
Källdalens Samfällighetsförening  
Årsmöte 2019 
 
Plats:Sjöboden i Blekets hamn 
Tid: Tisdagen 9 juli 2019, kl 18.30 
Närvarande: Se bilaga 1 nedan  
 

1. Mötets öppnande 
Stefan öppnade mötet och hälsade alla välkomna och tackade för väl ordnat kaffe och tårta av 
Lotta, Margaretha och Åsa. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Till ordförande för mötet valdes Stefan Horn och till sekreterare för mötes valdes Fredrik 
Berinder. 

3. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän för protokollet valdes Margaretha Larsson och Jack Silfving. 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
Ja. 

5. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomi för 
verksamhetsåret 1/5 2018-30/4 2019 
Förvaltningsberättelse 
Stefan gick igenom förvaltningsberättelsen (se separat dokument). 
 
Frågor på förvaltningsberättelsen: Inga frågor och den godkännes enhälligt av stämman. 
 

Föredragande av ekonomi 
Per-Inge gick igenom den ekonomiska redovisningen (se separat dokument) och förtydligade att 
väg- respektive vattenförening är separerade från varandra och kan därmed inte föra pengar 
mellan varandra. 
 
Förslag från styrelsen är att överskottet för väg fördelas enligt: 
10 000 kr till fond och 5 716 kr till eget kapital. 
Förslag från styrelsen är att överskottet för vatten fördelas enligt: 
10 000 kr till fond och 50 392 kr till eget kapital. 
 
Föreningen har god kassa samt bra täckning i fonder för väg och vatten. 
 
Frågor på ekonomin: inga frågor. 
 
Stämman godkännde enhälligt styrelsens förslag till avsättningarna av överskotten. 



6. Föredragande av revisionsberättelse 

Pelle föredrar revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Inga motioner har inkommit i förväg men förslag kommer upp under mötet: 
 
Göran Packendorf föreslår en bänk vid anslagstavlan vilket uppskattas av medlemmarna. Detta 
kan bli en uppgift vid höstens städdag. 
Margaretha Larsson tar upp att hon kommer att sätta upp en skylt om att det inte är allmän 
passage över berget och förbi hennes fastighet men att Källdalingar är välkomna. 
 

Styrelsen tar upp frågan om luftledningar för el. 
Ellevio kommer att gräva ned resterande luftledningar och har fått förslag på åtgärder som 
innebär att de återställer vägar mm. Ellevio vill ersätta 5 lyktstolpar med en total kostnad på över 
140 tkr ex moms. Ett övertaganade skulle dessutom innebära löpande underhållskostnader för 
oss i föreningen. 
Styrelsen har givit ett motbud till Ellevio om att vi endast betalar för nya stolpar (inkl. montering) 
för en kostnad av ca 32 tkr ex moms. Vi kan då även passa på att komplettera befintlig belysning 
där den upplevs som bristfällig idag. Denna lösning innebär att vi behåller schablonabonemanget 
för belysning. I ett nästa steg kommer enskilda förhandlingar att ske med de fastighetsägare som 
fortfarade har kvar fast telefoni (stolparna används delvis till både el och telefoni). 
 
Styrelesen föreslår också att föreningen gör en översyn av vägbedläggningen efter att Ellevio har 
vidtagit sina åtgärder. 
 
Kommentarer från medlemmar: 
Det låter väligt rimligt och viktigt att hänga med i upprustningen av väg och belysning. 
Fråga om schablonavatal fortsätter att gälla, det gäller förutsatt att trästolparna ersätts. 
 
Styrelesen lägger upp sammanställningen över befintlig belysning på hemsidan så att 
medlemmar kan komma in med förslag på delar i området som har bristfällig belysning idag. 
Detta kan då användas som underlag för beslut om ny belysning. 
 
Förslag redan nu: Korsningen Källdalsvägen/Slånbärsvägen, längs Källdalsvägen utanför 
Margretha/Åsa och utanför Gösta/Gunilla. 
 
Den finns ytterligare en stolpe uppe hos Camilla/Robert som bör tas bort i samband med övriga 
förändringar, styrelsen tar med sig detta. 
 
Sammanfattningsvis så får styrelesen stämmans förtroende att driva detta vidare och att utöka 
befintlig belysning. 

9. Ersättning till styrelse 
Förslag att fortsätta med en ersättning till styrelseledamöter på 990:- per år. Stämman 
godkännde enhälligt detta förslag. 



10. Styrelsens förslag till budget för 2019/2020 
Debiteringslängden som ligger ute på hemsidan är inte 100% korrekt baserat på att alla 
fastigheter inte har lämnat in underlag för vattenavläsning i tid. De siffror som ligger på 
hemsidan kommer därför att justeras men det avser främst rörliga intäkter för vatten. 
Styrelsen kommer vara tydligare i kommunikationen om att detta är viktigt eftersom det ger 
extra arbete åt kassören. Nästa år kommer ett e-post meddelande att skickas ut för avläsning av 
vatten som en extra påminnelse (man kan förslagsvis ta hjälp av grannar för avsläsning). 
Styrelsens förslag är att behålla årsavgiften för vägen på 2050:- per år. 
Styrelsens förslag är att behålla den fasta avgiften för vatten på 2600 kr och en rörlig kostnad på 
37 kr per kbm. 
 
Styrelsen föreslår att kostnader för belysning som ersättning för elstolpar tas från vägfonden. 
 
Stämman godkännde enhälligt förslaget till budget. 

11. Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2019/2020 
Befintlig lista som har publicerats på hemsidan kommer att justeras och ny lista finns tillgänglig 
under mötet. 
 
Stämman godkännde enhälligt förslag till debiteringslängden. 

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande 
Fredrik Brodin och Ingemar Rössberger har valt att lämna styrelsen. 
 
Åsa och Camilla har fått fram förslag om att Patrik Andersson ställer upp som ledamot. Under 
mötet föreslås även Mikael Christenson som ledamot. Stämman godkännede enhälligt dessa 
förslag. 
 
Vi kommer även att behöva en kassör framöver eftersom nuvarande kassör har planer på att 
flytta. Det kan även vara värt att köpa in tjänsten. Styrelsen tittar på olika alternativ. 

13. Val av revisorer 
Val av revisorer: Pelle Persson, Per Andreasson och Jan Pettersson (suppleant) kvarstår. 
Stämman godkännde enhälligt förslaget till revisorer. 

14. Val av valberedning 
Val av valberedning: Camilla Lennartsson och Åsa Larsson (Margaretha är stand-in för Åsa) 
Stämman godkännde enhälligt förslaget till valberedning. 

15. Övriga frågor 
Växtlighet: 
Göran tar upp önskan om att inte låta fastigheter växa igen vilket även gäller gemensamma ytor. 
Styrelsen tar upp detta försiktigt i utskick (var och en har rätt till olika åsikter om träd och växter). 
Däremot finns det regler som möjliggör viss röjning av säkerhetsskäl mot fastighetssägares vilja. 
 
Jack hänvisar till ansvar för fallande träd på andras fastigheter och byggnad. 
 
Dimensionering av avrinning: 



Stefan har kontaktat vatten och avlopp hos kommunen som hänvisar till ett dokument som heter 
”Skyfallens ABC”. Det är väldigt svårt att dimensionera för alla extremer men vi har blivit 
rekommenderade att kontakta Lantmäteriet om vägledning. Sammantaget är det dock en svår 
fråga. 
 
Margaretha tar upp frågan om en gemensam aktivitet av festligare karaktär i Källdalen. Förslag 
från ordförande att Margaretha gärna får driva detta som prov. 
 
Per Andréasson har plötsligt fått svartvatten in på sin fastighet via gamla ledningar från 
Slånbärsvägen. Styrelsen föreslog att föreningen, genom styrelsen, bistår i felsökningen och har 
beställt spårfärg. Stämman godkände detta enhälligt. 
 
Förslag till nästa städdag är att flytta brevlådorna utanför Margaretha så att de inte hamnar 
ivägen för fordon. 
 
Per-Inge tar upp frågan om att det är svårt att hitta rätt brevlåda eftersom de är bristfälligt 
märkta. Förslag att sätta upp en bräda med tydligare och enhetlig märkning över brevlådorna vid 
nästa städdag. 

16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls 
tillgängligt  
Hemsidan samt invigning av Göstas nya anslagstavla. 

17. Avslutning  
Göran framförde ett tack styrelsen för det gångna året. 
Stefan avslutade mötet. 
 
 
 
 

 
Källdalen           /          2019   Källdalen           /          2019 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Stefan Horn, mötets ordförande  Fredrik Berinder, sekreterare 
 
 
Källdalen           /          2019   Källdalen           /          2019 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Jack Silfving, justerare   Margaretha Larsson, justerare 

  



Bilaga 1: Närvarolista 
 
Margaretha Larsson Mölnebo 1:68 
Åsa Larsson Mölnebo 1:68 
Pelle Persson Stenstugevägen 1 
Göran Packendorf Kuballe 2:41 
Lotta Pedersen Stenstugevägen 12 
Henrik Flodhammar Odonvägen 5 
Gunvor Flodhammar Odonvägen 5 
Gunilla Palm Stenstugevägen 3 
Gösta Palm Stenstugevägen 3 
Jack Silfving Källdalsvägen 22 
Janne Peterson Odonvägen 6 
Folke Peterssin Stenstugevägen 6 
Birgitta Andén Källdalsvägen 6 
Per Uddén Odonvägen 3 
Tove Uddén Odonvägen 3 
Mikael Christensson Stenstugevägen 21 
Robert Alm Källdalsvägen 10 
Camilla Alm Källdalsvägen 10 
Patrik Andersson Källdalsvägen 16 
Per-Inge Jarlmo Stenstugevägen 2 
Stefan Horn Källdalsvägen  
Fredrik Berinder Källdalsvägen 24 


