
Protokoll 7-18. 

Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  
orgnr. 716465-8309, 180408 
Närvarande: Anita Byström, ordf, Patric Melin, sekr/vägmästare, Sven Öhman, kassör, 
Tomas Patomella, suppl Carina Klippmark, suppl. 
Tid: Söndag 9 september 18.00 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
18§ Ordföranden öppnar mötet. 
 
19§ Föregående protokoll 
Inget att lyfta. 
 
20§ Vägar 
Patric Melin och Sven Öhman har inventerat behovet av åtgärder på samtliga vägar. Listan 
har distribuerats till respektive anläggningsombud. Inventeringen är ett stöd för respektive 
anläggning för beslut om åtgärder. Samtliga vägar är i behov av någon åtgärd samtidigt 
som ekonomin på flera av anläggningarna är ansträngd. Extra inbetalningar har beslutats 
på flera av anläggningarna. 
Styrelsen beslutade att lägga fram förslag på höjda avgifter till årsstämman 2019  
 
21§ Grönområden 
Styrelsen beslutade att röjning och gallring ska fortsätta enligt tidigare beslut. 
 
Styrelsen beslutar att trädfällning ska ske enligt följande beslut från Årsstämman 2017: 
”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande 
vara uppfyllt:  

1. Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts. 
2. Fällningen ska följa skogsvårdsplanen. 
3. Styrelsen ska bifalla beslutet.” 

Information om detta läggs på hemsidan och anslås på anslagstavlorna samt att respektive 
anläggningsombud uppmanas att sprida informationen till sina medlemmar. 
 
22§ Vattenverken 
För vattenföreningar som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer 
fler än 50 personer gäller livsmedelsverkets föreskrift. Det här gäller för Anl 12. Anl 13 
försörjer färre än 50 personer och lyder inte under samma hårda krav men för båda 
anläggningarna gäller att styrelsen är ansvarig för att föreningen följer lagen för vattenverk, 
säkra vattentillförseln för medlemmarna, ser till vattenkvaliteten samt säkrar framtida 
underhållsbehov för vattenverket. 
 
Styrelsen har uppdragit till anläggningsombuden för anl 12 att se över det 
investeringsbehov som anläggningen har idag och ta fram ett kostnadsförslag samt informera 
berörda medlemmar om investeringsbehov, åtgärder och förmodade höjda avgifter då 
nuvarande budgetmedel inte kommer att täcka behovet. 



Styrelsen beslutar att både Anl 12 och 13 ska inkomma med årliga rapporter på provtagning 
av vattenkvaliteten. 
23 § Ekonomi 
Styrelsen beslutade att lämna förslag på höjning av avgiften vid nästa årsstämma. Flera av 
anläggningarna har behov av åtgärder på vägarna och ekonomin ser väldigt olika ut för olika 
anläggningar vilket resulterar i beslut om extra inbetalningar eller inget avdrag för 
arbetsinsats osv. 
Anl 12 vattenverket har behov av stora investeringar för att klara kvalitet och 
vattenförsörjning så även där kommer ett förslag på höjning av avgiften. Den höjningen berör 
endast medlemmar i Anl 12. 
 
24§ Övriga frågor 

• Förslag på e-faktura istället för utskick av pappersfaktura. Styrelsen undersöker och 
åtgärdar detta samt ser över möjligheten till autogiro för den som önskar. 

• Städning vid nyttjande av uppläggningsytan vid gamla ”Öströms garage”/soptunnorna. 
Den som nyttjar området bör också städa upp efter sig.  

• En uppstickande kabel på stigen vid Björnhälleberget ska åtgärdas av Lunet. 
 
 
 25§ Ordförande avslutar mötet. 
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_______________________ _________________________ 
Patric Melin Sven Öhman 
Sekreterare  Kassör 
 
 
 
 
 
  
_______________________ 
Anita Byström 
Ordförande  
 


