
Protokoll styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, 
Orgnr 716465-8309 
 
Närvarande Bo Nilsson, Jimmy Kjellgren, Göran Uusitalo 
 
Tid söndag den 13 september kl 17,00. 
 
Plats Göran Uusitalo Svedjebergsvägen 15 
 
§23 Ordförande öppnar mötet. 
 
§24 Ekonomifrågor 
Ordförande informerar att kassan i föreningen är 434 800:- 
 
Styrelsen beslutar att Jimmy arbetar för att få in pengar gällande obetalda fordringar. 
 
Styrelsen beslutar att Göran Uusitalo fortsätter att föra en dialog med Ingemar Oja för 
att bringa klarhet i föreningens fordran på den samme. 
 
§25 Det har bildats en ny gemensamhetsanläggning gällande vatten efter Kallax 
Strandväg och Småviltvägen denna anläggning omfattar 22 st fastigheter. 
Denna anläggning vill ovanstående fastigheter skall via fastighetsreglering överlåtas till 
föreningens vattenanläggning. 
Styrelsen beslutar att avvakta ett årsmötesbeslut innan man går vidare i frågan. 
 
§26 Det finns ett antal grova tallar som fastighetsägaren till Jaktviksvägen 151 önskar ta 
bort på grund av att en mur som tillhör fastigheten måste repareras och tallarna är i 
vägen och skadar muren. 
Flera utav tallarna är sedan tidigare utav Hans Havo rödmarkerade och godkända att tas 
bort. 
Styrelsen beslutar att träden får fällas efter platsbesiktning med följande villkor. 
Ordförande upprättar ett avtal med fastighetsägaren om hur allt skall forslas bort och 
vars med ett vite om 10 000:- om avtalet inte följs. 
 
§27 Gallring röjning Sjöstråket mot Småviltvägen område 6. 
Styrelsen beslutar att anlita Tomas Lundström Kallax Jord och Skog att utföra arbetet. 
Några fastighetsägare (1:268, 1:270, 1:271, 1:278) röjer själva runt sin fastighet.  
 
§28 Angående strandgrävning Kallax 1:151. 
Styrelsen har varit på plats och besiktat och kan konstatera att ingen grävning har skett, 
man har endast tagit bort stenar som låg på ytan. 
Den som äger bryggan är fastigheten Kallax 1:251. 
Ägaren medger att alla som vill nyttja bryggan för bad etc är välkomna att göra så.  
Styrelsen beslutar att inte vidta några åtgärder. 
 
§29 Gallring röjning område Björnhällevägen mot Berget. 
Styrelsen beslutar att Bosse kollar upp när i tiden detta område skall gallras upp. 
 



§30 Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte skall vara den 11 november i 
Bygdegården där anläggningsombuden skall bjudas in. 
 
§31 Ordförande avslutar mötet 
 
Vid protokollet                                                                 Justeras 
 
 
 
 
Göran Uusitalo                                                                 Bo Nilsson Ordförande 
 
 


