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Källviks samfällighetsförening 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 för Källviks samfällighetsförening måndagen den 8 
juli 2019 i Gula Huset. 
 
 
 
 
Närvarande: 
 Tommy Larsson (TL) 
 Per G Nilsson (PG) 
 Lotta Johansson (LJ) 
 Bo Stenhammar (BS)  
 Marie Cannervik (MC) 
 Pär Holgersson (PH) 
 
 
 
§ 1  Mötet öppnas 
 
TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

 
§ 3  Föregående mötesprotokoll 
 
TL gick igenom protokollet från styrelsemötet den 2 juni. 
 
Noterades att midsommarfirandet genomförts på ett mycket bra sätt och att framgent 
kommer kommande arrangör att genomföra firandet tillsammans med föregående 
arrangör. Detta för att säkerställa överlämning. 
 
§ 4  Ekonomi 
 
LJ redogjorde för ekonomin. Från och med juni sker en omläggning av 
redovisningsprincip till reskontra för att på ett bättre sätt kunna följa upp 
ekonomiutfallet löpande.  Ekonomin är fortsatt god, men något ansträngd mot 
budget.  
 
Desai Ekonomi har rapporterat visst strul med inbetalningar. Tips läggs ut på 
webbplatsen inför nästa säsong för att minska problemen. LJ meddelar ML om ej 
inbetalda bryggavgifter samt Rikard Sagent om inbetalningar till tennisklubben. 
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§ 5  Rapport från Info-gruppen 
 
TL informerade om den vandalisering av träd som skett ner mot Vivassen.  
 
§ 6  Rapport från GVB-gruppen 
 
BS redogjorde för: Lupinbekämpning, sand till Nyslättsbadet samt grus för potthål.  
 
Tallar på Månberg har dött, bör tas bort på sikt.  
 
Sladdning och saltning gjord på samtliga vägar, grus på en tredjedel (en tredjedel av 
vägbeståndet grusas varje år). 
 
Bryggor inget att rapportera. 
 
§ 7 Aktivitetslistan 
 
Genomgång av aktivitetslistan flyttades till nästa möte. 
 
§ 8 Övriga frågor 
 
- Motioner 

Beslut: Mot bakgrund av motion till årsstämman (ej behandlad) beslutad styrelsen, på 
förslag från BS att: 
- Lägga ut kartor från LMV på webbplatsen. 
- Anlita en biolog som gör en grovinventering av skogsmark runt Gamla dansbanan och 
tar fram ett åtgärdsförslag. 
 
En sandhög har redan tillförts för att lägga ut på en stig i skogsområdet. 
 

- Inköp av material till bänk 
Beslut: Beslutade styrelsen om inköp av materiel till bänk vid Lärkbyggan, kostnad ca 
SEK 1000:- 
 

- TL och BS fick mandat att gå vidare med upphandlingar av entreprenörstjänster, bl a 
snöröjning och gräsklippning. De återkommer medförslag till nästa möte. 
Beslut: Beslutade styrelsen att TL och BS tar fram underlag för upphandlingar och 
genomför dessa.  
 

- Inköp av farthinder 
Förslag om inköp av farthinder, kostnad SEK 2895:-.  
Beslut: Beslutade styrelsen att inte bevilja medel för ett sådant inköp.  
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- Bidrag till renovering av Stenhammarsbryggan 
Ägarna av Stenhammarsbryggan har äskat bidrag för renovering av bryggan eftersom 
denna enligt tidigare utfästelser är en allmän badplats. 
 
Beslut: Beslutade styrelsen att inte bevilja medel för detta eftersom bryggan är privat och 
inte ingår i samfällighetens åtaganden. 
 
BS vill dock påpeka att bryggan även fortsättningsvis är en allmän badplats. Detta 
kommer att presenteras på webbplatsen, 

 
Nästa möte genomförs den 13 oktober kl 09.00 i Gula Huset. 
 
 
§ 9  Mötet avslutas 
 
TL tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
Per G Nilsson    Tommy Larsson 


