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

Protokoll nr 8, räkenskapsåret 2017-18
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Fredagen den 27 april 2018
Plats: Brygghuset
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Johan Sjöö och Mats Sjögren.
Förhinder: Johan Carlsén och Krister Sundberg.
1. Styrelsemötets öppnande
KSF:s ordförande P-O Trelje öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte
Protokollet för föregående styrelsemöte nr 7 den 18 mars behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
PO har betalat några räkningar men samfällighetens bokföring (program och filer)
registerprogrammet (Access och filer) finns fortfarande i Ingers dator. Vi ber Svante
Finnveden gå hem till Paul och försöka flytta de ekonomiska filerna och vårt register så vi kan
komma åt alla funktioner.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
a) I fallet med den fastighetsägare som av allt att döma byggt en terrass m m på föreningens
mark har ingenting hänt. Kerstin kontaktar kommunens jurist för bygglovsärenden och tar
reda på vad som gäller. Vi vill bland annat veta om det finns tekniker hos kommunen som kan
mäta ut var tomtgränsen går på Alvägen 15. Om terrassen ligger på föreningens mark går vi
vidare och anmäler byggfusk till kommunen.
b) Företaget Ramböll har gjort en undersökning om hur förutsättningar ser ut runt att gräva för
kommunalt vatten och avlopp på Edsala-Kalkudden. P-O undersöker om rapporten har
lämnats över till kommunen.
6. Vägar
Mats har pratat med Wiklunds som hyr ut sandcontainrar och fyller på sand i dem vartefter
det behövs under vintern. Detta är en lösning som passar samfälligheten. Roger Sjöö får i
uppdrag att kontakta dem och beställa.
7. Mark och fastigheter
Den stora rishögen på Frönäsvägen är borta. Det finns en del högar kvar i området. Arbete
med att få bort dem pågår.
8. Bryggor, badplatser och stränder
a) 8 av 9 bryggdelar har levererats till Tegelbadet. Planen är att bryggorna ska lyftas i den 12
maj kl 11.00. De kommer att läggas utanför befintliga bryggor till att börja med. Meddelande
om hur allt kommer att gå till meddelas till alla som har bryggplatser vid Tegelbadet.
b) Behövs ny badflotte vid Fågelbadet. Lena undersöker vad som finns och vad det kostar.
9. Extrastämma och städdag 28 april

a) På städdagen arbetar vi bland annat med baden, Bergsvägen, ravinen, stigen vid Tegelbadet
och röjning runt Smedjan. Korvgrillning 12.00 som Mats ordnar.
b) Extrastämma 13.00 för att välja ny kassör.
Sedan följer årsmöte för den vilande tomtägareföreningen. En styrelse för den föreningen
behövs för att det ska gå att arbeta vidare med hur tomtägareföreningen ska behandlas.
10. Övriga frågor
a) Hemsidan. Styrelsen arbetar på att göra en ny. Kerstin samarbete med Anne-Lie Holnström
runt detta. Vi vill behålla adressen kalkudden.se.
b) Registret. Vi kommer att lägga det på externa hårddiskar för att klara reglerna i
dataskyddsförordningen, GDPR. Ansvariga för registret kommer vara kassör och sekreterare.
c) Lagförändringar (ang ekonomiska föreningar) kommer kräva stadgeändringar. Styrelsen
har förslag klara till stämman i höst.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i Brygghuset torsdagen den 24 maj 2018 kl 18.00. Johan Sjöö fixar
fika.
Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….
Per-Olof Trelje, ordförande

