
Småskärsuddens-vägens Samfällighetsförening 
Protokoll från Styrelsemöte 2012.08.21    18:00- 20:00 
Lokal: Konf.rum Piteå Räddningstjänst 
(Kursiv stil är tillkommande sedan föregående protokoll) 
 
Närvarande: 
Ola Burström, ordf,    Gun-Britt Jonsson, kassör,    Jan Kaarle, sekr.,    Lars 
Lindvall, styrelseledamot,      
 
1. Mötets öppnade 
2. Folder för deklaration att skicka in till Trafikverket??  Ola B kollar. 
3. Upprensning av trumma och diken före/efter vid  den odlade marken 
mellan Harry Jonsson och Tommy Jonsson. Markägare (Tommy o G.B. 
Jonsson) är kontaktad och ok att jobbet genomföres. Därefter kollar Lasse L 
lämplig entreprenör. Trolig kostnad 10-20 000:-  
 
4. Iståndsättningbidrag från Trafikverket 80 000:- utbetalt. Anmälan om ny 
styrelsen är skickad till  kommunen, Länstyrelsen och aktuell bank. 
 
 5. Ansvariga för löpande underhåll: Daniel Hancke sommarunderhåll av asfaltering 
och upptagning av plogkäppar under våren. Kallasfalt måste ifyllas i minst två 
större hål, samt i diverse sprickor. 
 
6. 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. 
Tryggve Egerts från Trafikverket kontaktas. 
 
7. 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?  
Finns ett förättningsprotokoll utfört av Lantmäteriet beträffande andelar, bör 
finnas hos Länstyrelsen  ?Kan vi debitera markägare en slitageavgifter vid 
större skogsavverkningar? 
 
8. 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 under 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. 
 Denna punkt har ej påbörjas pga semestertider. 



 
9. Iståndsättnings –  bidrag är möjligt att få i förväg. Samma % som klassningen av 
vägen.    Ola har kollat:  Normalt skall man få ett igångsättningstillstånd och 
även få besked om bidragsstorleken 
 
10. 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. 
Fakturor är på väg ut. 
 
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. 
Magnus återkommer 
 
12.Ola kollar med Trafikverket om ev. förbättringar vid avfarten från E4.  
Trafikverkets ståndpunkt är att trafikanten skall ”ta plats” i god tid före 
korsningen, eller välja alternativet att fortsätta framåt till nästa korsning. 
Ej villiga att göra någon åtgärd. 
 
13. Nästa styrelsemöte vecka 44-45 Ola återkommer med kallellse. 
Sen behöver vi ytterligare ett styrelsemöte c:a en månad före kommande 
årsmöte. 
 
14. Årsmötet skall vara första helgen efter 15 maj,  bör bli Lördag 18 maj. 
Ola kollar med Sven-Ivar när Högsböleskiftet har sitt årsmöte. 
 
Vid protokollet                      
 
Jan Kaarle 
 
Ordförande 
 
Ola Burström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


