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E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
 
 
Protokoll nr 4, räkenskapsåret 2022-2023 
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening och Kalkuddens tomtägarförening 
 
 
Mötesdatum: söndag 7 augusti 2022 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Mats Sjögren, Sven Leander, Helena Gårdsäter, Cecilia Fidler, Jonas Fläckerud, 
Krister Johansson 
Förhinder: Karolina Vrethem, Richard Mangs 
 
1. Styrelsemötets öppnande 
KSFs ordförande Mats Sjögren öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
 
3.  Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte 
Genomgången av protokoll nr 3, från konstituerande styrelsemöte 9 juni 2022 godkändes. 
 
4.   Ekonomi 
På grund av semestern får styrelsen rapporter till septembermötet.  
Sven L ska kolla om e-faktura kan vara ett alternativ, som ett erbjudande till medlemmarna, 
beroende på hur inbetalningarna för årsavgifterna och båtavgifterna har utfallit under hösten. 
Helena G anmäler den nya styrelsen till Lantmäteriet. 
 
 
5. Mark och jakt 
Krister J berättar att det är gott om vildsvin, en stor sugga har jaktlaget skjutit. Rådjur skjuts 
inte under säsongen, utan till hösten. 
 
Mats S har pratat med Lennart Fredriksson att både ris och tallar ska forslas bort.  
 
Styrelsen diskuterar om årets klippning av gräs på allmän mark. Inför nästa år ska vi avtala 
med en trädgårdsmästare som får ansvara för att det klipps när det behövs under säsongen. 
 
Granbarksborren angriper allt fler granar i vårt område. Vissa står nära elledningar, Krister J 
anmäler till Vattenfall. 
 
Mats S och Krister J ska lämna förslag på redigerad  ”Regler för trädfällning på KSFs 
allmänningar” till nästa möte. 
 
 
 
 



6. Väg och fastigheter 
Brygghusets fasader och skorsten har ej blivit renoverade. Styrelsen har inte klarat av arbetet 
som planerat denna sommar. Bestämmer därför att köpa in tjänsten. Cissi F  tar in offerter till 
nästa möte för beslut. 
 
Styrelsen beslutar att installera en elmätare i Smedjans bostad, Sven L kontaktar Vattenfall. 
 
Cissi F berättar från mötet med va-gruppen där diskussion fördes om att göra en inventering 
av vilka arbeten som behövs och en enkät till medlemmarna om dagvatten.  
Styrelsen anser att det är bättre att avvakta och ta itu med uppgifterna när va-arbetet börjar bli 
klart. Det är då man ser vad som behöver göras. 
 
Cissi F ska prata med Roger S om vägarna, exempelvis om spotthål och saltning. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Flera av Kotanbryggans gångbrädor har gått sönder under sommaren. Styrelsen beslutar att 
sätta renoveringsplanen i verket. Mats S ska kontakta dykare som kan kolla kättingar och 
sprintar. Han ska också be Tobias Lagerstedt ”Vi som bygger i Mälardalen” om offert till 
bryggans överdel av trä. 
 
Jonas F har beställt hämtning av Bajamajan vid Tegelbadet. 
 
8. Vatten och avlopp 
Arbetet med att stängsla in ravinen har påbörjats eftersom det är ett arbetsplatsområde.  
 
9. Genomgång av protokoll från årsmötet 4 juni 2022 
Konstaterar att årsmötet inte gav styrelsen några specifika uppgifter för kommande 
verksamhetsår. 
 
Omkostnadsersättningar ska utbetalas, för verksamhetsåren 2020-2021 (sju månader: 22 tusen 
kronor som aldrig betalts ut) samt 2021-2022 (12 månader dock med fel beslut på årsmötet: 
22 tusen kronor. Ska vara 38 400 kronor, kan rättas till på årsmötet 2023) Mats S ansvar för 
att alla ledamöter för respektive verksamhetsår mejlar Sven L kontonummer för utbetalning. 
 
10. Inkomna skrivelser och mejl 
Alla medlemmar har under sommaren fått svar på sina frågor. 
 
11. Övriga frågor 
Skyltprojektet som har varit vilande en längre tid ska nu verkställas på städdagen i september. 
Helena och Krister J ansvarar. 
 
Lathund för arrangemang av allmänna sammankomster tas upp på nästa möte. 
 
12. Kommande datum 
Styrelsemöten: 14 september kl 18-20,  
16 oktober kl 10-12,  
20 november kl 10-12 
Städ/röjdag lördagen 24 september kl 10-12. 
 
Avtackningsmiddag i september. Helena G  kollar datum med Johan Sjöö och Marina Revell. 



13.  Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Helena Gårdsäter   Mats Sjögren 
sekreterare    ordförande 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 


