
Minnesanteckningar Samrådsmöte Kallaxhalvöns 
samfällighetsförening 190515 
Närvarande:  
Anita Byström, ordförande 
Sven Öhman, kassör 
Lennart Gradin, revisor 
André Öberg, anl 2 Björnhällevägen, Anl 12 Vattenverket 
Jan-Erik Hagnelöv, anl 3, Öströmsvägen 
Sirpa Larsson, anl 5, Småvilt 
Bengt Jakobsson, anl 7, Aspviksvägen 
Janne Häkkinen, Anl 8, Jaktviksvägen 
Elisabeth Lundström, anl 9, Smiths väg 
 
Ej närvarande:  
Staffan Spendrup, anl 4, Sjöstråket 
Gudmund Andersson, anl 5, Småviltvägen 
Henrik Håkans, anl 6, Kallax Strandväg 
Henny Kvamsdal, anl 10, Lilla Jaktviksvägen 
Bo Nilsson, anl 13, Vattenverket  
 
Tid: Onsdag 15 maj 2019 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
Ekonomi 
Inga särskilda frågor lyftes angående ekonomin. 
Styrelsen skickar ut halvårsbokslutet till samtliga anläggningsombud så snart det är klart. 
 
Vägar 
Under sommaren 2018 inventerade Patric Melin, vägmästare och Sven Öhman behovet av 
åtgärder på samtliga vägar, bifogar förteckningen igen. Inventeringen är ett stöd för 
respektive anläggning för beslut om åtgärder. Hör av er till Patric om ni har frågor eller 
tänkt vidta några åtgärder så försöker vi samordna så gott det går. 
 
Trafikverkets bidrag 
Trafikverket har aviserat förändringar i reglerna för utbetalning av bidrag bl a en höjning av 
vägsträckans längd för att vara berättigad till bidrag. Samtidigt meddelades att antalet året-
runt-boende avgör bidragets storlek. Styrelsen kontaktar Trafikverket för att: 

1. Rapportera in nuvarande antal året-runt-boende.  
2. Få besked om hur lång den totala vägsträckan ska vara enligt nya regler för att 

berättigas bidrag och när förändringen träder i kraft. 
3. Få information om hur lång respektive anläggningsväg måste vara för att få ta del av 

föreningens bidrag. 
Styrelsen meddelar svar så snart vi har besked. 
 
  



Övriga frågor 
• Röjning av grönområdet vid tjärn, mot vattnet vid Isaksson, anl 8, är ej röjt. 
 Styrelsen inkluderar området i årets grönområdesplan. 

 
Nästa möte sker under hösten i sept-okt 2019. Kallelse skickas till samtliga ombud samt läggs 
ut på hemsidan www.kallaxhalvon.se 
 
Kallax190515 
 
Styrelsen 
 
 
 
Bilagor 

1. Inventering av vägar 2018 
2. Karta över Lunets grävningar på Jaktviksvägen 
3. Länk till Lantmäteriets fastighetskartor https://kso.etjanster.lantmateriet.se/#, förstora 

tills du kommer ned till det område du vill titta på eller skriva ut.  
  

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/


GDPR 
Enligt ny lag som trädde i kraft 25 maj 2018, GDPR, (ersätter den tidigare 
personuppgiftslagen PUL) ska alla personuppgifter som publiceras vara godkända av 
personen i fråga. Samtliga närvarande anläggningsombud skrev under en samtyckesblankett 
för publicering av kontaktuppgifter på hemsidan. Styrelsen kommer att skicka ut information 
till samtliga fastigheter. Mer information finns också på hemsidan.  
 
Nästa samrådsmöte sker i september. 
 
Mötet avslutas. 
 
Patric Melin 
Sekreterare KSF 


