
Förvaltningsberättelse2012 

 

Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 april 2011 till 31 mars 2012. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande: Anders Häggkvist  

V. Ordförande: Åke Göransson  

Kassör: Håkan Blomstrand  

Sekreterare: Niklas Hörnestam  

Ordinarie styrelsemedlem och vattenavläsare: Per Nyström  

Suppleant: Carina Lundman  

Suppleant: Sofia Idbrant 

   

Webmaster: Niklas Hörnestam  

 

Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte + två ordinarie sammanträde, nu senast 

den 8 maj. 

  

Året som gått har varit lugnt och vårt VA-system fungerar bra. Fortfarande inget nytt att 

rapportera gällande byte av vattenmätare på Kungsskogsvägen 57, Norrköpings Vatten har 

inte meddelat något nytt datum för detta. Styrelsen har tidigare beslutat att avisera på 

anslagstavlan samt på hemsidan när arbetet skall utföras, det gäller fortfarande och vi 

avvaktar Norrköpings Vatten.  

 

Förstärkning av kantsättningen ner vid badanläggningen vi utförde veckan efter midsommar 

2011 blev tyvärr demolerad av stormen i vintras och vad vi gör i nästa steg för att rädda vår 

badanläggning kommer diskuteras under årsstämman. 

 

Tre förändringar har skett i medlemsregistret under verksamhetsperioden och vi väntar oss 

ytterligare tre under nästa verksamhetsperiod. Nytt medlemsregister kommer distribueras till 

alla medlemmar. 

 

Kassören rapporterade att per den 31 mars 2012 så har föreningen 28 747, 46 sek på Plusgirot, 

331 424,18 sek på KF Sparkonto, 1 955, 30 sek på Nordea samt 19000 på Fond KF 

sparkapital. Vi konstaterade vidare att vi gick minus med ca 50 263 kr under perioden pga. 

investering på 63 721 kr i badanläggningen. Detta innebär att vi under perioden gick med 

positivt resultat om man räknar bort engångsinvesteringen. Därutöver kan vi vänta intäkter på 

29 000 från vatten-avlopps-avgift under nästa period. 

 

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

och vanligt ris går fortfarande att kasta uppe vid crossbanan. Blir inte situationen bättre 

kommer kraftfulla åtgärder att tas under kommande verksamhetsperiod. 

 

 

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

 

OBS! Glöm inte Sommar-Kick-offen den 29 JUNI OCH Kräftskivan den 18 AUGUSTI!! 

 

 

 

 

 


