Minnesanteckningar Samrådsmöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening
Närvarande:
Bo Nilsson, ordförande
Anita Byström, sekreterare
Sven Öhman, kassör
Lennart Gradin, revisor
Hans Sandberg, Anl 2 Björnhällevägen, Anl 12 Vattenverket
Jan-Erik Hagnelöv, Anl 3, Öströmsvägen
Staffan Spendrup Anl 4, Sjöstråket
Henrik Håkans, Anl 6 Kallax strandväg
Carina Klippmark, Anl 7, Aspviksvägen
Janne Häkkinen, Anl 8, Jaktviksvägen
Roger Angerud, Anl 9, Smiths väg
Patric Melin, suppleant

Tid: Torsdag 14 sept kl 18.30
Plats: Bygdegården, Kallax
Föregående möte
Gemensam skräpplockning.
Den gemensamma skräpplockningen 22-24 maj utfördes endast av Sven och Bosse.

PÅMINNELSE till samtliga anläggningsombud att lämna in:
•
•
•

Maskinskrivna protokoll
Tydliga arbetslistor, vem har deltagit i anläggningens arbeten/vem deltog ej
Lista på fastighetsförteckning för respektive anläggning

Information om Solanderleden
Bosse informerade om den nya Solanderleden, en vandringsled som går från Piteå till Kallax flygplats
via bland annat Kallax by och Kallaxhalvön.

Information från möte med Kallax Intresseförening m fl föreningar
Hockeyrinken
En idrottsplats planeras i byn med bland annat en utlovad hockeyrink från Ersnäs. Tyvärr får vi den
inte då vi redan erhållit BAIKs gamla rink. Den kördes till återvinningen i våras då vi inte kunde hitta
en placering för den under de år den legat på ängen. Tore Enberg har upplåtit plats för detta ändamål
Kommunalt vatten och avlopp
Anita Byström fick uppdraget att samla föreningarna i sörbyarna och driva frågan gentemot
kommunen.
Ny ljud- och bildanläggning i Bygdegården, går att köra direkt från mobilen.
Uthyrning av bygdegården
Icke medlemmar: 1200kr/dygn
Medlemmar: 400kr/dygn hela huset

Fortsatt slyrensning i höst
Efter älgjakten (det är entrerpenören som jagar älg) fortsätter slyrensningen vid Öströmsvägen, sedan
grönområden på anl2 och därefter grönområden på anl 7. OBS att det handlar om slyrensning – ej
allmän röjning.

Fastighetskartor
Bosse beställer nya kartor för kopiering till ombuden och kollas nya fastighetsbildningar.

Avstyckning nya fastigheter Öströmsvägen
En byggnation ska ske samt ytterligare två byggnationer ska uppföras. Ytterligare två fastigheter är
sålda på Lilla Jaktviksvägen.
Luleå Energi gräver ned ledningen vid Öströmsvägen och betalar en summa för det vilken går direkt
till Anl 3.
Häkkinen kollar vad som gäller för telelinjen över tomterna på bl a Aspviksvägen. Anita mejlar namn
på kontaktperson på Skanova.

Vattenverket, anl 13, Kallax Strandväg
Ingen styrelse bildad ännu för anl 13. Fler vill ha vintervatten.

Information och protokoll från anläggningarna
Nya investeringar vid anl 12, Vattenverket. Taket ska isoleras och väggpanelen bytas. Pengar finns i
kassan.

Övrigt
Förslag som diskuterades:
• Snöröjningen betalas solidariskt mellan alla fastigheter och vägar ej utifrån väglängd etc. Inget
större intresse för detta bland ombuden. Varje anläggning betalar sina kostnader.
• Beslut från Småviltvägen betalar extra 300 kr/fastighet.
• Fastghetsägarna på Kallax Strandväg och Aspviksvägen vill ha bort teleledningarna som
korsar fastigheterna dessa anläggningar. Anita har varit i kontakt med Skanova men de har ej
återkopplat. Janne Häkkinen tar frågan med sig och återkommer. Den enda kända fasta
telefonen som kan vara berörd på fastlandet är Gåhlin på Björnhällevägen.

Anita Byström
Sekreterare KSF

