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Källviks samfällighetsförening 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6 för Källviks samfällighetsförening söndagen den 9 
oktober 2022. 
 
 
Närvarande: 
Tommy Larsson (TL) 
Per G Nilsson (PG) 
Liselotte 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 som, trots ökade grönområdeskostnader, följer budget. 
 
§ 5 Rapport från Info-gruppen 
 
Inventering av dikena kommer att göras. Där behov finns kommer dikena att rensas 
och grävas ur för att motverka översvämningar. 
 
Fotbollsplanen används flitigt under sommaren och ibland vågar inte de små barnen 
vara med och spela med de stora barnen. MW undersöker om vi ska köpa in mindre 
fotbollsmål så att både stora och små barn kan sparka boll samtidigt.  
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Belysningen på Månbergsvägen fortsätter att krångla. Lamporna går sönder alldeles 
för snabbt. TL tar kontakt med leverantören och ser vad som kan göras. 
 
Containern för hushållssopor blev försenad men ska nu vara på plats. 
 
§ 6 Rapport från GVB-gruppen 
 
Kantklippning av vägarna är gjord och slåttern är avverkad. 
. 
PH har tvättat skyltarna och gjort en ny inventering. De flesta skyltar är efter tvätt i 
skapligt skick men kommer på sikt att behövas bytas ut. 
 
Den stora vattenläckan vid Månbergsvägen är åtgärdad. 
 
Parkslide är en invasiv art som har etablerat sig i Källvik. Den kommer att åtgärdas 
enligt naturvårdsverkets föreskrifter. 
 
Det var bra uppslutning vid höstens bomupptagning som nu är avklarad. Vissa 
bommar börjar rosta och kommer på sikt att behövas bytas ut. 
 
Beslutades att mötet med grönområdesansvariga ska ske årligen. 
 
§ 7 Åtgärdslistan 
 
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§ 9 Nästa möte 
 
Nästa möte blir digitalt 28 januari kl 09.00 – 11.00  
 
§ 10 Mötet avslutas 
 
TL tackade för ett bra möte och avslutade detsamma. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
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Marie-Louise Nordenborg    Tommy Larsson 
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