
Protokoll 8-2021 
Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309  
Närvarande: Anita Byström, Bengt Jakobsson, Carina Klippmark, Tomas Patomella, Linnea 
Lassinantti, Åsa Risto 
  
Tid: 18.30 söndag 20 okt 2021 
Plats: Bygdegården, Kallax 
 
35§ Ordföranden öppnar mötet 
 
36§ Föregående protokoll 
Anläggningsombuden för anl 12 har tagit fram ett informationsblad samt förslag på policy för beslut 
och utskick av styrelsen.  
Styrelsen beslutade att slutgiltigt godkänna informationsbladet och policyn. Ordföranden 
skickar till anläggningsombuden för anl 12 samt lägga in på hemsidan. 
 
37§ Ekonomi, uppföljning 
Det finns fortfarande ett fåtal obetalda avgifter. Kassören har en fortlöpande kontakt med 
redovisningsbyrån för att tillse att avgifterna erläggs. 

38§ Grönområdesplanen/skogsvårdsplanen 
Det har inkommit synpunkter från samrådsmötet att uppdatera grönområdesplanen.  
Styrelsen beslutade att ingen uppdatering behövs då planen är aktuell men behöver lyftas fram 
mer. 
 
39§ Inkomna skrivelser 
Ansökan om nyttjande av väg från fastighet 1:207. Fastighet 1:207 vill nyttja grönområdet nedanför 
fastigheten för anslutning till Aspviksvägen via Hamnföreningens väg. Styrelsen beslutade att 
godkänna ett tillfälligt nyttjande av grönområdet för utfart från fastighet 1:207 under förutsättning 
att ingen åverkan på grönområdet görs. Beslutet gäller till nästa årsstämma 2022. Om stämman 
säger nej till ansökan måste fastighetsägaren åtgärda eventuella skador på grönområdets mark. 
En ledamot, Bengt Jakobsson, reserverade sig mot beslutet och anser att väg borde få anläggas. 
 
Lantmäteriets komplettering. Styrelsen har skickat in styrelseändringen till Lantmäteriet samt en 
komplettering av icke registrerad paragrafändring i stadgarna, §6. Lantmäteriet godkänner inte 
kompletteringen och har också synpunkter på uppdatering av stadgarna. Styrelsen beslutade att 
ordförande återtar ansökan om stadgeändring samt att skriva ny motion om stadgeändringarna, 
inklusive Lantmäteriets rekommendation om uppdatering. 
 
33§ Övriga frågor 
Samfällighetens historia. Bengt Lundberg har skrivit ned en berättelse om bakgrund och start av 
samfälligheten.  
Styrelsen beslutade att publicera berättelsen på föreningens hemsida. 
 
34§ Ordförande avslutar mötet och kallar till nästa styrelsemöte. 
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_______________________ _________________________ 
Anita Byström,  ordf/mötets sekr Bengt Jakobsson, kassör  


