
Protokoll styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, 
orgnr 716465-8309 
Närvarande: Anita Byström, Jimmy Kjellgren, Ulla Lundberg (del av mötet), Bo Nilsson. 
 
Tid: Onsdag 12 juni 2013 kl 18.00 
Plats: Bo Nilsson, Sjöstråket, Kallax 
 
§20 Ekonomiska frågor 
Ulla Lundberg avgår som kassör och har lämnat en skriftlig uppsägning.  
Beslut: Jimmy Kjellgren, suppleant och vägmästare går in som ordinarie ledamot och kassör.  
 
Inga fakturor har kunnat betalas så här långt då Ulla ej erhållit någon dosa för kontrasignering.  
Beslut: Anita kontaktar Nordea och skickar in underlag så att fakturor kan betalas fortsättningsvis. 
Beslut: Styrelsen beslutar att följande ledamöter ska vara firmatecknare: 
Ordförande Bo Nilsson, 490426-6998 
Kassör Jimmy Kjellgren, 541104-8977 
Sekreterare Anita Byström, 570616-8928 
Firmatecknare är alltid två i förening. 
 
Faktura har inkommit från revisionsbyrån. Fakturan hade ett högt ej specificerat belopp. 
Beslut: Anita kontaktar revisionsbyrån för specifikation av kostnaderna. 
 
Avgiften för stadgeändringen 700 kr är ej betald. 
Beslut: Bosse betalar in omgående. 
 
Toolanen har betalat 4 271 kr på fordran på 3 530 kr inkl ränta från Mark- och miljödomstolens 
domslut till inbetalningsdagen. 
 
Fastighet 1:312 är feldebiterad 100 kr. Inbetalningen är korrekt. 
Beslut: Att ändra debiteringslängden för fastighet 1:312 från 300 kr till 200 kr. 
 
§21 Obetalda medlemsavgifter 
I dagsläget har vi 12 obetalda medlemsavgifter. En avgift avser en svårt sjuk medlem. 
Beslut: Jimmy kontaktar den sjukes anhöriga innan krav går ut för samtliga obetalda medlemsavgifter. 
 
§22 Rapport från anl 4, Sjöstråket 
Anl 4 har på ett medlemsmöte beslutat om en extradebitering på 1000kr per fastighet för att kunna 
åtgärda vägen. 
 
§23 Beställda vägarbeten 
Jimmy har ringt runt till samtliga anläggningar för att höra behovet av hyvling och grusning. 
Hyvling och grusning: 
Anl 4, Sjöstråket 
Anl 5, Småviltvägen 
Anl 6, Kallax Strandväg 
Enbart grusning: 
Jaktviksvägen ned mot tjärnen. 
Enbart hyvling: 
Öströmsvägen  
Ingen åtgärd: 
Aspviksvägen 
Björnhällevägen 
Svedjebergsvägen 
Smiths väg 



Gropar i vägen där asfalteringen tar slut på Jaktviksvägen. 
Beslut: Jimmy kontaktar tekniska förvaltningen för att kolla om de kan åtgärda. 
 
 
§24 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet Justeras: 
 
 
 
Anita Byström, sekreterare Bo Nilsson 
 
 
 
 
 Jimmy Kjellgren 
 
 
 
   


