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

Protokoll nr 9, räkenskapsåret 2017-18
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Torsdagen den 24 maj 2018
Plats: Brygghuset
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
PO ordnar så att Lena Öman får tillgång till allt hon behöver för att kunna fungera som
kassör.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
Nu är tomtgränsen på Alvägen 15 uppmätt. Fastghetsägaren har byggt på föreningens mark
och åläggs att flytta bygget. Dessutom åläggs fastighetsägaren att ta bort bryggan som också
byggts på föreningens mark.
6. Vägar
a) Roger Sjöö har som projekt att slå gräset vid dikeskanterna längs vägarna.
b) Sand och grus ska beställas för förbättring av stigar och vägar. Kjell Kristiansen beställer
till stigar.
7. Mark och fastigheter
a) Zitius säger att de har fått in de beställingar de behöver för att påbörja fiberprojektet. De
lovar fiber i år. IP Only har överlåtir våra beställningar till Stasdnät.
b) Konsultföretaget Ramböll har gjort en undesökning av förutsättningarna när det gäller att
gräva för kommunalt vatten och avlopp i Edsala-Kalkudden. De har överlämnat sina resultat
till det kommunala bolaget ESEM som krävt några förtydliganden.
8. Bryggor, badplatser och stränder
a) Nya bryggan är på plats vid Tegelbadet. Nu behöver Roger gräva för att göra plats för
stenar att fästa bryggan i.
Föreningen upphandlar snickerhjälp för att förbereda bryggorna för Y-bommarna och för att
sätta fast dem.
b) En ny badflotte med badstege beställs till Fågelbadet. Lena S ordnar det.
c) Lena S beställer också ny sand till badplatserna Tegelbadet och Fågelbadet.

9. Tomtägareföreningen
PO undersöker hur det förhåller sig med den. Innan vi tar frågan vidare till årsmöte kommer
vi att kontakta en jurist som kan hjälpa oss att räta ut våra frågetecken.
10. Övriga frågor
a) Hemsidan. PO kontaktar Anne-Lie Holmström och hör hur långt hon kommit med den.
b) GDPR. Vi kommer att ha vår register i en dator som inte kopplas upp mot nätet. Där
hämtar vi våra kontaktuppgifter när vi behöver dem. I höstutskicket kommer vi berätta för
medlemmarna hur vi hanterar deras uppgifter.
c) Vattenprover. Lena S har beställt pytsar och remisser. Lena och Kerstin tar proverna i höst.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir hos Mats på Granitvägen torsdagen den 28 juni 2018 kl 18.00. Mats
fixar fika i form av att sätta på grillen!
Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….
Per-Olof Trelje, ordförande

