Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309

Föreningsstämma 2017-03-22

Stämmohandlingar

KALLELSE
Härmed kallas samtliga fastighetsägare inom
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309,
till föreningsstämma.
Dag: Onsdag 22 mars kl 18.00
Plats: Bygdegården, Kallax

Rösträtt
Röstberättigad medlem som är närvarande på föreningsstämman har en röst oavsett om
hen äger en eller flera fastigheter. I fråga som har ekonomisk betydelse ska, om
medlem begär det, medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas
andelstal.
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet får delta i
förhandlingarna men inte utöva sin rösträtt innan han/hon betalat vad han/hon är
skyldig.

Ombud och fullmakt
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud med fullmakt med redovisad
fastighetsbetäckning samt underskrift av medlem. Ombud får endast företräda en
medlem. Ägs fastighet av fler än en person och om alla delägare inte deltar i stämman
ska närvarande medlem ha fullmakt med redovisad fastighetsbetäckning från de
frånvarande för att få rösta. Fastighet som ägs av juridisk person ska förevisa giltigt
registreringsbevis.

Välkommen!
Bilagor:
-

Förslag till Dagordning
Verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse
Förslag till verksamhetsplan 2017
Motioner och propositioner
Förslag till budget 2017
Debiteringslängd 2017

Förslag till Dagordning
vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2017

§1

Årsmötets öppnande

§2

Val av ordförande för stämman

§3

Val av sekreterare för stämman

§4

Mötets behöriga utlysning

§5

Upprättande av röstlängd

§6

Fastställande av dagordning

§7

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§8

Styrelsens och revisorernas berättelse för 2016

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016

§10

Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar

§11

Ersättning till styrelsen och revisorer

§12

Verksamhetsplan 2017

§13

Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för 2017

§14

Val av två styrelseledamöter för 2 år.

§15

Val av revisor

§16

Val av valberedning

§17

Övriga frågor
- Köp av föreningens mark
- Fällning av träd på föreningens mark
- Anläggningarnas inköp och protokoll

§17

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§18

Avslutning
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Verksamhetsberättelse 2016-03-20 – 2017-03-22 för
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309
Styrelsen för Kallaxhalvöns samfällighetsförening får härmed avge sin
verksamhetsberättelse för det gångna året samt budgetåret.
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF, bildades 1991. Föreningen förvaltar
anläggningssamfälligheter Kallax GA:14-24 samt GA 36 vilket består av anläggningarna 1- 13 som avser
vägar, grönområden och vattenledningar förrättade 1990 samt 2015. Totalt 188 fastigheter.
Kommunens byggnadsplan för områdete upprättades 1964. Fem år senare, 1969, bildades Kallaxhalvöns
Vägförening som var föregångaren till dagens samfällighetsförening.

Anläggningar KSF
Anläggning Område

Anläggningsombud

Anl 1
Anl 2
Anl 3
Anl 4
Anl 5
Anl 6
Anl 7
Anl 8
Anl 9
Anl 10
Anl 11

Stora vägen, Jaktviksvägen
Björnhällevägen, Svedbergsvägen
Öströmsvägen
Sjöstråket
Småviltsvägen
Kallax Strandväg
Aspviksvägen
Jaktviksvägen
Smiths väg
Jaktviksvägen 35-40
Grönområde

Anl 12
Anl 13

Vattenverket
Småviltvägen, vintervatten

Bo Nilsson, ordf
Hans Sandberg
Jan-Erik Hagnelöv
Staffan Spendrup
Gudmund Andersson
Tobias Hansén
Carina Klippmark
Janne Häkkinen
Jon Hallström
Henny Kvamsdal
Styrelsen samt respektive anl inom
berört område
Hans Sandberg, André Öberg
Styrelse för anläggningen ej utsedd

Väsentliga händelser under 2016
•

•
•
•
•

•

Den nya anläggningen anl 13, vattenverket Kallax 1:238 har ej bildat styrelse under 2016. Frågan
bordlades till nästa möte.
Förbättringsarbeten av vägarna är genomförda på flera av föreningens anläggningar. Hyvling av
fyra vägar kostade totalt 5 093 kr. Saltning av tre vägar kostade totalt 5 535 kr.
Brevlådorna vid Kallax Strandväg, Aspviksvägen med flera är nu omorganiserade och i väg- och
nummerordning genom en gemensam arbetsinsats 3 juli.
Brevlådorna för Björnhällevägen och Svedjebergsvägen flyttades sedan närmare dessa vägar då
utdelningen av morgontidningarna ändrades och numer levereras till respektive brevlåda.
En ny anläggning har tillkommit under året på Öströmsvägen, Kallax 1:316.
Frågor om försäljning av föreningens mark har lyfts och behandlas på årsmötet.

Verksamhetsår – räkenskapsår
Kallaxhalvöns samfällighetsförening höll föreningsstämma den 16 mars 2016 i Kallax Bygdegård. Antal
röstkort 18 st. Kallelse till stämman skedde enligt stadgar minst 10 dagar innan stämmoförhandlingarna.

Medlemmar
2017-02-10 omfattade samfällighetsföreningen 188 fastigheter, samt två fastigheter ägt av föreningen,
Kallax 1:40 och 1:264, som ej är med i gemensamhetsanläggningarna. Två fastigheter har ändrat
ägarförhållande samt att det skett en ny fastighetsbildning.
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Föreningsstämma
Föreningsstämma har hållits den 16 mars 2016. Frågor som behandlades vid mötet var 2016 års resultatoch balansräkning, ekonomifrågor, arvoden för styrelse, revisor och ombud samt debiteringslängd. Val av
styrelseordförande, suppleant och fyllnadsval av styrelseledamot och vägmästare samt val av revisorer.
Inget val av valberedning skedde då ingen ville ta på sig uppdraget. Beslut av grönområdesplan för 2016.
Inga inlämnade motioner.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten sedan förra årsstämman, 160501, 160621, 160722, 160830, 161214,
170117, 170205 och 170305 samt två samrådsmöten med anläggningsombuden 160524 och 161011.
Samtliga protokoll finns på hemsidan www.kallaxhalvon.se Bo Nilsson, ordförande, Anita Byström,
sekreterare och Sven Öhman, kassör, har varit firmatecknare, två i förening.

Styrelse och funktionärer
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleanter
Revisorer

Bo Nilsson, firmatecknare, 2 år
Anita Byström, firmatecknare, 1 år
Sven Öhman, tillika vägmästare, 1 år (fyllnadsval)
Göran Uusitalo, 1 år
Gudmund Andersson sk, 1 år
Lennart Gradin, 1 år

Valberedning Ingen valberedning valdes

Ekonomi och kassaförvaltning
Styrelsen har anlitat extern bokföringsbyrå, NRT Ekonomikonsult AB, för 2016 års bokföring och
bokslut. Den ekonomiska redovisningen lämnas i separat rapport.
En fordran på obetald medlemsavgift 2016 för en fastighet finns hos kronofogden för indrivning.

Debiteringslängden
För 2016 gällde följande årsavgifter:
•
•
•
•
•

•

Bebyggd fastighet, 800 kr varav 400 kr går till Anl 1 och resterande till den egna anläggningen.
Obebyggd fastighet, 400 kr varav 200 kr går till Anl 1 och resterande till den egna anläggningen.
Fastighet/andel som endas ingår i Anl 1, 200 kr som går till Anl 1, Stora vägen.
För Anl 11 grönområde, 200 kr per fastighet som ingår i grönområdet.
För Anl 12 Vattenverket, 1 000 kr per fastighet som är vintervattenbrukare och 200 kr per
fastighet som är sommarvattenbrukare.
För Anl 13, 1000 kr per fastighet som är vintervattenbrukare och 200 kr per fastighet som är
sommarvattenbrukare.

Avgiftsbefriade fastigheter
Fastighet Kallax 1:11 och 14:1 är avgiftsbefriade då de endast innehar skogsfastighet.

Ersättningar – arvoden
Följande ersättningar har betalats ut under 2016:
•
•
•

Styrelsens ersättning har varit 25 000 kr med intern fördelning.
Styrelsens suppleanter har ersatts med 300 kr/sammanträde.
Revisorernas ersättning är 2 000 kr per revisor.
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•
•

Anläggningsombud för Anl 2 har erhållit 3 000 kr i arvode.
Vattenverkets styrelse, Anl 12, har erhållit 10 000 kr med intern fördelning.

Eventuell ersättning till respektive anläggningsombud beslutas av respektive anläggning.
Övriga ersättningar utbetalas endast mot faktura attesterad av respektive anläggningsombud. Utlägg av
anläggningsombud attesteras av annan medlem inom respektive anläggning.

Vägar
KSF vägar omfattar totalt 5 810 m väg. Ansvaret för skötsel av vägar, plogning, hyvling, sandning,
upphandling av material med mera sköts och koordineras av vägmästaren.

Grönområden
Gallring av område sex som beslutades vid årsmötet 2015 genomfördes under 2016. Mats Nordberg har
anlitats för röjningen. Fastigheterna 1:268, 1:270, 1:271 samt 1:278 har meddelat att de själva vill röja
mot stora vägen.
Halva ängen vid Öströmsvägen har inte slagits eftersom markägaren ej var intresserad av att dela
kostnaderna för detta.

Rapporter från anläggningar
Anl 2
Anl 3
Anl 4
Anl 5
Anl 6
Anl 7
Anl 8
Anl 9
Anl 10
Anl 12
Anl 13

160727 Protokoll med arbetsrapport
161009 Protokoll med beslut att ej dra av några arbetsinsatser (500 kr)
161009 Protokoll med beslut att ej dra av några arbetsinsatser (500 kr)
160820 Protokoll med arbetsrapport
-160522, 160924 Protokoll med arbetsrapport och beslut om extra inbetalning med
500 kr per fastighet för kommande underhåll
160717 Protokoll med arbetsrapport
150613 Protokoll med arbetsrapport
-160727 Protokoll sommarmöte
160705 Protokoll med beslut om avgifter för sommar- och vintervatten

Inkomna motioner
En motion har inkommit in till styrelsen inför årsstämman 2017 angående återställande av badplats vid
Jaktviken. Motioner som ska behandlas på årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast december året
före stämman.

Proposition från styrelsen
Styrelsen har skrivit en proposition till årsstämman 2017 om att föreningen fortsättningsvis endast ska
vara ekonomiskt ansvarig för fastigheter som tillhör föreningen.

MOTION 1:17
Från: Berit Forsman (HV) <berit.forsman@hv.se>
Skickat: den 20 september 2016 20:55
Till: Bo Nilsson, ordförande
Kopia: Eva Dahlbäck EDAM AB; Ingrid Pihl
Ämne: Motion till årsmötet i Kallax samfällighetsförening

Hej Bosse!
Nu gör vi ett nytt försök med en motion angående återställande av den gamla badplatsen i
Jaktviken. Du kan väl bekräfta att den kommit till rätt instans (och i tid den här gången)
Med vänlig hälsning/Berit Forsman (fastighet 1:163)
Hej Bosse!
Som svar på din fråga angående återställande av badplats i Jaktviken
Under 80-talet forslades jordmassor och stenar från tjärnen ut i viken vilket förstörde hela
den befintliga offentliga stranden i Jaktviken. Ingreppet förstörde även den naturliga bäcken
(där det gick upp aborrar under våren för att leka i tjärnen.
För att återställa badplatsen ;
- en muddring av inre delen av Jaktviken (som håller på att växa igen pga övergödning
från tjärnens nuvarande utlopp)
-en bortforsling av stenar och jord från stranden för att återskapa en naturlig sandstrand och
en gräsyta att lägga ut filtar och solstolar på.
Med vänlig hälsning/Berit Forsman och Eva Dahlbäck med familjer. Mobil 070-3469755
Utdrag ur styrelseprotokoll 170205
”Inkomna motioner
Berit Forsmans 1:163 motion angående återställande av badplatsen, se föregående styrelseprotokoll.
Motionären har inkommit med specifikation av åtgärder på markberedande åtgärder samt muddring.
Styrelsen beslutar att lyfta motionen till stämman med rekommendation att återkomma med ett
kostnadsunderlag samt protokollförda synpunkter från berörd anläggning.”

PROPOSITION 1:17

Styrelsen föreslår att föreningen fortsättningsvis endast är ekonomiskt ansvarig för
fastigheter som tillhör föreningen. Frågan berör i huvudsak grönområden där föreningen
tidigare slagit områden som tillhör privata fastighetsägare trots att föreningen ej äger
marken.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017, orgnr 716465-8309
FÖRENINGEN
Styrelsens viktigaste uppgift för det kommande året är att tillse att stadgar, policydokument och
beslutade planer följs. Ambitionen är att driva verksamheten i positiv anda och utgå från
medlemmarnas synpunkter och förslag med transparens i den ekonomiska bokföringen.
VÄGUNDERHÅLL
Ansvar
Vägmästaren har samordningsansvar för vägunderhållet inom området. Gemensamma åtgärder
debiteras efter respektive anläggnings väglängd. Praktiskt ansvar för vägsträckorna är delegerat till
respektive anläggning.
Bidrag
Ett årligt driftsbidrag utgår från Trafikverket för enskilda vägar med godkända vägsträckor
överstigande 500 meter enligt Trafikverkets standard. Bidraget omfattas av:
Anl 2, Björnhällevägen och Svedjebergsvägen
Anl 5 Småviltvägen
Anl 7 Aspviksvägen
Anl 8 Jaktviksvägarna
Luleå kommun ansvarar för underhåll av Anl 1, Jaktviksvägen. Vinterväghållningen samordnas av
vägmästaren för samtliga sträckor utom Anl 1.
GRÖNOMRÅDEN
Slyrensning av strandområde mellan Öströmsvägen och Sjöstråket samt Aspviksvägen och
Björnhällevägen skulle ha skett 2016 enligt grönområdesplanen. Fastighetsägarna vid Aspviksvägen
meddelar styrelsen om de vill röja själva alternativt att extern entreprenör anlitas.
Området längs ut på Näsudden, på vägens västra sida samt området från sluttningen vid vattenverket,
anl 12, mot infart Svedjebergsvägen ska röjas till två meters förband. Extern entreprenör anlitas.
ARVODEN
Kostnadsersättning utgår enligt följande:
• Styrelsen 25 000 kr med intern fördelning.
• Styrelsesuppleanter 300 kr/sammanträde.
• Revisorer 2 000 kr vardera.
• Vattenverkets styrelse 10 000 kr med intern fördelning.
• Eventuell ersättning till respektive anläggningsombud beslutas av respektive anläggning.
Övriga ersättningar utbetalas endast mot faktura attesterad av respektive anläggningsombud.
Utlägg av anläggningsombud ska attesteras av annan medlem inom respektive anläggning.

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Anslutningsavgift ny fastighetsbildning – kostnadsfördelning
Anslutningsavgift vid ny fastighetsbildning är 7 500 kr varav 7 000 kr fördelas på berörd anläggning
och 500 kr går till Anl 1. Respektive fastighetsägare står för lagfartskostnader.
Anslutningsavgift Anl 12 vattenverket
Anslutningsavgift till Vattenverket 6 000 kr samt att respektive fastighetsägare står för
förrättningskostnaderna.

Anslutningsavgift Anl 13 vattenverket
Anslutningsavgift till Vattenverket 10 000 kr samt att respektive fastighetsägare står för
förrättningskostnaderna.
ADMINISTRATION AV ANLÄGGNINGARNA
Förändring av anläggningsombud ska omgående meddelas till sekreteraren.
Samtliga anläggningsombud adjungeras till styrelsemöten, ett vår- och ett höstmöte. Under vårmötet
behandlas samordningsfrågor samt eventuell besiktning av vägar och grönområden eller andra
gemensamma frågor. Höstmötet behandlar åtgärder som vidtagits på anläggningarna under året samt
en uppföljning av ekonomin för respektive anläggning.
Protokoll från respektive anläggningsmöten inlämnas till sekreteraren samt avrapportering av
skötselinsatser, se kommande punkt. I protokollen ska tydligt framgå vilka beslut som tagits på mötet.
Protokollet ska vara undertecknat av anläggningsombudet.
DEBITERINGAR
Årsavgift vägunderhåll
800 kr för bebyggd fastighet/andel = bygglov för byggnad större än friggebod. Av summan 800 kr går
400 kr till Anl 1 och resterande till den egna anläggningen.
400 kr för obebyggd fastighet/andel = utan bygglov. Av summan 400 kr går 200 kr till Anl 1 och
resterande till den egna anläggningen.
200 kr för fastighet/andel som endast ingår i Anl 1, Stora vägen.
Skötselinsatser
Den årliga extra debiteringen för skötsel av anläggningarna utgår med 500 kr för bebyggd
fastighet/andel. Summan återbetalas följande år efter deltagande i anläggningarnas skötseldagar för
bebyggd fastighet/andel.
Årsavgift grönområden Anl 11
Årlig avgift för fastighet med andel i Anl 11 är 200 kr.
Avgiftsbefrielser
Fastigheterna Kallax 1:11 och 14:1 är avgiftsbefriade enligt tidigare beslut eftersom de endast består
av skogsskiften.
Årsavgift vattenverket Anl 12
Årlig avgift för sommarvattenbrukare är 200 kr samt 1 000 kr för fastigheter som är
vintervattenbrukare.
Årsavgift vattenverket Anl 13
Årlig avgift för sommarvattenbrukare 200 kr samt 1 000 kr för fastigheter som är vintervattenbrukare.

BETALNING AV AVGIFTER
Avgifterna ska vara betalda senast 2017-04-30. Obetalda avgifter lämnas för indrivning till
kronofogdemyndigheten 10 dagar efter att betalningspåminnelse skickas ut.
OBS! Inbetalningsinformation skickas endast till en fysisk person även om det finns flera delägare i
fastigheten.

BUDGET 2016
INTÄKTER
Medlemsavgifter 2016
Vägverksbidrag för 2016

298 900
19 000

Utfall 2016
273 000
19 682

Summa inkomster

317 900

292 682

60 000
90 000
16 000
5 300
3 000
10 000
4 000
25 000
1 500
9 400
15 000
6 000
1 000
2 500
1 000
100
5 000
254 800

56 232
98 639
16 245
3 338
3 000
10 000
4 000
25 000
0
9 377
15 807
0
1 126
1 600
1 013
85
10 400
255 862

63 100

36 820

UTGIFTER
Vinterväghållning
Övrigt underhåll anläggningarna
El anl 12
El belysn. Vägar
Arvoden anl 2
Arvoden anl 12
Arvoden revisiorer
Arvoden styrelse
Arvoden suppleanter (300 kr/möte som de deltagit i)
Lagstadgad soc. Avgift
Extern bokföring/redovisning
Kontorsmaterial, tryck och porto
Porto
Lokalhyra
Bankkostnader
Räntekostnader
Övr externa kostnader
Summa utgifter
ÅRETS RESULTAT

