
Förvaltningsberättelse 2016 

 

Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 januari 2016 till 31 december 2016. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande: Anders Häggkvist 

Vice ordförande: Sofia Idbrandt 

Kassör: Håkan Blomstrand 

Sekreterare: Niklas Hörnestam 

Ordinarie ledamot: Per Nyström 

Suppleant och vice sekreterare: Mats Röjgård 

Suppleant: Martin Henriksson 

Webmaster: Niklas Hörnestam 

 

Styrelsemöten 

Det första styrelsemötet under verksamhetsåret 2016 genomfördes den 20 mars då vi hade ett 

konstituerande möte. Redan här började styrelsen diskutera frågan om hurvida vi ska fortsätta 

drifta vårt VA-system. Det beslutades att Mats och Anders skulle ta frågan vidare till 

Norrköpings kommun. Vi diskuterade också om originalet på vårt strandkontrakt skulle 

eftersökas. Vidare bestämdes datum för våra roligheter.  

 

Nästa styrelsemöte blev den 28 maj där vi pratade vidare om stranden och våra försök att hitta 

originalet på vårt strandavtal genom upprepade försök hos HSB och även hos Lantmäteriet. 

Vi gick också igenom driften av VA-systemet och att vi nu hade fått fram en kontaktperson på 

Norrköping vatten och avfall. Anders kontaktade sedan denna person efter styrelsemötet och 

fick positiva signaler. För övrigt diskuterades olika sätt att öka intresset för vår förening och 

en ide som dryftades var att börja ta betalt av medlemmar som inte hjälper till. 

 

Det tredje styrelsemötet blev den 20 augusti och vi diskuterade återigen statusen på vårt 

originalsökande men annars blev det mycket diskussioner kring de tråkigheter som drabbat 

vår strand med påhälsning, nedskräpning och framförallt stölder där obehöriga stal saker ur 

våra hytter. POLISANMÄL uppmanade styrelsen! Vi tar även med oss frågan om hur vi ska 

öka intresset för vår förening på nästa årsstämma så att medlemmarna själva kan komma med 

förslag. 

 

Det fjärde styrelsemötet skedde den 24 november där vi mest kollade över ekonomin och 

återigen kom diskussionen upp omkring stölderna i augusti och september.  

 

Det femte styrelsemötet genomfördes den 13 februari där kassören visade siffrorna för hela 

verksamhetsåret 2016. Kassören berättade också om att det är mycket jobb med fakturorna 

och att inte alla medlemmar är betalningsvilliga vilket ger extrajobb för kassören. Vi 

diskuterade också hur vi ska lösa kassörsuppgifterna bokföring och fakturahantering i 

framtiden när Håkan varslat om att sluta och vi känner av det något ljumma intresse som finns 

för posten. Vi bestämde att vi måste fundera på kostnaderna det kan innebära för föreningen 

så att årsstämman får ta del av det. Vi pratade också om de kopior och utdrag vi fått från 

Sune, f.d kassör och om de utlåtande som även Åke Göransson, f.d kassör kommit med och 

styrelsen kom fram till att alla de dokument vi nu förfogar över räcker som bevis för vår 

nyttjanderätt. Slutligen konstaterade vi att vi ska ha ett möte med Norrköping Vatten och 

avfall kring driften av vårt vatten och avlopp och att det troligen kommer att ske innan 

årsstämman. Nu ser vi fram emot årsstämman som blir en festlig dag, nämligen lördagen den 

18 mars klockan 16. 

 



Förvaltningsberättelse 2016 

Vatten/Avlopp 

Årligt underhåll och översyn av avloppsanläggning har som vanligt genomförts.  

Under 2016 blev det en relativt lugn period med få driftsavbrott. 

Vi har diskuterat frågan kring möjligheterna att Norrköpings kommun ska ta över vårt vatten 

och avlopp för att minska riskerna för vår förening och ett möte är inbokat under mars månad 

så får vi se vad det kan leda till. Styrelsen är eniga om att arbetet bör fortsätta och att vi under 

2017 ska lämna ifrån oss ansvaret för driften. 

 

Stranden 

Mycket diskussion och arbete har det varit kring att säkerställa bevis för vår nyttjanderätt och 

vi tycker efter de senaste avtalen och utdragen tillsammans med våra befintliga köpeavtal 

räcker som bevis för att det är vi som äger nyttjanderätten. Styrelsen känner sig nöjda och 

säkra på att detta innebär att vi kan fortsätta investera i vår fina strandanläggning. Tråkigt 

under året är de två inbrott vi haft där en hel del värdefulla saker försvunnit. Detta behöver 

diskuteras vidare för att undvika att det händer igen! 

 

Roligheter 

Vi genomförde arbetsdag den 24 april då vi öste grus och skruvade trall. Vi hade en trevlig 

Sommar-kick-off den 28 maj och Kräftskiva åt vi oss igenom den 20 augusti. Dom som inte 

var där missade nåt, men man får en ny chans att äta kräftor tillsammans under 2017  

 

Gå gärna ut på www.kungsskogen.org och titta på alla fina bilder över våra tillställningar. 

 

 

Ekonomi 

Kassören rapporterade att per den 31 december 2016 finns följande saldo per konto. 

 

Plusgirot: 71 077 sek  

Sparkonto: 2 058 sek  

Sparkapital: 317 575 sek  

 

Totalt saldo uppgår till: 390 710 sek 

 

 

Övrigt 

Fortfarande är inte bredbandet installerat och det är väl rätt många av oss som är rätt 

missnöjda med installationstempot. Mer information finns på www.norrkoping.se/bo-

miljo/bredband 

 

Vi vill återigen uppmana medlemmarna att kasta ris och annat trädgårdsavfall på returpunkten 

och vanligt ris går fortfarande att kasta uppe vid crossbanan. All denna information och mer 

därtill finns på www.kungsskogen.org så kom ihåg att gå in där! 

 

 

Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar alla er, en härlig vår! 

 

Vi ses och hörs 

 

 

Styrelsen genom Anders Häggkvist 

 

http://www.kungsskogen.org/
http://www.kungsskogen.org/

