
Samrådsmöte i Kallaxhalvöns samfällighetsförening KSF 
 

TID: Onsdag 2 november kl 18.30 
PLATS: Bygdegården Kallax 
Närvarande: Anita Byström (ordförande och anl 1), Bengt Jakobsson (kassör och anl 7), 
Katarina Gulliksson (sekreterare), Tomas Patomella (vägmästare och anl 3), Tomas Bergman 
(ledamot och anl 9) Tage Granström (suppleant och anl 12), Ann Leffler och Ann Ölund (anl 
2, ej valda ombud), Yvonne Norberg (anl 4), Elin Pärmesjö (anl 5), Torkel Lindström (anl 8), 
Niclas Henriksson (anl 2). 

 
 

1) Föregående möte: Föregående samrådsmöte hölls den 11 maj 2022. Under 
sommaren har ett vägmöte hållits den 3 augusti med vägmästaren som 
sammankallande. Anteckningar finns på KSFs webbsida. 
Flera av punkterna återkommer under detta möte på nytt. 

 
2) Ekonomi 

 
Kassören redogjorde för hur samfälligheten och anläggningarna fungerar 
ekonomiskt samt visade aktuella siffror för respektive anläggning. 
Kassaflödet påverkas t ex av när medlemsavgifterna betalats in (maj månad) och 
när större utgifter förekommer, te x snöröjningsfakturan. Se Bilaga 
Anläggningarnas ekonomi per 221025 . 

 
3) Skötsel av grönområden 

 
Slyröjning har genomförts under hösten med en av styrelsen anlitad entreprenör. 
Arbetet har utgått från den prioriteringslista som tagits fram. Planen är att 
fortsätta att hålla efter på grönområdena kommande år och ev också då använda 
större maskiner i arbetet. 

 
Årsstämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp kring invasiva arter. 
Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett underlag för beslut till nästa ordinarie 
årsstämma 2023 och tanken är att arbetet med invasiva arter sedan ska ingå i 
skötselplanen för grönområden. Flera anläggningar har redan satt igång med att 
försöka röja bort oönskad växtlighet. Det finns information att ta del av på 
föreningens webbsida. 

 
4) Vägarnas underhåll och bärkraft 

 
Efterfrågan från anläggningarna om att få till gemensamma åtgärder som sparar tid 
och pengar har funnits. En vägunderhållningsplan diskuterades på vägmötet i 
somras och ett treårigt projekt är igång med anlitad entreprenör. Se 
Minnesanteckningar vägmöte 2022 08 03. 



Frågor om vilka bidrag som vägar kan få diskuterades. Trafikverket betalar idag ut 
bidrag baserat på vägens längd. Om skylt med Enskild väg finns uppsatt får den ej 
kombineras med någon typ av begränsande skylt. Däremot får man gärna sätta upp 
Återvändsgränd då det upplyser om ej genomfart. På Trafikverkets hemsida under 
Ansökan om bidrag till enskilda vägar, står det så här: Vägar som får driftbidrag ska 
hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl. 

 
5) Extra årsstämma 

 
En extra årsstämma kommer att utlysas 1 december. Stämman behövs för att 
besluta om nya stadgar som behövs för att modernisera och digitalisera 
samfällighetens administration och ekonomi. 

 
6) Solanderleden 

 
Den del av Solanderleden som löper genom samfälld mark är flitigt använd och slits 
av alla som nyttjar den. Det är dock inte samfällighetens ansvar att bekosta 
underhåll av den. Styrelsen arbetar med frågan om slitageproblematiken och har 
både kontaktat Solanderleden och Luleå kommun. 

 
7) Information från Kallax intresseförening 

 
-Hela Kallax lyser den 5 november. På mötet diskuterades att anläggningarna kan 
hjälpar till att ställa ut ljus på vägarna. Ljusen skulle köpas in av Intresseföreningen 
mot att KSF betalar den del som nyttjas på området. Nu blev det inget inköp denna 
gång då intresset att hjälpa till var för lågt. 

 
- Julfirande i Bygdegården 11 december kl 12-14. 

 
8) Övriga frågor: 

 
Post Nord erbjuder postboxar för paketutlämning. 
Ordförande har anmält intresse till Postnord. Boxarna ska helst stå mot en vägg och 
på asfalterat underlag. Bygdegården skulle då vara en lämplig placering. Styrelsen för 
Bygdegårdsföreningen är tillfrågade och är positiva till förslaget. 

 
9) Nästa möte: Styrelsen kallar till samrådsmöte i maj 2023. 

 
 

10) Mötet avslutades 
 
 

Efter samrådsmötet gavs tillfälle för boende på anl 2 att ställa frågor till styrelsen med anledning av 
att anl 2 nu saknar anläggningsombud. Hela anläggningen var inbjuden att delta vid samrådsmötet 
och tre fastighetsägare deltog. 



Antecknat av Katarina Gulliksson, sekreterare i styrelsen KSF 


