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Källviks samfällighetsförening 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 12 
juni 2021. 
 
 
Närvarande: 
 Tommy Larsson (TL) 
 Per G Nilsson (PG) 
 Lotta Johansson (LJ) 
 Bo Stenhammar (BS)  
 Marie-Louise Nordenborg (MN) 
 Pär Holgersson (PH) 
 
§ 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 och berättade att bokslutet nu är klart. Resultatet på 
47 000 är lite bättre än budget tack vare mindre underhåll i vinter. Samtliga bryggors 
resultat är negativt i år på grund av mer omfattande bryggunderhåll. 
 
§ 5  Rapport från Info-gruppen 
 
Årsstämman är flyttad till 10 oktober och kommer att hållas på Golfklubben. 
 
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. 
Parkeringsskyltar med ”endast besök” är beställda och kommer att sättas upp inom 
kort. Även skylt till Vivassenbryggan kommer att beställas.  
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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. Lamporna är nu utbytta. 
 
§ 6  Rapport från GVB-gruppen 
 
Grusning, skrapning och saltning är nu genomfört på samtliga vägar. 
 
Muddring vid hotellbryggan trä utreds. I dagsläget kommer det knappast in någon båt 
på insidan av bryggan. 
 
Beslutades att beställa ny sand och fräsa om sanden till både barnbadet och badet 
vid hotellbryggan nästa år innan midsommar.  
 
Risupplaget är fullt och kommer att tömmas inom kort. 
 
Beslutades att beställa utökad lupinskörd innan blomning nästa vår. 
 
Eftersom bomiläggningen var helt frivillig i år så får de som inte var med ombesörja 
att den egna bommen kommer i vattnet. 
 
§ 7 Aktivitetslistan 
 
Aktivitetslistan uppdaterades. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
Intresset för paddeltennis har vuxit väldig mycket, och frågan om en 
paddeltennisbana i Källvik togs upp igen. PH håller på och utreder, väntar i nuläget 
på besked från markägarna Månberget AB. 
 
Nästa möte blir 7 augusti i Gula huset kl 09.00 – 11.00. 
 
§ 9  Mötet avslutas 
 
TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
Marie-Louise Nordenborg    Tommy Larsson 


