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Källviks samfällighetsförening 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Källviks samfällighetsförening lördagen den 22 
januari 2022. 
 
 
Närvarande: 
 Tommy Larsson (TL) 
 Per G Nilsson (PG) 
 Lotta Johansson (LJ) 
 Bo Stenhammar (BS) 
 Magnus Lindblad (ML)  
 Marie-Louise Nordenborg (MN) 
 Pär Holgersson (PH) 
 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 för 2021 och det preliminära bokslutet följer budget. 
 
Även de olika bryggorna följer budget. 
 
§ 5  Rapport från Info-gruppen 
 
Dräneringen nedanför dansbanan diskuterades. Det finns fonderade pengar som 
kommer att användas till detta. 
 
Vassröjning planeras under våren / sommaren. Planeras i samband med att företaget 
som ska utföra arbetet kommer ut till golfbanan för arbete. 
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Träffen med grönområdesansvariga var mycket uppskattad och positiv. Det kommer 
att bli fler träffar. 
 
Midsommarfirandet kommer att genomföras i sommar. Eventuellt med vissa 
restriktioner beroende på hur läget ser ut då. Grönområde 1 kommer att lämna över 
förberedelserna till grönområde 2 och hjälpa till med genomförandet.  
 
Årsstämman kommer att hållas söndag 8 maj. Det är inte helt klart än var den 
kommer att hållas. 
 
§ 6  Rapport från GVB-gruppen 
 
Muddring vid hotellbryggan trä utreds.  
 
Parkslide, en invasiv art som är svår att bli av med, har fått fäste på några ställen 
inom samfälligheten. Styrelsen ser över förslag på åtgärder för att den inte ska sprida 
sig. 
 
Nya farthinder är beställda till Månbergsvägen. 
 
Sladdning och saltning kommer att beställas till våren. 
 
§ 7 Aktivitetslistan 
 
Aktivitetslistan uppdaterades. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
Intresset för padeltennis har vuxit väldigt mycket, och frågan om en padeltennisbana 
i Källvik togs upp igen. PH utreder, väntar på återkoppling från markägare Månberget 
AB. 
 
Nästa möte blir digitalt 19 mars 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 


