Samrådssmöte 130521 Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309
Närvarande: Anita Byström, sekreterare/anl 7, Jimmy Kjellgren, vägmästare/suppleant, Ulla
Lundberg, kassör, Bo Nilsson ordförande, Fredrik Snäll, anl 4.
Frånvarande: Magnus Cederlund anl 9, Robert Ritzén anl 5, Stefan Nyberg, anl 6, (meddelad
frånvaro), Henny Kvamsdal anl 10, Stig Johansson anl 8, Hans Sandberg anl 2, Jan Hagnelöv anl 3.

Anläggningarnas ekonomi
Anl 10 har underskott på 4 268kr. Bosse skickar en påpekan till anläggningsombudet och uppmanar
till en extra inbetalning för att klara vinterväghållningen.
Anl 1 har ett underskott på 7 251kr. 2012 har varit ett tungt år ekonomiskt med oväntade utgifter för
återbetalning av bidrag, skatteinbetalning för ut betalda arvoden etc. Med återhållsamhet så bör
underskottet var reglerat under 2014.
Grönområdet anl 2: Vid Aspviksvägen, Jaktviksvägen (vid tjärnen), Småviltvägen, Ängsvägen,
Öströmsvägen ska det slås. Budget finns för det.
Övriga anläggningar ligger på plus.
Information om resultat och fördelning av respektive anläggnings budget delades ut under mötet.

Rapporter och frågor från anläggningarna
Inga rapporter från anläggningarna har kommit in. Fråga om röjning och skogsvårdsplan. I
verksamhetsplanen står att styrelsen ska se över grönområdes- och skogsvårdsplan och föreslå
åtgärder. Inga röjningsarbeten får ske innan nya direktiv är klara och godkända av styrelsen.
Eftersom så få anläggningsombud var närvarande på mötet så kallar ordförande till nytt möte med
anläggningsombuden för att se över planerna och vidta åtgärder.

Rapport från styrelsen
Utestående fordringar
Bengt Toolanen har överklagat Mark- och miljödomstolens avslag på hans yrkanden. Han har nu fått
avslag även i Svea hovrätt. Domen har vunnit laga kraft och Kronofogdemyndigheten kan nu
verkställa beslutet.
Övriga utestående fordringar som skickats till Kronofogdemyndigheten för verkställighet har
avslagits. Möjlighet finns att överklaga. Beslut tas på kommande styrelsemöte.
Riksförbundet Enskilda vägar
Föreningen är nu medlem i Riksförbundet Enskilda vägar där en försäkring ingår. Styrelsen följer upp
vad som gäller i försäkringen så att vi inte är dubbelförsäkrade.
Sommarjobbare
Bosse deltar i ett informationsmöte med kommunen 28 maj på Ormberget angående sommarjobbare.
De kommer att jobba vecka 30-32. Anläggningarna kan lämna önskemål till Bosse på jobb de vill ha
gjort på respektive anläggning.

Hemsidan
Anita och Bosse ska få information om hur man uppdaterar hemsidan och därefter läggs information
upp med protokoll etc.

Bidrag
Ansökan om bidrag för godkända områden, i dagsläget 5 ha, har lämnats in till Jordbruksverket. Det
handlar om ca 7-8 000 kr.

Kontaktlista
Anita mejlar ny kontaktlista på styrelsen till Jimmy så sätter han upp dem på anslagstavlorna.

Skrivelse från Öströmsvägen
En skrivelse angående fastighet 1:233 har lämnats till Miljökontoret. Föreningen har skrivit på en
bilaga till stöd för skrivelsen, enligt ett styrelsebeslut 130424. Kopia på skrivelsen finns hos
ordförande Bo Nilsson.

Ny fastighetsbildning
Fastighet 1:96 (anl 10) styckas med ny fastighet 1:313. Debitering sker enligt verksamhetsplan och
stämmobeslut.

Övriga frågor
Information om arbetet med att få bredband till byn pågår för fullt och information om dagsläget finns
på www.kallaxby.se. Nytt informationsmöte sker 9 juli i Bygdegården.
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