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Källviks samfällighetsförening 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 10 
april 2021. 
 
 
 
 
 
Närvarande: 
 Tommy Larsson (TL) 
 Per G Nilsson (PG) 
 Lotta Johansson (LJ) 
 Bo Stenhammar (BS)  
 Magnus Lindblad (ML) 
 Marie-Louise Nordenborg (MN) 
 Marie Cannervik (MC) 
 Pär Holgersson (PH) 
 Rolf Johansson 
 
 
§ 1  Mötet öppnas 
 
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2  Fastställande av dagordningen 

 

Dagordningen fastställdes. 

 
§ 2  Föregående mötesprotokoll 
 
MN gick igenom föregående mötesprotokoll 
 
§ 4  Ekonomi 
 
LJ gick igenom ekonomin som fortfarande följer budget och ser bra ut.  
 
§ 5  Rapport från Info-gruppen 
 
Årsstämman är flyttad till 10 oktober. Var den kommer att hållas kommer att 
informeras om i god tid innan. 
 
Beslutades att midsommarfirandet även i år ställs in pga pandemin. 
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Planerad träff med grönområdesansvariga skjuts upp till efter sommaren pga 
pandemin. 
 
Vid risupplaget och på parkeringen vid Mellangårdsvägen har det stått flera släp 
under en längre tid. Medlemmars släp, och dylikt, får ställas på egna tomten. 
Beslutades att PG beställer parkeringsskyltar med ”endast besök” som sätts upp på 
båda platserna.  
 
Önskemål om farthinder till Mellangårdsvägen har inkommit. Beslutades att 
införskaffa likvärdiga farthinder som finns på Sandbylundsvägen till Månberget. Dock 
måste någon frivillig som bor längs vägen ta ansvar för att hindret tas bort innan varje 
vinter. 
 
På Månbergsvägen byttes samtliga lampor i gatubelysningen för drygt ett år sedan. 
Nu är fyra lampor trasiga. TL har gjort en reklamation till leverantören att bett dem 
byta dessa på garantin. 
 
§ 6  Rapport från GVB-gruppen 
 
Vintern har gått hårt åt många av tallarna i området. Det mesta är röjt och det som 
återstår kommer att vara klart innan maj. 
 
Grusning, skrapning och saltning är beställt till samtliga vägar inom samfälligheten. 
 
Vissa y-bommar behöver bytas vid hotellbryggan, och det kommer att ske 
kontinuerligt med några i taget. 
 
Muddring vid hotellbryggan trä utreds. I dagsläget kommer det knappast in någon båt 
på insdan. 
 
§ 7 Aktivitetslistan 
 
Aktivitetslistan uppdaterades. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
TL tar in offert för vassröjning vid hotellbryggan. 
 
Intresset för paddeltennis har vuxit väldig mycket, och frågan om en 
paddeltennisbana i Källvik togs upp. PH utreder och återkommer. 
 
Nästa möte blir i början av juni. 
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§ 9  Mötet avslutas 
 
TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Marie-Louise Nordenborg    Tommy Larsson 


