
Källdalens samfällighet     Protokoll 2017 11 05 

 

 

Ordinarie styrelsemöte 

 
Plats: Hos Lotta Pedersen Stenstugevägen 12 

Tid: 5 nov. 2017 

 

Närvarande: 

Kristoffer Bengtsson   kassör 

Gösta Palm    ordförande 

Gunilla Petersson   sekreterare 

Fredrik Bodin    V. ordförande 

Ingemar Rössberger   ledamot 

Lotta Pedersen   suppleant 

Stefan Horn   suppleant 

 

 

1. Mötets öppnande 

   Gösta öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. 

 

3. Val av justeringsmän 

     Lotta P och Fredrik B väljs till justeringsmän 

 

4. Fastställande av föredragningslista 

    Dagordningen godkänns 

 

5. Föregående protokoll 

    Ingemar tar kontakt med kommunen för att undersöka möjligheten för föreningen att sätta          

    en skylt, på väg 169, som pekar mot Källdalen. 

 

    Gösta tillverkar en anslagstavla som placeras vid de nedersta brevlådorna på Källdalsvägen.     

    Tavlan skall ha utrymme för minst fyra A4. 

 

    Stefan undersöker vidare kommunens regler för debitering av vatten. 

 

    Frågan om ersättning till styrelsen diskuterades igen. Gösta skall fråga styrelsen för 

    Arödskogens samfällighet hur de ersätter sina styreslsemedlemmar. För att undvika skatt och 

    sociala avgifter (gränsen går vid 1000 kr) kommer samtliga styrelsemedlemmar ersättas med 990 

    kr. Lämna kontouppgift till Kristoffer! 

 

6. Föreningens ekonomi, fakturering och hemsida 

    Ekonomin är i balans. 

 

    Styrelsen beslutar att lämna Nordea och anlita Tjörns sparbank som enda bank. Det blir enklare     

    med en bank istället för två och Tjörns sparbank ligger relativt nära. Kristoffer frågar banken om               

    de har förslag till placering av föreningens kapital. 

    Samtliga, utom två, har betalt räkningen för väg och vatten. 14 fastigheter har debiterats en 

    frivillig avgift på 500 kr för att de ej medverkat i aktivitet som gynnar föreningen. Sex har betalt. 



    Kristoffer skall till nästa möte separera posterna väg och vatten i budgeten. 

 

    Kristoffer och Stefan skall fortsätta med arbetet att föra över bilder från den gamla hemsidan till 

    den nya. Stefan lägger styrelseprotokollen på hemsidan. 

 

7. Pumphus och vattenmätare 

    Inga kommentarer 

 

8. Eldningsgrupp och väg-och vattengrupp 

    Eldningsgruppen sätter upp ett anslag om att inget ris skall läggas på eldplatsen förrän vallarna 

    runt platsen är färdiga. 

     

    Kristoffer frågar Sven-Erik Bengtsson om han vill vara kontaktperson för väg-och vattengruppen. 

 

9. Vägnätet 

    Väggruppen skall ta bort träd vid de nedersta brevlådorna. Bäcken flyttas när träden är borta, som    

     det är nu riskerar bäcken att gröpa ur vägbanken. 

 

     Röret i marken hos Berinder mot Horn och Jarlmo kommer att spolas och röntgas. Det beror på 

     att det står vatten i röret. 

 

10. Övriga frågor 

      Inga övriga frågor 

 

11. Nästa möte 

      Den 19 januari på Nordeviks hotell. Då blir det styrelsemöte och middag. 

 

 

 

 

Källdalen den 7 november 2017 

 

 

Gunilla Petersson sekreterare 

 

Vidimeras:    

 

  Fredrik Brodin    Lotta Pedersen       


