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Protokoll styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  
orgnr 716465-8309 
Närvarande: Anita Byström, Bo Nilsson, Jimmy Kjellgren, Göran Uusitalo, Sven Öhman 
 
Tid: Tors 2 juli 2015 kl 18.30 
Plats: Jimmy Kjellgren, Småviltvägen 35, Kallax 
 
§17 Ordförande öppnar mötet. 
 
§18 Ekonomifrågor 

• En utbetalning har betalats tillbaka till fastighet 1:299 på 300 kr.  
• En felaktig inbetalning från fastighet 1: 272 på 1400 kr är återbetald.  
• Fastighet 1:114 har dubbelbetalt avgiften och 1 700 kr ska återbetalas.  
• 7 500 kr är inbetalt för en ny fastighetsbildning på Öströmsvägen. Beloppet ska fördelas på 

berörda anläggningar. 
• 6 000 kr för anslutning av vatten för fastighet 1: 132 är inbetald. Endast debitering av 

sommarvatten har skett. 
Styrelsen beslutar att kassören tar kontakt med de fastighetsägare som ej betalt avgiften undantaget 
fastighet 1:233 som har en flerårig skuld och där föreningen lämnar in en ansökan direkt till 
kronofogdemyndigheten. 
Styrelsen beslutar att respektive anläggnings resultaträkning per 30/6 2015 skickas ut till samtliga 
anläggningsombud. 
 
§19 Vägverksbidrag 
En ny vägdeklaration är inskickad till Vägverket och ordförande har bett om rådgivning för att 
uppgifterna ska vara korrekta. 
 
§20 Trädfällning 
En remiss angående nytt förslag på trädfällning är utskickad till anläggningsombuden. Inga synpunkter 
har kommit in.  
Styrelsen beslutar att lämna in en ny proposition till nästa årsstämma med förtydligande av hur 
trädfällning ska ske. 
 
§21 Arbeten vid Jaktviken 
Fastighet 1:251 har vidtagit åtgärder vid stranden nedanför sin fastighet. Vilken sorts åtgärder som 
gjorts råder det delade meningar om.  
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för att skaffa sig mer information om vad som skett innan 
eventuella åtgärder vidtas. 
 
§22 Övriga frågor 
Fastighetsägaren för fastighet 1:172 fortsätter att bestrida den skuld han har till föreningen. 
Styrelsen beslutar att Göran Uusitalo tar kontakt med fastighetsägaren för att reda ut frågan. 
Klagomål på vägarna på anl 2 och önskemål om hyvling av vägen har kommit in till styrelsen. Det 
berörda vägombudet valde bort hyvling när den samordnade  hyvlingen beställdes och endast grusning 
av anl 2 vägar har skett.  
Styrelsen beslutar att om ytterligare åtgärder ska vidtas vid vägarna för anl 2 ska det ske i samråd 
mellan anläggningens fastighetsägare och dess anläggningsombud. 
Röjningen mellan Småviltvägen och Sjöstråket är diskuterad vid respektive anläggning. 
Styrelsen beslutar att informationen om vilka som vill röja själva ska skickas in till sekreteraren och 
att ordföranden ombesörjer att så sker. 
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§23 Nästa styrelsemöte sker 13 september hos Göran Uusitalo 
 
 
§24 Ordförande avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet Justeras: 
 
 
 
Anita Byström, sekreterare Bo Nilsson, ordförande 


