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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 19 april godkändes.
4. Ekonomi
En ny påminnelse ska ske till den enda medlem som ännu inte har betalt årsavgiften.
Styrelsen beslutar att inför nästa verksamhetsår skriva ett löpande avtal med Lennart
Fredriksson, med en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader.
Marina R och P-O T ska kolla igenom inbetalningarna avseende båtplatserna för detta år för
att förstå varför resultatet skiljer sig från budgeterade intäkter.
5. Väg och jakt
Rishögen och flisupplaget vid vändplanen Gnejsvägen är fullt. Lennart F forslar bort det som
ska tas bort, därefter är det stopp för allmänheten att slänga mer. Mats S tar kontakt med
Edsala att de meddelar på sin hemsida att det inte är möjligt att slänga mer, samma sak skrivs
på Kalkuddens hemsida. Johan C beställer en stopp-skylt. Roger S får frakta dit stora stenar så
man inte kan köra in.
Roger ska även grusa och salta vägarna före midsommar.
6. Mark och fastigheter
En fastighetsägare på Tjädervägen har länge blivit lovad att få bort träd. Johan S ger Lennart i
uppdrag att röja. Inför hösten även röja vid allmänningen Dammvägen och Hermelinvägen 9,
mitt emot ängen.
Det behövs en ny plats för flisupplag under två år, styrelsen föreslår Porfyrvägen mot ravinen.
Mats kollar först med Johan A Sevab om en lämplig plats.

Frivilliga krafter att fortsätta röja i området behövs. Därför får Helena G i uppdrag att ta
kopia på listan ”Att göra” som finns på hemsidan och sätta upp på anslagstavlorna som
påminnelse.
En lina på flaggstången saknas. Mats S beställer via Järnboden linor och ny flagga och
eventuell ny vimpel. Johan S ger Roger S i uppdrag att fälla stången så den kan tvättas och få
nya linor.
7. Bryggor, badplatser och stränder
Det saknas en plan för när underhåll ska göras. P-O T kommer därför skriva en checklista till
nästa styrelsemöte.
Trots översyn av bryggorna återstår många skruvar som måste fixas med stark skruvdragare.
Nya badbryggan ska sättas på plats. Roger S ska göra jobbet med hjälp av handräckning,
Johan S kallar på whatsapp när det är dags, gärna en vardagskväll. P-O T ska märka ut var det
gamla röret sitter.
Mats S kollar med firman som utförde förra årets vassklippning. Beställer uppdraget på nytt
när det är möjligt.
8. Ansökan om bygglov
Strängnäs kommun har mottagit ansökan om byggrätter.
P-O T har skrivit på ett mottagningsbevis för bygglov till en pumpstation på ängen, nedanför
Alvägen.
9. Vatten och avlopp
Mats S och Helena G får i uppdrag att ta vattenprover före midsommar på Bergsvägen,
Envägen, Fasanvägen, Porfyrvägen, Tjädervägen, Ängsvägen och Alvägen.
Mats S kollar med Johan Andersson på Sevab om frågan kring avloppet till nästa möte.
Diskuterade även om telefonstolparnas framtid.
10. Inkomna skrivelser och mejl
Styrelsen godkänner Stigprojektets önskan om grus till att förbättra stigarna med, ok även till
en extra kostnad.
Angående områdets vattenföreningar erbjuder Johan Myrsten att hjälpa till med ansökan kring
servituten som ska förnyas var femte år. Margareta S G hämtar pärmen om servitut i Smedjan
och lämnar den till Johan M. Fastighetsägare uppmanas att sätta upp märkta stolpar där
slangarna går.
11. Hemsidan
Jonas F lägger ut Fritidsklubbens kalendarium på hemsidan.
12. Övriga frågor
Helena G skriver ny skylt med rätt KSFs mejladress till anslagstavlorna.

13. Nästa styrelsemöte
Söndagen 14 juni.
14. Mötet avslutas
Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter

Mats Sjögren, ordförande

