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

Protokoll nr 10, räkenskapsåret 2017-18
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Torsdagen den 28 juni 2018
Plats: Hos Mats på Granitvägen
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Johan Sjöö och Mats Sjögren.
Förhinder: Krister Sundberg, Johan Carlsén och Lena Öman.
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 6 den 27 april behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
a) Lena Öman kan nu flytta pengar mellan SBAB och Nordea. Läget med ekonomin är under
kontroll efter vårt byte av kassör.
b)Tomtägareföreningen har fått 13 04 kr i avkastning från Selebo Häradsallmännig som vi är
delägare i.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
Styrelsen ber fastighetsägaren på Alvägen att han tar bort det han byggt på föreningens mark
så fort det går.
6. Vägar
a) Vägarna är saltade och grusade.
b) P-skylt uppsatt vid badet för att ingen ska parkera så att det inte går att komma fram till
rampen för att lägga i och ta upp båtar.
c) Soptunnorna vid badet är mer än fulla. Så får det inte vara. Vi får håll ögonen på det och gö
något åt det om det fortsätter.
7. Mark och fastigheter
a) Vattenfall ska avverka runt kraftledningar. PO pratar med dem om vad som ska hända med
träden innanför ledningarna på Porfyrvägen.
b) Kommunalt vatten och avlopp. I september kommer Strängnäs kommun börja leta
entreprenörer som kan utföra anläggnigsarbeten.
c) Stigen mellan Hermelinvägen och Bergsvägen ska restaureras. Kanske kan delar från den
gamla bryggan vid Tegelbadet användas här.
8. Bryggor, badplatser och stränder
a) Tegelbadet har grusats vid rampen.

b) Ny bryggan på plats vid Tegelbadet. Det är bara några justeringar kvar att göra. Tack Lena
Segerström som gjort ett jättejobb med att få bryggan på plats. Gamla bryggan är borttagen.
c) Lena S beställer avverkning av vass.
9. Tomtägareföreningen
Inga aktuella frågor.
10. Övriga frågor
a) Hemsidan. Kerstin jobbar vidare.
b) GDPR. I höstutskicket kommer vi berätta för medlemmarna hur vi hanterar deras uppgifter.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i Brygghuset den 19 augusti 2018 kl 10.00. Kerstin fixar fika.
Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….
Per-Olof Trelje, ordförande

