
Styrelsemötet 2019-11-30 
1. Mötets öppnande 

Stefan hälsar välkomna till mötet 
 
Närvarande:  Stefan Horn  Ordförande 

  Mikael Christensson vice ordförande 
Patrik Andersson Ledamot  
Fredrik Berinder Ledamot 

  Lotta Pedersen Suppleant 
Gösta Palm  Suppleant   

 
Särskilt inbjudna: Dennis Parkborn (väg- och vattengruppen) 

Daniel Johansson (eldningsgruppen) 
 

Ej närvarande:  
  

2. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Fredrik Berinder. 

3. Val av justeringsman 
Justeringsman:  Patrik & Stefan. 

4. Fastställande av föredragningslista 
Fastställes 

5. Eldningsgrupp o väg- o vattengrupp: Generell genomgång av 
ansvarsuppgifter för dessa grupper 
 

Väg- och vattengruppen 
Problem med papptaket på pumphuset samt lösa hängrännor. Antingen ny papp eller regla upp 
och lägga plåttak. Bör hanteras till våren. Uppgiften bör läggas ut på extern part. Beslut om 
alternativ lämnas till de som beställer/utför arbetet. Lite extra rör för förbättrad dränering som 
ordnas i samband med vårens städdag. 
 
Dennis tar fram instruktioner som sätts upp i pumphuset och markerar utrustningen så att det 
blir enkelt att följa. 
  
Instruktion tas också fram över hur avläsning av vatten skall gå till. 
 
Komplettera med snöpinnar eftersom de några förstörs i samband med snöröjningen. 
 
Sommaren 2019 skedde klippningen i diken något senare än vanligt vilket förklarar varför gräset 
han bli ovanligt högt. Vi fortsätter därför med ordinarie rutin att klippa i början av juli efter 
blomningen. 
 



I samband med städdagen går vi igenom träd som bör fällas i närheten av vägarna. Träden som 
bör fällas märks upp i samband med detta. 

Eldningsgruppen 
Eldning genomförd sista helgen i november dock gick inte riktigt allt att elda pga mossa & gräs 
som inte brinner. Återigen konstateras att det dessutom ligger föremål i högen som inte får 
eldas t ex målad plank. Påfyllning sker dessutom när skylten om att det är fullt har satts upp 
vilket innebär ökad brandrisk och problem med eldning. 
 
Nu sätter vi upp stolpar och kätting med lås när det är fullt. Dessutom bör ett mailutskick gå ut i 
samband med att det är fullt. 
 
Vi fortsätter att undersöka om det går att få tag på begagnade brandslangar till en rimlig peng. 
 
Gruppen behöver dessutom utökas med en eller ett par personer ytterligare (endast Daniel och 
Åsa idag). 

6. Föregående protokoll 
Fastställer vi föregående protokoll 

7. Föreningens ekonomi, fakturering 
Föreningen anlitar nu extern resurs för bokföring. Tillsvidare hanterar Gösta kvitton som sedan 
lämnas till bokföringen. All dokumentation har exporterats elektroniskt till nytt 
bokföringsprogram. 
 
I år genomfördes ett försök med att skicka ut ”avier” via e-post. Merparten har betalat i tid och 
endast två kvastår vilket Gösta följer upp. Vi fortsätter med denna rutin men förtydligar att det 
är en faktura samt inbetalningsinstruktioner. 
 
Gösta fortsätter att hantera fakturor fram till årsstämman. 
 
Inget övrigt utöver kommande investeringar under övriga frågor. 

8. Föreningens hemsida & mail-lista 
Migrering till WordPress där vi börjar med gratisversion och omvärderar om behov uppstår. 

9. Uppföljning av aktivitetslistan samt hantering av motioner från 
medlemmar 
Aktivitetslistan uppdaterad. 

10.Övriga frågor 
Nedläggning av luftburna elkablar 
Vi har en överenskommelse med llevio, i samband med att de gräver ner de kvarvarande 
luftledningarna, att de ersätter belysningen som idag sitter på trästolparna med stålstolpar för 
den existerande belysningen (5 st). Som informerat av styrelsen kommer vi också passa på att 
komplettera med 2 st. nya belysningsstolpar till ett överkomligt pris i de schakt som Ellevio gör 
för elledningarna. 
 



För föreslagna stolpar utanför dessa schakt blev priset alltför högt pga ett mer omfattande 
grävarbete. Total kostnad för dessa två blir ca 75.000:- så vi tittar på alternativ med 
solcellsdrivna lampor och undantar dessa från arbetet som genomförs nu. 
 
 

Bristfällig dagvattenavrinning 
En avgörande fråga är om dagvattenavrinning från Slånbärsvägen 2, genom Källdalsvägen 18, 16, 
14 och 12 är en föreningsangelägenhet eller inte. Det föreligger ett stopp i rör efter tidigare 
exploatering. Första steget är att ta reda ut vilken eller vilka åtgärder som krävs och kostnader 
för dessa.  

11. Nästa möte 
1 februari 2020 hos Patrik kl 10 därefter den 9 maj hos Mikael. 

12. Avslutning 
Stefan avslutar mötet 

 
 
Källdalen den 30 november 2019.   
 
Godkännes: 
 
 
    _________________________ 
Stefan Horn, ordförande vid mötet  Patrik Andersson, ledamot 
      


