
 
 

KÄLLDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING org.nr: 714609-1675 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2017-2018 

Styrelsen för Källdalens samfällighetsförening får härmed avlämna berättelse över föreningens verksamhet under 

verksamhetsåret 1/5 2017 till 30/4 2018. 

Styrelse och revisorer under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter:  Gösta Palm  ordförande                                                                          

Fredrik Brodin  vice ordförande  

 Gunilla Petersson sekreterare   

 Per-Inge Jarlmo kassör (ersatte Kristoffer Bengtsson) 

 Ingemar Rössberger ledamot 

Suppleanter:                    Lotta Pedersen, Stefan Horn  

Revisorer:  Pelle Persson, Fredrik Berinder och Per Andreasson (suppleant) 

Arbetsgrupp:    Under året har vi haft 2 st arbetsgrupper. En eldningsgrupp bestående av: Robert Alm, Åsa 

Larsson o Daniel Johansson och en väg- o vatten-grupp bestående av: Dennis Parkborn, 

Kennet Olsson och Sven-Erik Bengtsson.    

  Medlemsantal:   Antalet fastigheter i föreningen är 47 st. Fastigheterna finns förtecknade i 

debiteringslängden. 

     Verksamhet:     Ordinarie föreningsstämma hölls i sjöboden tisdagen den 11 juli 2017. Styrelsen har under 

året haft två konstituerande möte samt fem ordinarie styrelsemöten. Städdagarna som vi 

haft under höst och vår har haft bra uppslutning och nu i våras avslutades den med fika och 

trevlig samvaro på Gunvors altan. Ett stort tack Gunvor för lånet av altanen och till Maggan 

för goda bullar.   

 Vägskylten som visar vägen in till Källdalen har nu vägverket satt upp och till vår förvåning 

utan kostnad för oss.  

En del grävarbeten har utförts under våren. Diket, nedanför första gruppens brevlådor, 

gröpte ur vägen under höstens kraftiga regn, så för att klara vägen grävdes en ny rakare 

sträckning av diket. Mellan Berinder och Silfvings tomt var vi tvungna att åtgärda en felaktig 

röranslutning för dagvattnet från diket som orsakade stopp och översvämning hos 

Berinder. Till sist har vi äntligen fått till en väl avgränsad eldningsplats genom att valla in 

eldningsområdet.   

Föreningen har en stabil ekonomi och styrelsen föreslår att årets resultat disponeras som 

nämns i den ekonomiska rapporten.                                                                                            

                Besök gärna vår hemsida som är tillgänglig på www.kalldalentjorn.se . Kom gärna med 

material (foto m.m.) som ni vill dela med Er. I övrigt vill vi önska er en skön sommar även 

om maj verkade vara sommaren i år. 

STYRELSEN, juni 2018 
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