Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
kontakt@kalkudden.se

Protokoll nr 9 räkenskapsåret 2019-2020
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: söndagen 14 juni 2020
Plats: Brygghusets brygga, utom Jonas F som deltog via telefon.
Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud,
Margareta Saldén Göthberg, 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 protokolls
Protokoll från 17 maj godkändes
4. Ekonomi
Alla medlemmar har nu betalt årsavgiften.
Det avtal som styrelsen ska teckna med Lennart Fredriksson inför nästa verksamhetsår är
ännu inte påskrivet, Johan S ser till att det blir gjort.
5. Väg och jakt
Stoppskylten som Johan C har beställt till vändplanen, vid Gnejsvägen, där flisupplaget finns
är fullt, har inte kommit än pga pandemin. Roger S kommer inom kort att frakta dit stora
stenar som gör att man inte kan köra in.
6. Mark och fastigheter
Styrelsen godkänner en förfrågan från fastighetsägaren på Hermelinvägen 20 om tillåtelse att
bygga en friggebod som kommer att stå en halv meter in på föreningens mark.
Sand behövs till Fågelbadet vid stranden där gamla rishögar har legat. Johan S ber Roger S att
ta ur sandlådan eller köpa om så behövs.
Johan S bokar en ny ”röjman” till höstens arbete för en vecka eller mer.
Johan S kollar med Roger S om att skopa grus nedanför Alvägen runt hörnet vid stenar och
stubbar till nya stigen.
Brygghuset fasader behöver renoveras. Johan S kollar om det finns någon firma som kan åta
sig att kalka huset. Styrelsen får ta ställning till en offert via Whats app.

Mats S har efter samtal med Johan A, Sevab, kommit överens om att han på plats ska kolla
var ett nytt flisupplag lämpligen ska ligga.
Roger S fäller flaggstången på onsdag 17 juni, då ny flagga och linor kan komma på plats
lagom till midsommar.
7. Bryggor, badplatser och stränder
P-O T ska skriva en checklista för när underhåll ska göras till mötet i augusti.
Att få nya badbryggan vid Fågelbadet på plats gick fint tack vare många frivilliga krafter,
Roger S och framför allt arbetsledaren Carl.
Styrelsen framför ett stort tack!
Tyvärr saknas några bultar och bygeln till badstegen, Mats åtgärdar det. Han köper också
vattentermometrar att hänga vid badstegarna.
8. Ansökan om bygglov
Styrelsen godkänner bygglov till Bergsvägen och Hermelinvägen
9.Vatten och avlopp
Mats S har har vid samtal med Johan A Sevab fått bekräftat att Telia lägger ner fasta
telefonlinjerna. Stolpar och kabel är dock kvar ett par år till tills vatten och avlopp är på plats,
då tar vattenfall bort stolparna.
På kartan inför arbetet med vatten och avlopp finns röda punkter vid varje fastighet. Det
markerar på vägen ett brunnslock som man kan köra bil över. Alltså inte en brunn.
Johan A Sevab meddelar att upphandlingen är klar och att entreprenörerna börjar gräva i
september.
10.Inkomna skrivelser och mejl
Inkomna motioner tar styrelsen ställning till vid mötet i augusti.
Beslut om KSFs uppgiftsändringar har styrelsen fått från Lantmäteriet 2020-05-29.
11. Hemsidan
Ägarbyten ska meddelas via hemsidan.
Margareta S-G och Marina R kommer att rätta texter som redan är publicerade.
Handlingar från KSFs årsmöten saknas på hemsidan, vilket borde finnas. Nu finns endast
protokollet.
12. Övriga frågor
Hyresgästen till Smedjan måste röja utanför huset. Helena G ska skriva ett brev till Christer
Ahlgren och be honom att städa på tomten och vid infarten under sommaren.
Nya ägare våren 2020:
Richard Schedvins och Robert Schedvins, Ramsö 1:22, Borrholmen 12
Marita Malmberg, Edsala 5:60, Dammvägen 11

Åsa Löwner och Johan Gustafsson, Edsala 5:211, Hermelinvägen 5
Annika Heinegård och Anders Wikman, Edsala 5:65,
Paola Bustos, Edsala 5:210, Hermelinvägen 9
Anna Orlander, Edsala 5:83
13. Nästa styrelsemöte
Söndagen 30 augusti
14. Mötet avslutas

