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Protokoll nr 11 räkenskapsåret  2021-2022 
Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening, KSF 
 
 
Mötesdatum: Onsdagen 16 mars 2022 
Plats: Brygghuset 
 
Närvarande: Mats Sjögren, Johan Sjöö, Marina Revell, Helena Gårdsäter 
Frånvarande: Magnus Sjögren, Jonas Fläckerud, Sven Leander, Krister Johansson 
 
 
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 nr 10 från styrelsemötet 16 februari 2022 godkändes. 
 
4. Ekonomi 
Ekonomin är under kontroll.   
Avtal med bokföringsfirman Contrado är tecknat av kassören Sven L, ingen uppsägningstid finns. 
 
 
5. Väg och jakt 
Krister J har pratat med fastighetsägare som otillåtet tippade massa i ravinen. Ingen får dumpa utan 
tillstånd, bland annat på grund av invasiva växter som kan finnas med i det man kastar, exempelvis 
parkslide.  
 
 
6. Mark och fastigheter 
Överenskommelse gällande hantering av timmer och ris i samband med utbyggnaden av VA och 
elnätet är tecknat mellan Edsala- och Kalkuddens samfällighetsförening 2022-02-21. 
 
Växten parkslide som sprider sig lätt, och som man inte får gräva upp själv och som knappt går att 
utrota, kan enligt kommunens miljöansvarig grävas ner djupt och täckas i ravinen. Naturvårdsverket 
har utförlig information på sin hemsida hur besvärlig denna växt är. 
 
PO Trelje har haft möte med Johan Andersson, Sevab, angående VA och förbindelsepunkt till 
Smedjan och Brygghuset. Avvaktar med beslut tills vi får Sevabs prisuppgifter till en eller två punkter. 
Brygghusets fasader tar vi upp på nästa möte. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Renoveringsplan för Kotanbryggan ajourneras till nästa möte. 
 
Två trädgårdssoffor i stål att ställa vid stigens utsiktsplats nära Kotanbryggan och ett bord som kan 
placeras ”på övre plan” på Fågelbadet ska beställas. En ny gungställning till Fågelbadet är redan 
beställd.  Helena G ansvarar för att det blir gjort. 



 
Båtägaren som under flera år har haft en båt på en trailer utan tillstånd blir nu av med sin båtplats vid 
Fågelbadet. Styrelsen har genom åren upprepande påmint båtägaren att förvara båten någon 
annanstans än på samfällighetens mark utan resultat. Mats S ska skriftligen höra av sig till båtägaren 
om beslutet. 
 
8. Vatten och avlopp 
VA-gruppen har haft ett första möte men kommer framöver att vara vilande tills projektet i vårt 
område närmar sig och arbetsuppgifterna för gruppen blir tydligare. 
Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att kolla på Sevabs hemsida som uppdateras kontinuerligt. 
 
Många markerade träd och grenar tas nu bort. Ett träd med rosa prick betyder att trädet fälls, ett rosa 
streck betyder att grenar kapas. Fastighetsägare bör uppmärksamma de träd som står vid sin egen 
tomtgräns, man får inte ändra på markeringar som är gjorda, diskutera istället med Sevab/Sorex. 
Styrelsen tar inte ansvar. Helena G informerar på hemsidan och anslagstavlan. 
 
 
9. Inkomna skrivelser och mejl 
Styrelsen har (varje ledamot inom sitt område) svarat på medlemmarnas mejl.  
 
Ett mejl handlar om önskan att röja sly i slänten ner från Orrvägen mot bryggorna vid Fågelbadet. 
Styrelsen håller med om och beslutar att ta bort sly, rensa och göra skogsbacken luftigare. Däremot 
inte ta bort några träd, det finns många vackra ekar som vi ska vara rädda om. 
 
En annan medlem vill ta bort sly vid ängen vid Hermelinvägen. Styrelsen godkänner det privata 
initiativet. 
 
10. Hemsidan 
Inget nytt för tillfället. 
 
11. Övriga frågor 
Frågan om Lathund för arrangemang av allmänna sammankomster tas upp på nästa möte.  
Förslag på arbetsuppgifter ska styrelsen diskutera digitalt inför städdagen 23 april. 
  
12.Nästa styrelsemöten 
Onsdag 20 april mellan klockan 17-19. 
 
 
13. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Sekreterare                                                                            Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 
 
 


