
Småskärsuddens-vägens Samfällighetsförening 
Protokoll från Styrelsemöte 2012.06.07     18:00- 20:00 
Lokal: Konf.rum Piteå Räddningstjänst 
 
Närvarande: 
Ola Burström, ordf,    Gun-Britt Jonsson, kassör,    Jan Kaarle, sekr.,    
Lars Lindvall, styrelseledamot,         Ulf Lindkvist, styrelseledamot., 
Magnus Jonsson styrelsesuppleant,    Daniel Hancke, styrelsesuppleant. 
 
1. Presentation av styrelsemedlemmar: Ordf. Ola B, ordf. i tekniska 
nämden i Skellefteå. F.d. Piteå-bo 
Daniel Hancke, bor Småskärsuddsvägen, är VD  PSM  
 Ulf Lindkvist Burlink , jobbar med transporter, bo r Högsböleskiftet 
samma uppfart som Lars Lindv. 
 Lars Lindvall, Brandinspektör, jobbar med förebyggande brand, bor 
Högsböleskiftet.  
Jan Kaarle, första huset på Småskärsudden, pensionär f.d SmurfitKappa, 
 Magnus Jonsson bor i 1:a huset från E4 sett, tekniker Spendrup.  
Gun-Britt Jonsson, bor i slutet av vägen, jobbar hos Dina försäkringar 
Nord, som controller. 
 
2. Konstituering: Val av vice ordf. : Ulf Lindkvist , 
Val av sekreterare: Jan Kaarle 
Beslutades att firmatecknare för föreningen är ordförande och kassören 
var för sig .  Kassören meddelar aktuell bank. 
                                               
3. Kassören förvarar alla verifikat, och ekonomiska handlingar. 
Sekreteraren förvarar årsmötes- och styrelse- protokoll  
Kassör och sekreterare försöker få fram aktuella gällande dokument från 
förättning och stadgar, om möjligt scanna  in dessa,  så att alla inom 
styrelsen får tillgång till dessa. Original finns troligtvis hos Länstyrelsen, 
Gun-Britt kollar. 
 
4. Ansvariga för löpande underhåll: Daniel Hancke sommarunderhåll av 
asfaltering och upptagning av plogkäppar under våren. 
 Lars Lindvall ansvarar för beställning plogning, plogkäppar, sandning och 
klippning av vägrenarna. Om möjligt samordna med Högsböleskiftet. 
Befintlig frekvens på plogning är ok. 
 
5. Ola kollar aktuell klassningen av vägen, om den går att klassa upp, 
utifrån antalet fast boende. Idag är den  en 30 % bidrags-väg. C.a 50 
fastboende, 105 fritidshus. 



 
6. Ola kollar upp vad som gäller för  markägare, som har skogsskiften tvärs 
den aktuella  vägsträckan. Ex. Piteå K har ett skogsskifte på 280 Ha, det så 
kallade Högsböleskiftet. Bif.  karta över markägargränser. 
 Vid nybildande av vägsamfälligheter idag, vilka regler är vedertagna för 
skogsägare?  
 
7. Investering: Ola ansvarar för att ta fram ett besiktningsunderlag och 
förfrågningsunderlag  av  en sakkunnig. Därefter kan vi gå ut och fråga och 
få in en bättre kalkyl. 
Kolla även om det finns gamla kontinuerliga besiktningsprotokoll utförda 
av Trafikverket. 
Troligtvis har vi klart ett välunderbyggt förslag u nder kommande 
höst/vinter och då blir det lämpligt att presentera detta på ett kommande 
möte, och där börja diskutera en tidplan på genomförandet och hur 
finansieringen klaras av. 
 
8. Iståndsättnings –  bidrag är möjligt att få i förväg. Samma % som 
klassningen av vägen.    Ola kollar. 
 
9. Beslutade att skicka ut fakturor på uttaxering för underhållsåtgärder på 
10:- per andel för 2012 och 2013. 
För fastboende blir summan dubbelt upp. Gun-Britt ansvarar. 
 
10. Beslut om fördelning av styrelsearvoden: 2000:-ordf, kassör, sekr.,  
1000:- till två styrelseledam.,  500:- till två styrelsesuppl.,  250:- till två 
revisorer. 
 
11. Hur förenkla spridande av information och även få in synpunkter ? 
Kanske börja med en hemsida. 
 Kan vi nyttja Pitsund /Högsböle :s hemsida.  Magnus kollar med 
administratören. 
 
12.Ola kollar med Trafikverket om ev. förbättringar  vid avfarten från E4 
 
13. Nästa styrelsemöte vecka 34 tisdag 21 augusti 18:00 Räddningstjänsten 
 
Vid protokollet                     Justeras 
 
Jan Kaarle. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


