
KALLAXSKÄRGÅRDENS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

kallar sina medlemmar till 

2010 års stämma

Söndag 25 april kl 15.00 i bygdegården i Kallax by

Stämmohandlingarna finns på hemsidan: http://kssf.kallax.nu/
Skriv ut och ta med!
(användarnamn och lösenord finns i den utskickade kallelsen)

Stämmohandlingarna kan också fås via tel 070-532 7574

Ärenden som ska behandlas:
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman.
KSSF-meddelanden.
Styrelsens och revisorernas berättelser.
Ansvarsfrihet för 2009.
Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar:

Brygga fem
Muddring

Arbetsgrupper och arbetsdagar (styrelsen föreslår 1 juni och 20 sept).
Vaktinstruktion och vaktlista.
Ersättningar till styrelse och funktionärer.
Debiteringslängd, avgifter och budget för 2010.
Valärenden.
Övriga frågor.
Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Kl 14.00, en timme före stämman, informerar 
Plogkommittén om årets plogverksamhet.

Styrelsen



KSSF   Meddelanden̵

Adressändring: Anmäl alla förändringar i adress, telefonnummer, och 
kontaktpersoner för båtplatser till

epost: register @ kssf.kallax.nu   eller 
telefon: 070-532 7574

Liten båt?: Du som har en mindre båt får gärna flytta till brygga fem, det 
blir billigare för dig, vi vill ha mindre båtar där, och båtplatspusslet blir 
lättare att lägga. Skulle du i framtiden behöva en större plats går det 
säkerligen att ordna. Anmäl intresse till ordförande eller sekreterare.

Uthyrning: Under våren kommer brygga fem att färdigställas. Då blir 
ytterligare cirka tio båtplatser tillgängliga för uthyrning och försäljning. 
KSSF vill i första hand sälja platserna till fastighetsägare inom 
båtnadsområdet, och i andra hand hyra ut. Tipsa gärna vänner och bekanta 
om att uthyrningsplatser kommer att finnas i sommar!

Service: KSSF har tillsammans med Fiskehamnen sammanställt vilken 
service som finns tillgänglig för medlemmar och hyresgäster, t ex 
båtramper, vatten, lastkaj, lasteka. Sammanställningen finns på hemsidan 
under rubriken Service och kan också fås via sekreteraren.

Utlåning av båtplats: Hamnområdet är inte allmän plats pga 
bevakningskamerorna. Därför får inte båtplatser lånas ut eller hyras ut i 
andra hand hur som helst: all utlåning och uthyrning måste gå via styrelsen 
så att föreningen har koll på vilka som får vistas i hamnområdet.

Sopor: Sommartid får medlemmar och hyresgäster lämna brännbart 
hushållsavfall och komposterbart hushållsavfall i därför avsedda kärl. Det 
är helt förbjudet att lämna några andra sopor i hamnområdet. 

Direktiv om användning av KSSFs parkering vintertid. Finns på 
hemsidan och blir bilaga till stämmoprotokollet.

Vinteruppläggningsplatser. Det finns möjlighet till vinteruppläggning på 
en del av KSSFs parkering. Du som är intresserad av detta kan läsa mer på 
hemsidan, alternativt kontakta hamnchef eller ordförande.

Utsocknes: Den som pga bostadsort eller andra omständigheter inte kan 
fullgöra sin arbetsinsats, kontaktar hamnchefen för att få en ny uppgift.



FULLMAKT för

......................................................................................................
Ombudets namn

att vid Kallaxskärgårdens samfällighetsförenings ordinarie stämma år 
2010 föra min talan 

........................................................................................................................
Fastighet                                     Fastighetsägare/Andelsägare

Båtplats: …........................

Ovanstående namnteckning bevittnas:

........................................................................................................................
Namnteckning och namnförtydligande, ena personen

........................................................................................................................
Namnteckning och namnförtydligande, andra personen. 

Observera att vid stämman får en person vara ombud för högst en andel,  
förutom den egna. 

Observera att om flera personer äger en andelsfastighet, har de 
gemensamt en röst och måste vara överens för att kunna avge sin 
gemensamma röst. Det är då lämpligt att utse ett ombud bland delägarna.




