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Styrelsemöte 2020-02-01 
 
 
Närvarande: Stefan Horn Ordförande 
  Mikael Christenson V. ordförande 
  Patrik Andersson Ledamot  
    
  Lotta Pedersen Suppleant 
  Gösta Palm    Suppleant 
  
Ej närvarande:  Fredrik Berinder Ledamot  
   
 

1. Mötets öppnande. 
Stefan öppnade mötet 

 

2. Val av sekreterare för mötet. 
Till sekreterare för mötet valdes Patrik. 

 

3. Val av justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Stefan och Micke 

 

4. Fastställande av föredragningslista 
Faställes utan tillägg 

 

5. Föregående protokoll 
Efter några förtydliganden faställes protokollet 

 

6. Föreningens ekonomi 
Gösta fortsätter att hantera fakturor fram till årsstämman, detta fungerar än så länge bra.  

 

Alla avgifter utom en är inbetalade. Det framkom att den listan som publicerades på 

hemsidan skilde sig från den korrekta listan som bifogades i utskicket. Alla medlemmar 

har dock betalat enligt den korrekta listan.  

 

Föreningen har idag tre bankkonton. Beslut att samla all konton i Tjörns Sparbank för att 

underlätta administration och minimera eventuella kostnader kopplade till konton i flera 

banker.  

Kommunen har aviserat en höjning av avgiften på vattnet.   
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7. Föreningens Hemsida och mail-lista 
Patrik och Micke har påbörjat processen att migrera hemsidan till plattformen WordPress. 

Troligtvis behöver flytt av dokument mellan plattformarna ske manuellt och då kommer 

hemsidan troligen tvingas vara nedstängd under en kortare tidsperiod. Detta sågs av 

styrelsen som acceptabelt.  

 

8. Eldningsgrupp och väg & vattengrupp 
Aktuella aktiviteter och åtgärder enligt protokoll från styrelsemöte 2019-11-30.  

 

9. Uppföljning av aktivitetslistan samt hantering av motioner från 
medlemmarna 
Inga motioner eller ytterligare aktiviteter; de flesta aktiviteter på listan föreslås att 

åtgärdas på vårens städdag.  

 

10. Övriga frågor 
a) Strategi och hantering för hanteringen av dagvatten avrinning från Slånbärsvägen ner 

till Källdalsvägen  

Efter förfrågningar till kommunen, lantmäteriet och boende kan vi konstatera att det 

inte finns några kartor som anger transportröret för dagvatten som löper från 

Slånbärsvägen över Källdalsvägen 16 och 18 

På karta från 1984 finns fastighetsbeteckningar på de idag bebyggda tomterna på 

Slånbärsvägen, men byggnation skedde troligen inte förrän mellan år 1985-1990. 

Utan kartor eller annan allmän kännedom om det aktuella transportrörets mynning på 

den tidigare ödetomten kan man inte hävda att fastighetsägarna till Eklanda Slätt 14 

har underlåtit att ta hänsyn till detta rör vid projektering av tomten.  

Under rådande omständigheter är ansvarsfrågan oklar styrelsen att situationen bör 

lösas med ambitionen att bibehålla en god grannsämja och att styrelsen därför åtar 

sig att undersöka vilka åtgärder som behöver göras. Nästa steg blir att undersöka 

kondition och eventuella mynningar på existerande rör. Gösta kontaktar en firma 

som kan utföra filmning för en dryg tusenlapp. Extra styrelsemöte förslås då filmning 

är utförd, troligen i mars. Därefter konsulteras expertfirma för förslag på åtgärd och 

kostnad för detta. Om föreslagen kostnad blir hög bör beslut om åtgärd troligen 

beslutas på nästa årsstämma.     

 

b) Belysning 

Utbyte och installation av nya gatlyktor går enligt plan.  
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11. Nästa möte: extramöte efter avslutad rö 
a) Extramöte efter avslutad filmning, TBD 

b) Nästa ordinarie möte lördag 9 maj, klockan 13:00 hos Micke 

 
 

12. Avslutning 
Stefan avslutar mötet 

 

 

 

Källdalen den 1 februari 2020   

 

Godkännes: 

 

 

    _________________________ 

Stefan Horn, ordförande vid mötet                              Mikael Christenson, vice 

ordförande      

 


