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Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande: Anders Häggkvist 

Vice ordförande: Martin Henriksson 

Kassör: David Ring (fram till 28/10) och Monica Lingebrand (efter fyllnadsval 28/10) 

Sekreterare: Niklas Hörnestam 

Ordinarie ledamot: Mats Sandström 

Suppleant och vice sekreterare: Mats Röjgård 

Suppleant: Sofia Idbrandt 

Webmaster: Niklas Hörnestam 

VA-chef: Jan Ola Lindgren 

 

Styrelsemöten 

Den 23 januari hade vi ett styrelsemöte där vi hade fokus på två saker, dels besluta om och 

förbereda årsstämman, dels diskutera hur vi kan få Norrköpings vatten och avfall (numera 

Nodra) att ta över vår anläggning. Ett möte med Norrköping vatten och avfall hade 

genomförts den 17 januari och diskussion om hur ett eventuellt avtal skulle se ut hade förts ur 

ett juridiskt perspektiv. Styrelsen kom fram till att fortsätta verka för att gå vidare i processen 

med Nodra. Årstämman bestämdes till den 24 mars och vi delade ut arbetsuppgifter inför 

stämman som vanligt. 

 

Årsstämman hölls den 24 mars och det var endast 11 av 43 fastigheter på plats. Vi pratade 

vatten och avlopp förstås och bestämde att vi ska informera medlemmarna så fort något av 

vikt hände i processen. Vi gick igenom agendan och en styrelse blev vald men tyvärr ingen 

valberedning.  

 

Den 10 september hade vi ytterligare ett styrelsemöte där vi dels pratade vatten och avlopp 

och hur processen med Nodra löpt vidare. Ett möte hade genomförts den 13 augusti med 

Nodra där vi diskuterade att dom skulle ta fram ett konkret avtalsförslag. Vi pratade också om 

ett kommande möte som skulle äga rum den 4 oktober. Det som sedan händer är att Nodra tar 

fram ett helt nytt förfarande och vi hamnar i en kö hos Nodra för alla typer av övertagande. 

Vi beslutade också att kalla till extrastämma eftersom David väljer att begära utträde som 

kassör på grund av personliga skäl. Datum för extrastämma sätts till den 28 oktober.  

 

Den 28 oktober genomförs extrastämman där Monica Lingebrand väljs in i ett fyllnadsval i 

styrelsen. Vi konstituerar oss sedan så att Monica kan överta Davids roll som kassör. 

 

Utöver styrelsemötena har framförallt kassörerna jobbat för att underlätta förfarandet med 

våra fakturor och den senaste given från Monica är att endast skicka ut en faktura för vatten 

vilket gör att arbetsbördan för framförallt kassören minskar betydligt.  

 

Om man vill läsa mer om styrelsemöten och andra möten som dokumenterats så kan man med 

fördel gå in på vår hemsida och läsa alla protokoll. 
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Vatten/Avlopp 

Vi har som tidigare nämnts diskuterat frågan kring möjligheterna att Norrköpings kommun 

(numera Nodra) ska ta över vårt vatten och avlopp för att minska riskerna för vår förening och 

flera möten har genomförts så får vi se vad det kan leda till. Styrelsen är eniga om att arbetet 

bör fortsätta och att vi så snart som möjligt ska lämna ifrån oss ansvaret för driften. Så fort 

matnyttig information om köplats eller eventuellt avtal kommer oss tillhanda kommer 

samtliga medlemmar att informeras. 

 

Roligheter 

Den 2 juni hade vi sommar-kick-off och vi målade om staketet, på sidan mot Bråviken. Vi 

genomförde sedvanlig städning på stranden och hade sedan lite knytkalas.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

