
 
 

KÄLLDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING org.nr: 714609-1675 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2019-2020 

Styrelsen för Källdalens samfällighetsförening får härmed avlämna berättelse över föreningens verksamhet under 

verksamhetsåret 1/5 2019 till 30/4 2020. 

Styrelse och revisorer under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter:  Stefan Horn  ordförande                                                                          

Gösta Palm  kassör 

 Mikael Christenson  vice ordförande  

Fredrik Berinder ledamot 

Patrik Andersson ledamot 

Suppleanter:                    Lotta Pedersen 

Revisorer:  Pelle Persson, Per Andreasson och Jan Pettersson (suppleant) 

Valberedning:  Camilla Lennartsson och Åsa Larsson 

Arbetsgrupper:    Under året har vi haft 2 st arbetsgrupper. En eldningsgrupp bestående av: Robert Alm, Åsa 

Larsson o Daniel Johansson och en väg- o vatten-grupp bestående av: Dennis Parkborn, 

Kennet Olsson och Sven-Erik Bengtsson.    

  Medlemsantal:   Antalet fastigheter i föreningen är 47 st. Fastigheterna finns förtecknade i 

debiteringslängden. Under året har två fastigheter (Odonvägen 2 och Stenstugevägen 2) 

bytt ägare och vi välkommnar de ”nya” medlemmarna till vår förening. 

     Verksamhet:     Ordinarie föreningsstämma hölls i sjöboden tisdagen den 9 juli 2019. Styrelsen har under 

året haft ett konstituerande möte samt fem ordinarie styrelsemöten.  

Vi har haft en städdag under hösten, 14 september, med bra uppslutning. Återigen ett stort 

tack till Gunvor för lånet av altanen och till Maggan för att du skämmer bort oss med goda 

smörgåsar och kaffebröd. Detta är mycket uppskattat. 

Städdagen för våren ställdes in pga av rådande pandemi. 

 Gösta har tagit rollen som kassör då Per-Inge har flyttat. Vi fick inte tillfälle att avtacka Per-

Inge men vi kommer skicka en blomma som tack för hans arbete och engagemang i 

föreningen. 

 Ytterligare aktiviteter har utförts under året enligt följande: 

- Pumphuset har fått instruktioner (tack till Dennis Parkborn) 

- Genom Ellevio/Vattenfall har luftledningarna ersatts med ledningar i vägschakt. 

I samband med detta ersattes belysningen på trästolparna med nya plåtstolpar samt 

att det monterades två ytterligare stolpar för att få bättre belysning i samband med att 

ledningsschakten gjordes. 

- Ny hemsida har lanserats. 

- Möjlighet att rapportera vattenavläsning via hemsidan 

- Styrelsen har hjälpt till med utredning för att dels lösa svartvatten på Källdalsvägen 20 

samt utreda dagvatten-avrinning för fastigheterna Slånbärvägen 2, Källdalsvägen 14-20. 

- Erhållit offert för ny asfaltbeläggning 



 
 

- I samarbete med sammankallande personer för Eldningsgruppen och Väg- o 

Vattengruppen har arbetsuppgifter gåtts igenom.  

Tack till båda grupper för insatser under det gångna året. 

- Listan med alla medlemmars e-mail har uppdaterats under året och arbete pågår för att 

få den heltäckande. 

Föreningen har en stabil ekonomi och styrelsen föreslår att årets resultat disponeras som 

nämns i den ekonomiska rapporten.                                                                                            

                Besök gärna vår nya och fina hemsida som är tillgänglig på www.kalldalentjorn.se . Kom 

gärna med material (foto m.m.) som ni vill dela med Er. I övrigt vill vi önska er en 

avslappnande och trevlig sommar med härligt väder. 

STYRELSEN, juli 2020 

http://www.kalldalentjorn.se/

