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Källviks samfällighetsförening 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 13 
augusti 2022. 
 
 
 
Närvarande: 
Tommy Larsson (TL) 
Per G Nilsson (PG) 
Bo Stenhammar (BS) 
Marie-Louise Nordenborg (MN) 
Pär Holgersson (PH) 
Martin Westholm (MW) 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Fastställande av dagordningen 
 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 
 
MN gick igenom föregående mötesprotokoll 
 
§ 4 Ekonomi 
 
TL gick igenom ekonomin som följer budget. 
 
§ 5 Rapport från Info-gruppen 
 
Frågan om hjärtstartare togs upp igen och kommer att utredas vidare. Sponsring vid 
eventuellt köp diskuterades. 
 
Det har inkommit förfrågningar om samfälligheten kan bidra till att täcka kostnader 
vid skadedjursbekämpning, t ex grävlingar. Det är inte samfällighetens sak att täcka 
sådana kostnader. Det får varje fastighetsägare stå för. 
 
Midsommarfirandet genomfördes på ett mycket bra sätt av grönområde 2. Nästa år 
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är det grönområde 3 som står för midsommarfirandet, med hjälp av grönområde 2.  
 
Flotten vid Nyslättsbadet har flyttat på sig några gånger så att den hamnat på för 
grunt vatten. En olycka har redan skett och flotten är nu upptagen för att undvika 
ytterligare olyckor. 
 
På grund av att inte några framsteg har gjorts om paddeltennisbanans ev läge, läggs 
frågan tills vidare ned. 
 
Förfrågan från Brunnshusets vänner att ta över Brunnshuset har inkommit till 
styrelsen. Styrelsen kommer att utreda frågan. 
 
§ 6 Rapport från GVB-gruppen 
 
Vassröjning vid barnbadet och vid hotellbryggan är utfört och vassen är bortforslad. 
 
Kantklippning av vägarna kommer att beställas till hösten. 

Höstens slåtter kommer att ske under september. 
 
Ett bord med bänkar är inköpt och står nu utanför Gula Huset. Även bord/bänkar till 
Nyslättsbadet är inköpt.  
 
En av bojarna utanför hotellbryggan har flyttat på sig och hamnat snett. Bojen är nu 
tillbakaflyttad. 
 
En inspektion av gatuskyltarna är gjord under sommaren. Efter rengöring kommer en 
ny inspektion att utföras för att bestämma vilka skyltar som behöver bytas ut. 
 
Marklovet, för att ta ned träd i gamla Källvik, går ut till hösten. BS och TL tar kontakt 
med kommunen för att söka nytt marklov. 
 
Utredningen om muddring vid hotellbryggan läggs tills vidare ned. Samfälligheten får 
inte tillstånd från Länsstyrelsen att utföra muddringen. Platserna längst in kanske kan 
användas till vattenskoter istället eftersom inga båtar i nuläget kommer in där. 
 
§ 7 Åtgärdslistan 
 
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades. 
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§ 9 Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum söndag 9 oktober kl 09.00 – 11.00 i gula huset.  
 
§ 10 Mötet avslutas 
 
TL tackade för ett bra möte och avslutade detsamma. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
Marie-Louise Nordenborg    Tommy Larsson 


