
2022 11 02   Protokoll 11 KSF styrelsemöte  
 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465 - 8309   

Tid och plats:  Kallax bygdegård kl 19.30 
Närvarande: Anita Byström (ordförande), Bengt Jakobsson (kassör), Katarina Gulliksson 

(sekreterare), Tomas Patomella (vägmästare), Tomas Bergman (ledamot). 

59§ Ordförande öppnade mötet 

60§ Föregående protokoll:  

Solanderleden: Ordförande har kontaktat kommunen och väntar på svar.  

Anslutning till vägfas samt bankbyte: se § 64 

61§ Samrådsmötet: Samrådsmötet föregick styrelsemötet och minnesanteckningar publiceras som 

vanligt på hemsidan när de är klara. Efter samrådsmötet fanns tillfälle för boende på anl 2 att ställa 

frågor till styrelsen kring den uppkomna situationen där anl 2 nu saknar anläggningsombud.  Hela 

anläggningen var inbjuden att delta vid samrådsmötet och tre fastighetsägare deltog. 

62§ Extra årsstämma och förslag till nya stadgar: Styrelsen gick igenom det nya, reviderade utkastet 

till stadgar och godkände de ändringar som gjorts sedan förra mötet. Styrelsen beslutar att 

ordförande kontaktar Lantmäteriet på nytt för synpunkter på reviderat förslag på nya stadgar och 

återkopplar sedan till övriga styrelse. Slutligt förslag kommer att bifogas kallelsen till extra 

årsstämma som äger rum 1/12 kl 18.30. 

63§ Anslutning till Vägfas samt bankbyte 

Styrelsen har ställt sig positiv till att gå med i Vägfas då det kommer att underlätta den administrativa 

hanteringen för styrelsen och samfälligheten. Administrationen behöver digitaliseras och på sikt ger 

Vägfas också medlemmarna smidigare service. Styrelsen tog del av offert från Vägfas och bedömer 

att kostnaderna är skäliga. 

-Startkostnad inklusive inläsning av alla fastigheter = ca 8 500 kr  
Årskostnad inklusive två stycken uppdateringar av fastighetsregistret samt en export = ca 6 000 kr 
Kostnader som tillkommer är utskick via brev, e-postfakturor/OCR-fakturor men de kostnaderna 
finns redan idag. Kostnader för Metria kommer att försvinna så övergången till Vägfas ger initialt en 
merkostnad på ca 2000 kr. Beslutet att använda Vägfas kräver ett bankbyte då nuvarande bank inte 
är kompatibel med Vägfas. 
 
Styrelsen beslutar att ordförande ansluter Kallax samfällighetsförening till Vägfas. 

64§ Övriga frågor Inga övriga frågor denna gång. 

65§ Ordförande avslutar mötet 

 
Kallax 2022-11-02 
 
 
Katarina Gulliksson, sekreterare  Anita Byström, ordförande 
 
 
----------------------------------------------  ----------------------------------------- 


