
 
 

KÄLLDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING org.nr: 714609-1675 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2018-2019 

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

verksamhetsåret 1/5 2018 till 30/4 2019. 

Styrelse och revisorer under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter:  Stefan Horn  ordförande                                                                          

Per-Inge Jarlmo kassör 

 Fredrik Brodin  vice ordförande  

Fredrik Berinder ledamot 

 Ingemar Rössberger ledamot 

Suppleanter:                    Lotta Pedersen, Gösta Palm  

Revisorer:  Pelle Persson, Per Andreasson och Jan Pettersson (suppleant) 

Valberedning:  Camilla Lennartsson och Åsa Larsson 

Arbetsgrupper:    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. Under året har två fastigheter (Odonvägen 3 och Slånbärsvägen 6) bytt 

ägare och vi välkommnar de ”nya” medlemmarna till vår förening. 

     Verksamhet:     Ordinarie föreningsstämma hölls i sjöboden tisdagen den 10 juli 2018. Styrelsen har under 

året haft ett konstituerande möte samt fem styrelsemöten.  

Städdagarna som vi haft under höst och vår har haft bra uppslutning och nu senast i maj 

avslutades den med fika och trevlig samvaro på Gunvors altan. Ett stort tack Gunvor för 

lånet av altanen och till Maggan för att du skämmer bort oss med goda smörgåsar och 

kaffebröd. 

 I samarbete med sammankallande personer för Eldningsgruppen och Väg- o Vattengruppen 

har arbetsuppgifter definierats och kommunicerats.  

Tack till båda grupper för insatser under det gångna året. 

Eldningsplatsen fungerar nu mkt bra tack vare vallen som gjordes förra året och därtill  

starka eldningsinsatser från eldningsgruppen. 

Listan med alla medlemmars e-mail har uppdaterats under året och arbete pågår för att få 

den heltäckande. 

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 avslappnande och 

trevlig sommar med härligt väder. 

STYRELSEN, juni 2019 

http://www.kalldalentjorn.se/

