eventuell korrigering på grund av stigen som skall förbättras.
b) Överklagan från fastighetsägare mot att bygga en telemast nära Bergsvägen, har inte gått
igenom. Netel avvaktar ett beslut i frågan.
6. Vägar
a) Johan Carlsén kontaktar Roger Sjöö för att ta reda på vad han tycker att vi ska göra med
eventuella sandfickor.
b) Vägarna har skador efter grävning för fiber. Netel har påbörjat arbetet med att återställa
vägarna. Slutbesiktning kommer att ske med vägansvarig tillsammans med Roger Sjöö.
c) Skyltar om parkering, enskild väg och förbud mot att parkera släpkärror ska sättas upp vid
Fågelbadet enligt stämmobeslut. Johan Carlsén åtgärdar.
d) Roger Sjöö ska lägga stora stenar vid kanoterna vid Fågelbadet så att inga bilar kan parkera
där och blockera vägen.

7. Mark och fastigheter
a) Johan K Andersson som är projektledare på Sevab för VA på Kalkudden och Edsala har
bett om vårt tillstånd att tippa fyllnadsmassor i ravinen vid korsningen Frönäsvägen,
Bergsvägen. Enligt en grov kalkyl 38 060m3, 5600 lass. Transporterna skulle passera förbi
skolan och dessutom innebära ytterligare slitage på våra vägar. Styrelsen har godkänt
förfrågan med tanke på både miljö och säkerhet samt en försäkran från Sevab om att ravinen
blir en bra och användbar plats för medlemmarna när tippningen är gjord. Vi kan inte komma
med detaljerade krav innan Länsstyrelsen gjort sin bedömning om vad som får göras på
området.
b) Sevab vill att föreningen gör en karta över var det går ledningar för vatten och el i området.
Johan Sjöö tar reda på exakt hur Sevab vill att detta ska genomföras.
c) Johan Sjöö informerade om en firma som kan röja åt samfälligheten. Han kontaktar dem
för att se om de kan göra en del innan röjdagen.
8. Bryggor, badplatser och stränder
Krister har kontrollerat och konstaterat att alla frälsarkransar inom vårt område är kompletta.
9. Jakt
Det finns mycket vildsvin i området. Fram till 16 april är det bara tillåtet att skjuta årsgamla
djur. Därefter är jakten på vuxna tillåten. Sugga med kultingar är dock fredad. Jaktlaget
kommer att ta in tre nya jägare för att jaga vildsvin. Fler söks.
Mer om jakt kommer läggas upp på hemsidan.
10. Tomtägareföreningen
Peter Törnell har fått i uppdrag att se över tomtägareföreningens stadgar. Som ett första steg
kommer stadgarna att ändras så att tomtägareföreningen och Kalkuddens Samfällighet har
årsmöte på hösten. Frågan tas upp på tomtägareföreningens stämma efter korvgrillningen den
27 april.
11. Övriga frågor
a) Grannsamverkan. Marina och områdesombuden ska ha ett möte med polisen i Strängnäs
den 10 april. Alla uppmanas att koppla upp sig i appen Safeland. Instruktioner om hur det går
till finns på hemsidan. Skriftlig information kommer ut tillsammans med utskicket inför mötet
den 27 april.
b) Vi kommer att samarbeta med Edsala runt frågorna om vad som ska hända med våra
områden i framtiden. Det gäller vatten och avlopp, vägar och byggrätter. Edsala har tagit fram
en bra enkät. Vi skickar ut den i pappersform till våra medlemmar för att var säkra på att alla
får den. Svaren på frågorna blir underlag för hur vi går vidare.
c) Röjdag, medlemsmöte och tomtägareföreningens stämma den 27 april. Information om vad
som ska göras på röjdagen läggs upp på hemsidan och skickas ut till alla. Medlemsmötet hålls
efter korvgrillningen. Vi fixar partytält som kan sättas upp vid behov.
På medlemsmötet kommer en representant från Sevab att informera och svara på frågor.
Johan Sjöö bokar med Sevab. Vi tar också upp fibergrävning och byggrätter enligt
stämmobeslut.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i brygghuset söndagen den 5 maj 2019 kl 10:00. Kerstin fixar fika
Tider för planerade styrelsemöten läggs på hemsidan.

13. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.
Vid protokollet:
Kerstin Holmberg
Justeras:
Lena Segerström

