
Källdalens samfällighet Protokoll 20170917 

 

Sida 1 

 

Plats: Hos Lotta P. Stenstugevägen 12 

 

Tid: Lördag den 16 september 2017, klockan 14.00.  

 

Närvarande :   

   Gösta Palm    Ordförande 

   Gunilla Petersson Sekreterare   

   Fredrik Brodin V. ordförande 

   Ingemar Rössberger Ledamot 

   Lotta Pedersen Suppleant 

   Stefan Horn  Suppleant 

Frånvarande Kristoffer Bengtsson Kassör 

  

  

Föredragningslista 

 

 1. Mötets öppnande. 

 Mötet öppnas och Gösta hälsar alla välkomna 

 

2.Val av justeringsman. 

 Lotta Pedersen och Gösta Palm väljs till justeringsmän 

 

3..Fastställande av föredragningslista. 

 Föredragningslistan godkänns 

 

4. Föregående protokoll, årsmötet. 

- Ingemar R kontaktar vägverket för att höra om vi kan sätta upp en skylt med 

namnet Källdalen på väg 169. Det är svårt att se infarten till Källdalen speciellt 

när det är mörkt. 

 

- Camilla Severinsson Slånbärsvägen 1 har skickat ett brev till styrelsen där hon 

ifrågasätter avgiften på 500 kronor som debiteras den som inte deltar på 

städdagen eller på annat sätt bidrar till samfälligheten.  

Styrelsen har  ändrat tidigare beslut och medlemmar som inte deltar kommer att 

få en frivillig faktura på 500 kr. Enligt mark-och miljödomstolen får 

samfällighet ej ta ut avgift från medlemmar som inte deltar. 

           

- Diskussionen om ersättningen till styrelsen fortsätter när Kristoffer B är 

närvarande. Styrelsen söker en lösning som innebär att föreningen inte betraktas 

som arbetsgivare. 
 

- Föreningen betalar för 25 vattenanslutningar till Tjörns kommun. En tidigare 

förhandling med kommunen ligger till grund för debiteringen. Kommunen 

levererar till en anslutning. Varför betalar vi då för 25? Stefan kontaktar 

kommunen för att ta reda på vilka generella regler som gäller. 
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- Gösta sätter upp en föreningsanslagstavla vid Källdalsvägens nedre brevlådor. 
 

- Vissa kör för fort i området. Alla medlemmar uppmanas att prata med dom 

eller den som kör för fort. Den som inte själv vill ta kontakt kan vända sig till 

styrelsen. 
 

5. Föreningens ekonomi, fakturering och hemsida. 

Kristoffer B har meddelat att han har skickat ut fakturor till medlemmarna för 

vatten. Ekonomin är under kontroll.  

 

6 Pumphus o vattenmätare 

- Dennis Parkborn föreslås vara sammankallande och kontaktperson till 

styrelsen för  väg- och vattengruppen. Undertecknad pratar med Dennis. 

- Vattenmätaren hos Gunvor Flodhammar behöver bytas. Gösta gör det. 

 

7. Eldningsgruppen 

- Fredrik B har pratat med räddningstjänsten. Föreningen får tillgång till nyckel 

för närmaste brandpost men får inte låna slang. Eldningsgruppen köper in ¾ tum 

gummislang med dedikerat munstycke. 

 

- Daniel tillfrågas om han kan vara sammankallande för gruppen. 

 

- En vall kommer att byggas runt eldplatsen. 

 

8.Vägnätet. 

Väg- och vattengruppen inventerar behovet av utökat ljus på vägarna. 

 

9. Nästa möte. 

Nästa möte blir den 29 oktober hos Lotta Pedersen 

 

10. Avslutning. 
Gösta tackar för mötet 

 

 

 

Källdalen 25 september 

 

Gunilla Petersson 

 

Vidimeras   

 

 


