
Källdalens Samfällighetsförening 

Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2020 

Tisdagen den 21 juli 2020, fotbollsplanen vid Odonvägen. För detaljer hänvisas till årsmötesdokument 

publicerade på hemsidan 

 

1. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Horn 

2. Till ordförande för stämman valdes Stefan Horn och till sekreterare Patrik Andersson 

3. Till justeringspersoner valdes Andreas Åstrand och Tove Uddén 

4. Stämman ansågs vara utlyst enligt stadgarna 

5. Stefan redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse och Gösta Palm gick igenom den 

ekonomiska redovisningen. Efter konstruktiv diskussion och kommentar av några punkter 

godkände stämman båda dokumenten.  

a. Verksamhetsberättelsen i korthet:  

i. På grund av flytt har arbetsgruppen för eldning minskat i storlek och önskar fler 

medlemmar. Vid möte med styrelsen framkom behov av vissa investeringar i 

exempelvis nya vattenslangar.   

ii. Arbetsgruppen för väg och vatten är intakt. Instruktioner har satts upp för 

handhavande av pumparna vid eventuellt fellarm då den röda lampan ska 

tändas. Detta kan ske vid tillfälligt lågt vattentryck in i anläggningen som orsakar 

lågt tryck ut och alltså inte beror på fel på pumparna.   

iii. Vårens städdag ställdes in på grund av Covid-19. Årsstämman stödjer förslaget 

att hålla städdag under hösten.  

iv. Då Per-Inge Jarlmo lämnat styrelsen under året på grund av flytt har Gösta Palm 

tagit över rollen som kassör  

v. Luftledningar grävts ned och nya lampstolpar i plåt med LED-belysning har satts 

upp. Styrelsen tittar även på möjligheten att komplettera vägbelysningen med 

solcellsdrivna LED-stolpar.  

vi. Digitalisering. De flesta medlemmarna kan idag nås via e-mail. Föreningens 

hemsida har bytt plattform och gjorts om (https://kalldalentjorn.se/). All 

”officiell” information till medlemmarna kommer gå via denna. Som 

komplement till hemsidan har även en Facebookgrupp skapats som av de som 

vill användas för delande av information mellan föreningens medlemmar (länk, 

eller sök @kalldalentjorn i Facebook). 

vii. Debiteringslängden diskuterades och godkändes. Beslut togs att 

debiteringslängden inte skall ligga öppet tillgänglig på hemsidan. Årsavgiften 

består av en fast vägavgift för alla medlemmar samt en fast plus rörlig del för de 

medlemmar som är anslutna till föreningens anläggning för vatten. Möjligheten 

att rapportera in vattenförbrukningen på hemsidan fungerade bra och 

https://kalldalentjorn.se/
https://www.facebook.com/kalldalentjorn


uppskattades. För de flesta fastighetsägare ligger vattenförbrukningen på 

relativt konstant nivå mellan olika år men detta år hade två fastighetsägare 

ovanligt hög förbrukning. Detta berodde på justering av tidigare 

schablonberäkning samt ett nu åtgärdat vattenläckage.  

viii. Styrelsen har engagerat sig i frågan om problematik med dagvattenavrinning 

från Slånbärsvägen som berör fastigheterna på Källdalsvägen 14-18. 

Anläggningsbeslutet har tagits fram och föreningen har blivit medlemmar i 

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som kan bistå med erfarenhet och praxis för 

liknande fall. En representant från REV har varit på besök och konstaterat att 

med stöd av jordabalken och anläggningsbeslutet ligger ansvaret för eventuella 

åtgärder på berörda fastighetsägare. Då många fastighetsägare kanske inte är 

medvetna om det egna ansvaret för exempelvis anläggningar för dagvatten och 

avlopp kommer styrelsen arbeta fram ett förtydligande.  

ix. Styrelsen har undersökt kostnader för ny beläggning av vägen. Den täcks idag av 

en form av oljegrus som bör bytas ut mot så kallad ABT-asfalt med bättre 

hållbarhet.  En första offert gällande cirka halva vägsträckan landade på 460 000 

kronor, inklusive moms. Även om fler offerter kan leda till lägre kostnad kommer 

detta vara en stor investering för föreningen. Representanten från REV trodde 

att den befintliga beläggningen kommer hålla i ytterligare 6-8 år och föreslog att 

vi nöjer oss med lagningar under denna tid och under tiden gör fondavsättningar 

för framtida investering i riktig asfalt. Frågor som diskuterades av stämman var 

att säkerställa om offerterna inkluderar nödvändiga förstärkningsarbeten samt 

förslag att begära offert för alla vägsträckor inom området.   

x. Nya medlemmar hälsas välkomna: Hans och Gunilla Lindberg som flyttat in i 

Stenstugevägen 2, Andreas och Minna Åstrand, Odonvägen 2 samt Annika 

Lindskog och Johan Olsson, Källdalsvägen 10.  

xi. Inga övriga frågor på förvaltningsberättelsen 

b. Ekonomisk redovisning 

i. Styrelsen har anlitat en revisor för hjälp med föreningens bokföring. Som kassör 

ansvarar Gösta för föreningens löpande in- och utbetalningar. Då föreningen har 

ett brutet räkenskapsår (första maj till sista april) sker en eftersläpning av vissa 

kostnader och intäkter. Då detta kommer rätta till sig över tid är förslaget från 

den anlitade revisorn att vi undviker att flytta poster fram och tillbaka mellan 

verksamhetsåren. 

ii. Väg och grönområden är en ekonomisk enhet. Alla medlemmar betalar en fast 

avgift på 2050 kronor som täcker underhåll, vinterväghållning etc.  Där har vi fått 

in ca 100 000 under verksamhetsåret med utgifter på ca 95 0000, där den stora 

posten var ny belysning där föreningen betalade för plåtstolparna och 

inkopplingen. Sista avskrivningen på vägen där vi lånade av VA-delen nu är 

återbetalad.  



iii. Vatten och avlopp är en separat ekonomisk enhet där flertalet, men inte alla 

föreningens medlemmar är anslutna och betalar en fast avgift (2600 kronor) och 

en rörlig avgift beroende på vattenförbrukning. Kostnader innefattar underhåll 

av pumphus samt fasta och rörlig avgift för förbrukning till kommunen.  

iv. Utöver lite högre kostnader för belysning och bokföring än beräknat har det inte 

tillkommit några extraordinära kostnader under året. De sammanlagda 

tillgångarna för de båda väg och vattenanläggningarna uppgår till knappt 674 

000 kronor.   

v. Principer för fondering för framtida investeringar diskuterades. Frågor som togs 

upp var avvägning av hur mycket nuvarande fastighetsägare ska fondera 

gentemot de som kommer utnyttja den framtida investeringen? Med tanke på 

behovet av kommande kostsamma förbättringar av vägen förslogs att påfyllnad 

av fonden för vattenanläggningen minskas och istället ökar för vägen. Dessutom 

diskuterades att då värdet på kronan sjunkit bör vi se över den fonderingsnivå 

som föreslås i stadgarna.   

6. Föreningens revisor Pelle Persson redogjorde för sin granskning av styrelsens arbete och föreslog 

ansvarsfrihet för styrelsen.    

7. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.  

8. Inga motioner hade inkommit från föreningens medlemmar.  

9. Förslaget till oförändrad ersättning till styrelsens medlemmar (990 kronor) godkändes.  

10. Styrelsens förslag på budget för verksamhetsåret 2020-2021 godkändes. I korthet: 

a. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, ingen avisering av höjda avgifter från kommunen 

b. Lampa med trasigt fundament på Slånbärsvägen behöver åtgärdas 

c. Mindre reparationer av vägen 

d. Pumphuset behöver ny takbeläggning samt nya häng- och stuprännor. Uppskattad 

kostnad för material + arbete ca 30 000 kronor 

e. Solcellsdrivna lampor, styrelsen håller koll på detta. I dagsläget kostar de 8-10 000 

kronor finns önskemål 

11. Debiteringslängden är ett förslag som kan diskuteras av medlemmarna innan godkännande av 

årsstämman. Fungerar bra att skicka ut inbetalningsinformation istället för avier. I stora drag 

väldigt liknande förbrukning mellan åren. Förslag att förtydliga när avgiften skall vara betald – 

Föreslagen debiteringslängd samt förslag på sista inbetalningsdag 30 september godkändes. 

Dålig överensstämmelse mellan våra mätare och vad kommunen debiterat oss för - i år 180 m3 

för mycket, ca. 8%. Behöver våra mätare bytas ut? Nya mätare (>20 år gamla) skulle kosta runt 

1000 kronor per fastighet. Kan detta delvis bero på förskjutning av datum för rapportering av 

vattenkonsumtion? Bör avläsning ske oftare i pumphuset?  

12. Val av styrelse. Alla medlemmar i den nuvarande styrelse (Stefan Horn, Gösta Palm, Mikael 

Christenson, Patrik Andersson, Fredrik Berinder samt suppleant Lotta Pedersen) kan tänka sig att 

sitta kvar en ytterligare mandatperiod vilket godkändes av årsstämman. Då ursprunglig 



suppleant Gösta tagit rollen som kassör under året saknas en suppleant vilket styrelsen ser till att 

rekrytera under verksamhetsåret.  

13. Även föreningens nuvarande revisorer (Pelle Persson, Per Andreasson) och suppleant (Jan 

Petterson) kan tänka sig att sitta kvar ytterligare en mandatperiod vilket godkändes av stämman.  

14. Med hjälp av Maggan Larsson är Åsa Larsson från nuvarande valberedning villig att fortsätta ett 

år till vilket godkändes av stämman.  

15. Övriga frågor  

a. Förslag på datum och tid för höstens städdag är 12 september, med samling 09:00 vid 

anslagstavlan vid vändplanen med efterföljande fika. Eventuell överkänslighet allergi 

meddelas Maggan så att fikat kan anpassas efter detta. Stort tack till Per Uddén för den 

fina och sittriktiga bänken vid anslagstavlan!  

b. Namnskyltar för brevlådorna. Länk till företag där detta kan beställas läggs upp på 

hemsidan.  

c. Årsstämman tackar för styrelsens arbete under året 

16. Årsmötesprotokollet publiceras på hemsidan och anslagstavlan 
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__________________________________   ___________________________________  

Stefan Horn, mötets ordförande    Patrik Andersson, sekreterare  
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____________________________________  ___________________________________  

Andreas Åstrand, justerare      Tove Uddén, justerare 


