
1 

 

 
Protokoll samrådsmöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  
orgnr 716465-8309 
Närvarande: Anita Byström, Bo Nilsson, Jimmy Kjellgren, Göran Uusitalo, Sven Öhman,  Jerry Lantto, 
Gudmund Andersson, Hans Sandberg, Jan Wallström, Tomas Lakkala, Anders Tossavainen, Lennart Gradin, 
Stig Johansson. 
 
Tid: Tis 19 maj 2015 kl 18.30 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
§1 Ordförande öppnar mötet. 
 
§2 Fällning av träd 
Förslaget skickas på remiss till samtliga anläggningsombud som får ta upp detta med sina 
anläggningar och skicka ett svar till Anita innan midsommar. 
 
§3 Information om klagan till länsstyrelsen 
Överklagan om avdrag på grönområdesbidraget är ej godkänt dvs vi får inte tillbaka några pengar för 
avdrag som jordbruksverket gjort i efterskott. 
 
§4 Röjning enligt grönområdesplanen 
Anläggningsombuden för Sjöstråket och Småviltvägen kollar med respektive anläggning hur de vill att 
röjningen ska gå till.   
Det finns rester kvar av förra röjningen från Smiths väg och ned mot Jaktviksvägen. Den som vill ta 
reda på veden är fri att hämta. 
 
§5 Hyvling av vägarna 
Vägombud Sven Öhman har beställt hyvling av Bitvargen för de anläggningar som önskat det. 
Hyvling sker så snart företaget har möjlighet att utföra jobbet.  Respektive anläggning beställer själv 
sitt grus eller vad de vill ha eftersom det inte finns något ekonomisk vinning i att sambeställa. OBS! 
Att beställningen ska vara attesterad av anläggningsombud samt annan person på anläggningen. 
Samtliga anläggningar följer upp bredbandsskadorna under sommaren och alla synpunkter lämnas till 
Sven. 
 
§6 Ekonomi 
Det finns 424 000 kr i kassan. Sekreterare Anita Byström mejlar respektive anläggnings 
resultaträkning per 31 dec 2014. 
Resultaträkning för respektive anläggning kommer att tas ut per 30/6 2015. 
 
§7 Lantmäteriförrättning 
Tre fastigheter har fått felaktig debitering för vatten 300 kr som ska korrigeras. De ska inte ingå i 
Vattenverket Anl 13. 
 
§8 Byte av revisor 
Det har visat sig att vald sammankallande revisor Jerry Lantto är jävig och Gudmund Andersson 
föreslås ersätta honom. 
 
§9 Postlådorna vid Kallax Strandväg 
Aspviksvägen, Björnhällevägen, Jaktviktsvägen och Kallax Strandväg måste åtgärda ordningen på 
postlådorna under sommaren. 
 
§10 Övrig information 
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Lördag 25 juli anordnas Kallaxdagen. Dagsaktiviteter 11.00-15.00. Sedan drar kvällsaktiviteterna 
igång. 
 
§11Ordförande avslutar samrådsmötet.   
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Anita Byström, sekreterare Bo Nilsson, ordförande 


