
Förvaltningsberättelse2011 

 

Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 april 2010 till 31 mars 2011. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

 

 Ordförande Anders Häggkvist, Vice ordförande Peter Westöö, Kassör Åke Göransson, 
Sekreterare Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot Per Nyström, suppleant Carina 
Lundman, suppleant Dick Olsson 

 

Styrelsen har under året haft tre ordinarie sammanträden, nu senast den 4 maj. 

  

Året som gått har varit lugnt och vårt VA-system fungerar bra. Arbete med byte av 

avstängningsventil hos Birgitta Grunewald pågår och vi avvaktar fortfarande besked från 

Norrköpings kommun om eventuellt byte av vattenmätare på Kungsskogsvägen 57. 
 

Vi har bytt tak på badanläggningen en mycket varm och svettig dag. Dessutom har taket 

förlängts för att underlätta att sitta och äta även en lite sämre dag. Det som återstår är att byta 

den gamla trallen, men det görs senare under 2011. 

Förstärkning av kantsättningen ner vid badanläggningen har skjutits på lite under 

verksamhetsåret och kommer att göras nu v22-v23 2011. Uppskattad arbetskostnad ca 50000 

kronor och sen tillkommer ca 25439 kronor för form-plywood och 50 stycken 

tryckimpregnerade stolpar. Den på förra årsstämman beslutade tillfälliga avgiften kommer att 

användas till detta arbete.  

 

Sommarens höjdpunkter på stranden blev som vanligt sommarfesten och kräftskivan, där 

sommarfesten slutade med rundvandring och husesyn hos olika medlemmar. Sommarfesten 

slutade långt efter 03.00 med ett dopp i en pool nära dig! 

 

Inga förändringar i medlemsregistret under verksamhetsperioden har skett! 

 

Under perioden har flera klagomål på hur våra medlemmar slänger ris mm nära vägar och 

gångstråk framkommit. Styrelsen har därför beslutat att göra gemensam sak med Lösings 

Häradsallmänning vars mark de flesta medlemmar nyttjar för att slänga ovan nämnda ris mm. 

Vi kommer att göra ett gemensamt utskick där vi uppmanar alla medlemmar att agera 

ansvarsfullt och tänka på de fina relationer vi alltid har haft med Lösings. Ris och annat 

trädgårdsavfall kastas med fördel på returpunkten och vanligt ris går fortfarande att kasta uppe 

vid crossbanan. 

 

 

Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar alla er, en riktigt skön sommar! 
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För Kungsskogens styrelse 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Anders Häggkvist  Peter Westöö  

Ordf.    

 

…………………………………… …………………………………… 

Åke Göransson  Per Nyström 

Kassör 

 

…………………………………… …………………………………… 

Niklas Hörnestam  Carina Lundman 

sekr. 

 

…………………………………… 

Dick Olsson 


