
Protokoll 7-2021 
Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309  
Närvarande: Anita Byström, Bengt Jakobsson, Carina Klippmark, Åsa Risto, Katarina Gulliksson 
  
Tid: 17.00 söndag 12 sept 2021 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
28§ Ordföranden öppnar mötet 
 
29§ Föregående protokoll 
Angående redovisning av nybyggnation och utrustning för anl 12 så har det ingen bokföringsteknisk 
betydelse om det står som underhåll eller investering. Samfälligheter har ingen rätt att göra några 
skatteavdrag. Det har inte heller någon betydelse för försäkring av anläggningen. 
Försäkring av anl 12:  
Anläggningsombuden för anl 12 har begärt in två offerter för försäkring av byggnad och utrustning.  
Trygg-Hansa. Kostnad = 11 100 kr/år 
Länsförsäkringar. Kostnad = 6 447 kr/år 
Styrelsen beslutade att uppdra till anläggningsombuden för anl 12 att acceptera offerten från 
Länsförsäkringar då den har samma villkor som Trygg-Hansa men till ett betydligt lägre belopp. 
Kassören meddelar ombuden. 
 
30§ Ekonomi - halvårsbokslut 
Halvårsbokslutet är redovisat till samtliga anläggningsombud dels via mail, dels vid senaste 
samrådsmötet 210912. Det saknas inbetalningar av ett antal fastighetsägare. 
Styrelsen beslutade att kassören återkopplar till redovisningsbyrån och ber att de skickar ut nya 
fakturor till de som är nya ägare samt påminnelser till övriga.  
 
31§ Anläggning 12, information 
Anläggningsombuden för anl 12 har tagit fram ett informationsblad samt förslag på policy för 
beslut och utskick av styrelsen.  
Styrelsen beslutade att godkänna informationsbladet samt att policyn revideras och beslut om 
slutgiltigt innehåll sker via mail. Ordförande skickar sina synpunkter och övriga återkopplar 
utifrån det. 
 
32§ Motioner, frågor m m 
En motion har inkommit angående avgiften för anl 12.  
Styrelsen beslutade att motionen behandlas efter 31 dec 2021 som är sista datum för att 
inkomma med motioner inför nästa årsstämma. 
En avanmälan från anl12 har inkommit. Styrelsen beslutade att ordförande noterar i 
debiteringslängden samt meddelar anläggningsombuden för anl 12. 
 
33§ Frågor från samrådsmötet 
Invasiva arter. Anl 2 har tagit fram ett underlag för hur man identifierar och bekämpar invasiva 
arter. Styrelsen beslutade att lyfta informationen vid nästa årsstämma samt vid vårens 
samrådsmöte för åtgärder. 
Det framkom även önskemål om att revidera både skogsvårdsplanen och grönområdesplanen. 
En revidering av planerna kan komma att kosta en hel del resurser då kompetensen saknas hos 
befintlig styrelse. Styrelsen beslutade att se över planerna för att se om en ”enklare” 
uppdatering  kan ske för att aktualisera planerna. Styrelsen beslutade att ordförande ber 



förslagsställaren att inkomma med en motion om revidering innan årsskiftet för eventuellt 
beslut på kommande årsstämma.  
 
33§ Övriga frågor 
Förfrågan från anl 7 om att få fälla en stor gran mellan Aspviksägen 21 och 23.  
Styrelsen beslutade att bifalla förfrågan. 
 
34§ Ordförande avslutar mötet och kallar till nästa styrelsemöte. 
 
Kallax 20210912 
 
 
 
_______________________ _________________________ 
Anita Byström, ordf/mötets sekr Bengt Jakobsson, kassör  


