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Källviks samfällighetsförening 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 18 
juni 2022. 
 
 
Närvarande: 
Tommy Larsson (TL) 
Per G Nilsson (PG) 
Bo Stenhammar (BS) 
Magnus Lindblad (ML) 
Lotta Johansson (LJ) 
Marie-Louise Nordenborg (MN) 
Marie Cannervik (MC) 
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 
 
LJ gick igenom ekonomin som följer budget. 
 
LJ informerade om att samfälligheten troligtvis kommer att registreras för moms från 
årsskiftet enligt gällande regelverk. 
 
§ 5 Rapport från Info-gruppen 
 
Frågan om hjärtstartare togs upp igen och kommer att utredas vidare.  
 
Vassröjning kommer att ske vid barnbadet och vid hotellbryggan i mitten av juli. Det 
är då de som ska utföra arbetet är i Loftahammar så datumet har inte kunnat 
påverkas. 
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Midsommarfirandet förbereds för fullt av grönområde 2. 
 
§ 6 Rapport från GVB-gruppen 
 
Trafikverket har kontrollmätt våra vägar och konstaterat att totalsträckan är kortare 
mot tidigare uppmätt. Bidragen kommer därmed att minskas något. 

Rishögarna efter städdagen är nu bortkörda. 

Vårens slåtter är utförd. 
 
MW undersöker om vi ska köpa in några bänkar/bord att ställa upp i anslutning till 
Gula Huset för att ha något att samlas runt.  
 
En av bojarna utanför hotellbryggan har flyttat på sig och hamnat snett. Beslutades 
att lägga en beställning på arbetet att flytta tillbaka bojen. 
 
Underhåll är utfört på betongbryggan. 
 
Bryggan vid barnbadet börjar bli sliten och det är mycket stickor. ML tar in offert för 
att göra i ordning bryggan. 
 
§ 7 Åtgärdslistan 
 
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
Beslutades att beställa nya Livbojar eftersom de som tidigare funnits har försvunnit. 
 
§ 9 Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum 13 augusti 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 


