
Samrådsmöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening 160524 
Närvarande: Anita Byström, sekr, Bo Nilsson ordf, Lennart Gradin revisor, Tomas Lakkala anl 4, Jan-
Erik Hagnelöv, anl 3, Carina o Olle Klippmark anl 7, Stig Johansson anl 8. Jon Hallström anl 9. 
 
Brevlådorna 
Brevlådorna bör tas ned och organiseras upp. Alla uppgifter om vad som gäller förbrevlådorna finns 
på Postens hemsida.  
Allt virke som köps in fördelas på berörda vägar: Aspviksvägen, Björnhällevägen, Jaktviksvägen, Kallax 
Strandväg samt Svedjebergsvägen. 
Bosse skriver underlag och skickar till berörda anläggningsombud som informerar ”sina” 
fastighetsägare. Den som är intresserad av att behålla sin brevlåda bör delta alt höra av sig till 
anläggningsombudet särskilt de som har lås som ska öppnas för att kunna förflyttas. 
Styrelsen tar fram skisser, Bosse inhandlar nödvändigt material. 
Arbetet sker söndag 3 juli kl 15.00, förutsatt att det finns tillräckligt med arbetskraft på plats. 
 
Anläggningsombuden 
Anläggningsombudens namn, kontaktuppgifter och roll ska läggas ut på hemsidan. 
Beslutad röjning mellan Sjöstråket och Småviltvägen är ej avklarad. 
Nästa förslag på röjningsområde vid Aspviksvägen/Björnhällevägen.  
Området från Öströmsvägen fram till Sjöstråket ska också röjas.  
Anläggningsombuden kollar med sina fastighetsägare hur de vill röja. De som vill röja själva märker ut 
sitt område med band. 
 
Anläggningsombud som godkänt att vi publicerar kontaktuppgifter på hemsidan: 

• Anl 2 och 12 Hans Sandberg, 070-521 13 15 
• Anl 3 Jan-Erik Hagnelöv, 070-362 43 52 
• Anl 4 Tomas Lakkala, 070-582 86 75 
• Anl 7 Carina Klippmark, 070-175 75 90 
• Anl 9 Jon Hallström, 070-597 55 99 
• Revisor Lennart Gradin, 070-650 97 38 

 
Markerade träd vid Kärleksstigen. Några fastigheter har märkt ut ett flertal tallar vid Kärleksstigen. 
Berört anläggningsombud Hans Sandberg kontaktar fastighetsägarna för att informera om hur det 
ska gå till vid en eventuell begäran om avverkning. 
 
Synpunkter på nedfart vid Aspviksvägen. Det har kommit in synpunkter på att nedsläppet mellan 
1:151 och 1:126 har varit svårt att nyttja. Det har funnits hinder men det är åtgärdat. 
 
Röjning av grönområde vid Öströmsvägen. Cirka halva grönområdet vid Öströmsvägen tillhör inte 
föreningen och det utbetalas inga ersättningar längre. Beslut om fortsatt röjning ska ske tas vid 
styrelsemötet idag. 
 
Offert på saltning av vägar. Sven tar in offert på saltning av vägarna omgående och kontaktar 
respektive anläggningsombud. Sven kontaktar kommunen angående begränsningar av tonnaget vid 
tjällossningstider. Beslut om begränsningar av föreningens vägar tas eventuellt vid årsmötet. 
 
Halvårsbokslut kommer att skickas ut efter 30 juni. 
 
Anita Byström 
Sekreterare KSF 


