
Protokoll styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening 13-04-24,  
orgnr 716465-8309 
Tid: 18.00 Plats: Anita Byström, Aspviksvägen 15 
Närvarande: Anita Byström, Jimmy Kjellgren, Ulla Lundberg, Bo Nilsson 
 
Ekonomisk redovisning från 2013-01-01—04-23 
Saldo 193 849 kr. Revisionsarvode är utbetalt till de två revisorerna à 2000 kr.  
Styrelsen beslutar att Anita lämnar in 2012 års bokföring  och protokoll till Folkrörelsearkivet i 
Norrbotten. Inför nästa styrelsemöte där anläggningsombuden tar Ulla fram en resultaträkning för 
gällande period. 
 
Hemsidan 
David Rutqvist kommer att utbilda styrelsen på hemsidan så att vi kan uppdatera den själva. 
Utbildningen ges 15 maj 2013 på LTU. Protokollen ska läggas ut och eventuellt medlemsregister. 
Styrelsen beslutar att Anita kollar vad som gäller enligt PUL när det handlar om att lägga ut 
personuppgifter. 
 
Skrivelse angående Kallax 1:233 i Luleå kommun 
En skrivelse har författats från Anl 3 till miljönämnden med klagomål på ovanstående fastighet. 
Styrelsen beslutar att stödja skrivelsen efter borttagande av sista meningen i tredje stycket efter 
”…fastigheten Kallax 1:233.” 
 
Revidering/uppdatering av grönområdesplan (skogsvårdsplanen) 
I verksamhetsplanen står att en översyn av planen ska göras och att styrelsen lämnar förslag till 
stämman 2014. 
Styrelsen beslutar att Bosse går igenom nuvarande grönområdesplan och mailar förslag på 
förändringar till övriga styrelsemedlemmar. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. Styrelsen 
informerar anläggningsombuden på informationsmötet i maj. 
 
 Besvär mot debiteringar 2013 
Fastighet 1:213, obebyggd fastighet, har klagat på en felaktig debitering där nämnda obebyggda 
fastighet blivit debiterad 300 kr men ska endast betala 100 kr. Enligt tidigare år har fastigheten 
endast debiterats 100 kr. 
Styrelsen beslutar att kreditera fastighetsägaren med 200 kr samt korrigera debiteringslängden. 
Fastighet 1:111 vill ha ett avdrag på 500 kr för eget arbete. Fastigheten har ingen debitering för eget 
arbete och kan därför ej dra av summan. 
Styrelsen beslutar att avslå begäran. Fastighetsägaren ska betala enligt debiteringslängden. 
Fastighet 1:52 vill inte betala 100 kr för vattenanslutning till Anl 13. Vattnet är framdraget. Huruvida 
fastighetsägaren har anslutit till vattnet eller ej är oväsentligt. 
Styrelsen beslutar att avslå begäran. Fastighetsägaren ska betala enligt debiteringslängden. 
Fastighet 1:215 och fastighet 1:263 har klagat på sin debitering. Fastighetsägarens begäran är 
reglerad 2012. 
Styrelsen beslutar att fastighetsägaren ska betala enligt beslutad debiteringslängd 2013. 
Eventuellt fler klaganden angående debiteringen handläggs på nästa styrelsemöte. 



 
Ansökan om bidrag från Jordbruksverket 
Bosse informerar att han skrivit under och skickat in ansökan om bidrag för ca 5 ha av 
grönområdena. De områden som var godkända vid länsstyrelsens besiktning 2012. 
 
Övriga frågor 
Föreningens slåtterbalkar 
Bengt Toolanen förvarar 3 st slåtterbalkar som är inköpta till föreningen. 
Styrelsen beslutar att brevledes informera Toolanen om att slåtterbalkarna kommer att hämtas av 
någon från föreningen. Hämtningen av slåtterbalkarna sker så snart en förvaringsplats finns klar. 
Jimmy kollar om förrådet på Småviltvägen går att använda för ändamålet. Anita skriver brevet där vi 
även begär att få föreningens verifikat för tidigare år. 
 
Skrivelse från Anl 3 
Anl 3 begär en återbetalning på 9 000 kr med hänvisning till ett tidigare lån. 
Styrelsen beslutar att gå tillbaka till de senaste årens stämmoprotokoll för att se vad som beslutats i 
ärendet. Därefter lyfts frågan till nästa styrelsemöte för beslut. 
 
Medlemskap i Föreningen Enskilda vägar 
Årskostnad för medlemskapet är 900 kr plus 65 kr per kilometer väg ca 5 810 kr totalt ca xxxkr. 
Styrelsen beslutar att bil medlem i föreningen. Bosse skickar in anmälan. 
 
Vägmästarens roll och ansvar 
Vägmästarens ansvar regleras dels i verksamhetsberättelsen, dels i verksamhetsplanen. Vägmästaren 
har samordningsansvar för vägarnas hyvling, sandning, plogning m m. Anläggningsombuden har det 
praktiska ansvaret för respektive väg. 
 
Brev till styrelsen 
Åsa Risto har skickat en skrivelse med begäran om svar på två frågor till styrelsen rörande 
handläggande av ett ärende om en motion om en hockeyrink på Aspviksvägen.  
Styrelsen beslutar att Bosse besvarar frågorna skriftligt via mail. 
 
Nästa möte 
Nästa möte är ett informationsmöte tillsammans med anläggningsombuden den 21 maj kl 18.00 i 
Bygdegården. Bosse kallar. 
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