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Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Kungsskogens Samfällighetsförening  
2018-09-10. Mötet hölls hos Sofia Idbrant. 
 

Närvarande: 
Anders Häggkvist 
Sofia Idbrant 
Jan-Ola Lindgren 
Martin Henriksson 
David Ring 
Mats Sandström 
Mats Röjgård 
 
 
Dagordning: 

1. Öppnande av mötet 
2. Val av sekreterare 
3. Utestående frågor 
4. Diskussion med Norrköping kommun 
5. Överlämning VA-chef 
6. Ekonomi 
7. Stranden 
8. Kassör 
9. Övriga frågor 
10. Avslutning 

 
§ 1  Öppnande av mötet 

Ordföranden Anders Häggkvist öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
 

§ 2  Val av sekreterare 
Mats Röjgård valdes till sekreterare för detta möte. 
 
 

§ 3 Utestående frågor 
Föregående möte var årsstämman. Från årsstämman fick styrelsen uppgift att 
ordna med valberedning då ingen sådan utsågs av stämman. Frågan behandlades 
under Övriga frågor nedan.  
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§ 4  Diskussion med Norrköpings kommun 

Ambitionen är enligt årsstämman att diskutera möjlighet att överlåta VA-
verksamheten till Norrköpings kommun. Anders har haft möte med Norrköping 
Vatten & Avfall 13:e augusti. Nästa möte är planerat till fjärde oktober. Det råder 
positiv ton i diskussionen. Frågorna rör både om det är möjligt och hur i så fall ett 
övertagande kan ske. Det finns ännu inte några avtalsförslag. Inte heller finns idag 
någon tidplan för övertagande.  
Styrelsen betonade vikten av en korrekt beslutsgång inom samfälligheten när det är 
dags för avgörande i frågan.  
 

   
§ 5 Överlämning av VA-cheftänsten 

Anders ska överlämna några dokument till Jan-Ola. Pelle och Jan-Ola har ännu inte 
haft rundvandring. Ambitionen är att de tar det  under hösten. Den nya 
pumpanläggningen på Tjädervägen signalerar tidvis med röd lampa. Jan-Ola 
uppmanas att be leverantören om en funnktionsbeskrivning. 
 

  
§ 6  Ekonomi 

Ekonomiska läget 
2018-09-01 har samfälligheten 8.654 kr på plusgirot resp. 232.058 kr på sparkonto. 
Innehaven har varit stabilt över tid utöver den nya pumpanläggnignen förra året.  
 
Ekonomiska marginaler i samfälligheten 
Styrelsen diskuterade behovet av ekonomiska marginaler. Under dagens kvällens 
möte övervägdes bland annat: De tillgängliga medlen är måttliga i förhållande till 
ekonomiska risker. I fall av stor skada finns risk att extra avgift skulle behövas från 
medlemmarna. Sannolikheten för detta är liten och försäkring täcker många fall. 
Under den pågående diskussionen med Norrköpings kommun finns anledning att 
inte göra någon ändring. Sammantaget bedömer styrelsen att ekonomin är stabil 
och fortsätter med samma ekonomiska inriktning.  
 
 

§ 7  Stranden 
2018-06-02 genomfördes en mycket framgångsrik arbetsdag på 
strandanläggniningen. Tack till deltagande medlemmar! Ett särskilt tack till Göte 
som senare lagade bastuns glas.  
I övrigt hade mötet inget särskilt att rapportera om stranden.  
 

  
§ 8  Kassör 

David meddelade att han önskar avgå som kassör och senare också lämna styrelsen 
pga personliga förhållanden. Styrelsen börjar omdelbart söka ersättare. I första 
hand önskas fortsatt ideellt arbetande kassör, i andra hand får arbetet köpas in. 
Bedömd arbetsbörda är 10-15 h/mån för en kassör som är inkörd i rollen.  
 

 
§ 9   Övriga frågor 

Styrelsen ska, vid kvarstående behov efter en första sondering, meddela 
medlemmarna behovet av en ny kassör. Därtill ska efterlysas deltagare i 
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valberedning samt övriga funktionärer. Styrelsen planerar gå ut med 
information/frågan inom en månad.  
 
Nästa möte hålls 2018-10-08 kl 19:30 hos Martin 

 
§ 10   Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

 
 
 
 
Vid pennan     Justeras: 
 
 
……………………………….  ………………………………. 
Mats Röjgård   Anders Häggkvist  


