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Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 april 2012 till 31 december 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 och V. Sekreterare: Sofia Idbrant 

   

Webmaster: Niklas Hörnestam  

 

Styrelsen har under det förkortade räkenskapsåret haft tre styrelsemöten, ett ordinarie den 8 

maj, ett konstituerande möte den 19 juni samt ett extrainsatt styrelsemöte den 31 oktober. 

Styrelsen har också under året arrangerat ett ordinarie årsmöte den 2 juni och en extrastämma 

den 18 augusti. 

 

En stor utgift fick vi under året då vi var tvungna att genomföra ett pumpbyte för ca 65 000 

sek. Styrelsen har genom vår kassör gjort ett stort arbete med att försöka få tillbaks pengar för 

bytet via vår försäkring. Vi har goda förhoppningar om att få tillbaks en liten del men 

framförallt har vi förbättrat vår försäkringssituation så att vi är väl skyddade för allt nytt vi 

byter ut. 

  

Året som gått har varit något turbulent med en del förändringar. På ordinarie årsmöte höjdes 

medlemsavgiften med 200 kronor till 800 kronor. Dessutom presenterade styrelsen två förslag 

för stämman; 1. Ändrad betalningsrutin för vattenavgiften så att all fast avgift betalas i kvartal 

1 i fortsättningen. 2. Få stämmans godkännande för att byta kalenderår från 1 januari till 31 

december. Båda dessa förslag godkändes av stämman.  

 

Förstärkning av kantsättningen nere vid badanläggningen som vi utförde veckan efter 

midsommar 2011 blev tyvärr demolerad av stormen vintern efter och årsstämman diskuterade 

mycket hur detta skulle kunna lösas. Stämman bestämde efter mycket diskussion att vi måste 

göra något och bestämde att en extrastämma skulle hållas och att styrelsen fram till dess 

skulle ta fram kostnadsförslag m.m. 

 

Stämman beslutade också att skapa en festkommitté för att ansvara för mat och dryck på våra 

sammankomster. Dessutom fick festkommittén en mycket viktig uppgift, nämligen att börja 

förbereda och ta fram förslag till vårt 50-årsjubileum år 2014. Därför uppmanar jag alla 

medlemmar att hjälpa Inger Granberg, Gunilla Falkström, Gun Göransson och Maj 

Lennermark med förslag och bistå med stöttning och glada tillrop! 

 

Extrastämman beslutade sedan efter långa och konstruktiva diskussioner att vi skulle reparera 

stranden enligt det kostnadsförslag styrelsen presenterade för att rädda vår fina 

strandanläggning från förfall. Man beslutade också att vi inte skulle riskera medlemmarna 

genom att kräva ideellt arbete utan styrelsen fick i uppdrag att upphandla lämplig entreprenör 

för att uträtta renoveringen för maximalt 215 000 kronor. Dessa pengar skulle tas in av 

medlemmarna genom en extra avgift på 5000 per fastighet. 

Därutöver godkände extrastämman att kalenderåret skulle ändras till att gälla 1 januari till 31 

december. 
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Under hösten framkom från vissa medlemmar att man tyckte reparationskostnaden var för dyr 

och man påpekade att det var en tuff betalningsplan. Styrelsen förde då en diskussion om 

huruvida man skulle kunna mildra effekten något och beslutade på ett extrainsatt styrelsemöte 

att mjuka upp betalningsplanen något. I samband med detta skickades också information ut 

från styrelsen där vi förklarade varför vi ska göra renoveringen och att vi ser det som mycket 

viktigt att gå på våra årsmöten och extrastämmor om man vill vara med och påverka!! 

 

 

Kassören rapporterade att per den 31 december 2012 så har föreningen 54 092 sek på 

Plusgirot, 266 424 sek på KF Sparkonto, 1 955 sek på Nordea samt 19 000 på Fond KF 

sparkapital. Vi konstaterade vidare att vi gick minus med ca 39 655 kr under perioden pga. 

investering på ca 65 000 kr till pumpbyte. 

 

Vi vill återigen uppmana medlemmarna att kasta ris och annat trädgårdsavfall 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! 

 

 

 

Styrelsen genom Anders Häggkvist 

 

 

 

 

______________    ______________ 

Anders Häggkvist    Åke Göransson  

 

 

 

 

 

______________    ______________ 

Håkan Blomstrand    Niklas Hörnestam  

 

 

 

 

 

 

______________    ______________ 

Per Nyström     Sofia Idbrant 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Carina Lundman 


