
 

Källdalens Samfällighetsförening                                           Protokoll 2018 02 02 

 

 

Plats: Restaurang Nordevik, Skärhamn 

 

Närvarande: Per-Inge Jarlmo Kassör 

 Gösta Palm  Ordförande 

 Gunilla Petersson Sekreterare 

 Fredrik Brodin V ordförande 

 Ingemar Rössberger Ledamot 

 Lotta Pedersen Suppleant 

 Stefan Horn  Suppleant 

 

1 Mötets öppnande:  

   Gösta öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

3 Val av justeringsmän 

   Lotta P och Gösta P valdes att justera protokollet 

4 Fastställande av föredragningslista 

   Dagordningen godkänns 

5 Föregående protokoll och återstående frågor från årsmötet 

   - I frågan om ersättning till styrelsen fattas beslut nästa styrelsemöte 

   - Nordeakonto kommer att avslutas och Tjörns sparbank kommer att vara                  

     föreningens enda bank 

  -  Eldningsgruppen behöver sätta upp en skylt om att inget ris skall läggas på  

     eldplatsen förrän vallarna runt platsen är färdiga 

  - Sven-Erik Bengtsson har tackat ja till att vara samordnare för väg-och  

     vattengruppen 

   - Styrelsen beslutar att Stefan inte tar kontakt med kommunen angående 

      debitering av vatten 



   - Torbjörn Karlsson kommer att spola röret vid Berinders samt dagvatten-brunnarna 

      i området. Föreningen debiteras 850 kr/tim. Röret vid Berinders kommer inte att 

      röntgas. Gösta frågar T Karlsson om han anser att vi behöver galler framför     

      vattenrören. 

   - Gösta tar fram en anslagstavla att placera vid de nedre brevlådorna 

   - Väg- och vattengruppen skall se över var det behövs vägbelysning 

6 Föreningens ekonomi, fakturering och hemsida 

   - Föreningens ekonomi är stabil 

   - Nästa årsstämma börjar med att avsluta budgetåret/verksamhetsåret 2016-17 

   - Alla avgifter för väg- och vatten är betalda 

   - Inför nästa års budget ser styrelsen över hur kapitalet är placerat 

   - Stefan har lagt in Styrelsens protokoll på hemsidan 

   - Vissa bilder är inlagda från den tidigare hemsidan. Gamla bilder är svåra att  

      kategorisera 

   - Stefan tar kontakt med Janne Peterson för att få tillgång till gruppmail till 

     föreningens medlemmar  

7 Pumphus och vattenmätare 

     Inga kommentarer 

8 Eldningsgrupp och väg-och vattengrupp 

   - Gösta har tagit fram offert på trafikspegel. Gunilla tar också fram en offert 

   - Ingemar R har fått besked från vägverket att de sätter upp en skylt som hänvisar  

     till Källdalen. Ingemar gör en beställning 

9 Vägnätet samt lagning av diket 

   - Gösta beställer grävare som flyttar bäcken för att säkerställa vägens bärighet vid     

     vid de nedersta brevlådorna. Träden som stod i vägen är nu borta. 

 10 Övriga frågor 

   - Städdag den 12 maj. 

11 Nästa möte 

   - Nästa möte är den 12 maj kl 13.00 (efter städdagen) hos Lotta på Stenstuge- 

     vägen 12 



 

12 Gösta tackar för mötet 

     - och styrelsen tackar medlemmarna för mat på restaurang Nordevik 

 

 

Källdalen 9 februari 2018 

Vid tangentbordet    Gunilla Petersson   

 

Protokollet vidimeras  

 

Gösta Palm                                                                        Lotta Pedersen 

 


