
220706 Protokoll 6 styrelsemöte  
 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465 - 8309   

Tid: Onsdag 6 juli 2022 kl 17.00   Plats: Kallax Bygdegård  

Närvarande: Anita Byström (ordförande), Bengt Jakobsson (kassör), Katarina Gulliksson 
(sekreterare), Yvonne Norberg (ledamot).  

25 § Ordföranden öppnar mötet  

26 § Föregående protokoll 

Protokollet från mötet i maj gicks igenom. Under punkten ekonomi diskuterade styrelsen behovet av 
att modernisera faktureringsrutinerna. Frågan kommer att undersökas vidare. 

27 § Begäran om trädfällning vid anläggning 7 

Fastighet 1: 145 önskar fälla två tallar på samfällighetens mark som står nära fastigheten. Vid senaste 
anläggningsmötet i anl 7 har ingen synpunkt framkommit som är emot en fällning.  
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna trädfällningen av två tallar men med villkoret att fällningen 
ska ske tidigast i slutet av augusti för att minska påverkan på naturen.   
 
28 § Uppföljning av möten för planering av skogsvård/grönområden, invasiva arter samt 
vägunderhåll 
 
Grönområdesgrupp: Till den stämmobeslutade grönområdesgruppen har endast en person från 
anläggningarna meddelat intresse att delta i arbetet. Därför skickades ingen kallelse ut till det 
inplanerade mötet den 27 juni. Styrelseledamot Yvonne Norberg försöker få igång arbetsgruppen. 
Styrelsen beslutar att Yvonne tar kontakt med den som meddelat intresse att ingå i arbetsgruppen 
samt även med suppleant Tomas Bergman. Vidare undersöker hon på vilket sätt gruppen kan ta hjälp 
externt för att få rätt kompetens och kunskap i arbetet.  
 
Arbetsgruppen mot invasiva arter har haft ett första möte den 5/7. Gruppen består av fyra personer: 
från anl 4 och styrelsen Katarina Gulliksson, anl 5 Gudmund Andersson, anl 6 Anna Håkans och anl 7 
och styrelsen Anita Byström. Gruppen kommer att fokusera på växtarter, ej djurarter, i arbetet med 
att kartlägga vad som finns inom samfälligheten. Gruppen jobbar med att ta fram ett 
informationsblad samt ett förslag till åtgärdsplan som lämnas till årsstämman 2023. 
 
Vägunderhållsmöte: Inget möte är kallat till ännu. Vägmästare Tomas Patomella väntar på offert från 
entreprenör och när offerten kommit kallar han till möte med anläggningsombuden 

29 § Nyttjanderätt för fastighet 1:207 

Ordförande presenterade ett förslag på avtal angående nyttjandet av tillfartsväg till fastighet 1:207, 
Aspviksvägen 9. Förslaget diskuterades och kompletterades. Innan avtal kan upprättas ska jurist vid 
REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) samt fastighetsägaren för 1:207 kontaktas för synpunkter på 
avtalets utformning. När avtalet är påskrivet skickas en ansökan om inskrivning till Lantmäteriet för 
bedömning.  
Styrelsen beslutade att ordförande kontaktar jurist vid REV samt fastighetsägaren till 1:207 för att 
inhämta synpunkter om avtalstextens utformning. Frågan tas sedan upp på nästa styrelsemöte för 
beslut. 



 
 
30 § Rutiner för styrelsens arbete 
 
Ordförande har börjat på ett dokument med rutiner för styrelsens arbete som övriga styrelsen tagit 
del av. Bl a e-posthantering och svar på justering av protokoll diskuterades.  
Styrelsen beslutade att ordförande arbetar vidare med rutindokumentet för styrelsens arbete i 
enlighet med mötets synpunkter: -att kallelser och information på e-post internt inom styrelsen 
skickas till ledamöternas egna e-postadresser, att all extern e-post från styrelsen skickas från 
styrelseadressen styrelsen@kallaxhalvon.se, 
-att protokoll ska vara klart inom en vecka från mötet och att ledamöterna lämnar synpunkt för 
justering av protokoll inom 3 dagar.  

31 § Kommande möten:  

Styrelsemöte onsdag 24 augusti kl 18.30.  

Vägmästaren kallar till vägunderhållsmöte när offert presenterats.  

Samrådsmöte med anläggningarna i september-oktober. 

32 § Övriga frågor 

Solanderleden ska inventeras för att se över slitaget. Ordförande och kassör deltar vid inventeringen 
från styrelsen. 

Fråga från anl 4 om belysningskostnader och utdebitering för detta besvarades av kassören.  

33 § Ordföranden avslutar mötet.   

Kallax 2022-07-06  

Katarina Gulliksson, sekreterare        Anita Byström, ordförande 

__________________________     ______________________ 

 


