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Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 januari 2014 till 31 december 2014. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande: Anders Häggkvist  

V. Ordförande: Sofia Idbrant 

Kassör: Håkan Blomstrand  

Sekreterare: Niklas Hörnestam  

Ordinarie styrelsemedlem och vattenavläsare: Per Nyström  

Suppleant: Martin Henriksson 

Suppleant: Mats Röjgård 

 

Webmaster: Niklas Hörnestam  

 

Styrelsemöten 

Det första styrelsemötet under verksamhetsåret 2014 genomfördes den 4 februari då vi 

planerade årsstämman, diskuterade och justerade stadgarna samt beslutade utgiftstak för vårt 

jubileum. Den 25 februari fixade vi det sista inför årsstämman och skickade ut material. 

Årsstämman hölls den 16 mars och då behandlade vi bland annat ett nytt samarbete med 

Lösings angående trädfällning där David Ring blev kontaktperson. Vidare så höjdes arvodena 

för styrelsen något efter många år utan justering. Dessutom diskuterades önskemålen om en 

ny anslagstavla. Gunilla gick sedan igenom hur festkommittén tänkte sig vårt 50-års-

jubileum. Senare samma dag, den 16 mars, hade vi vårt konstituerande möte i den nyvalda 

styrelsen. Sedan har vi haft styrelsemöten den 21 oktober samt den 12 december där vi bland 

mycket annat diskuterat ekonomi, kommunens planer på utbyggnad av bredband via fiber, 

nyinflyttade medlemmar samt vilka som har tillträde till vår strandanläggning. Denna fråga 

aktualiserades pga. att en av medlemmarna i vår förening har sin fastighet för uthyrning 

veckovis och styrelsen konstaterade att enligt stadgarna har enbart medlemmar tillträde till vår 

strandanläggning och inte ev. hyresgäster till fastigheterna. På mötet i december påbörjades 

planering av årsstämman 2015 och vi passade också på att gå ner till stranden och ta några 

snygga julkort på styrelsen som jag hoppas ni fått njuta av.  

 

 

Vatten/Avlopp 

Årligt underhåll och översyn av avloppsanläggning har som vanligt genomförts.  

12 maj fick vi spola avloppspumpen på Kungsskogsvägen pga. en propp i rör. 

16 juni byttes vattenmätaren utanför Göransson på Kungsskogsvägen av kommunen.  

Nytt debiterat pris för vatten var också något som förändrades under året.  

 

 

Stranden 

Vi har utfört kompletterande arbeten på stranden för att förfina vårt strandskydd. Vi rättade 

till de grusläckage som uppkommit genom att först täta utifrån. Sedan fick vi efter 

reklamerande samtal med entreprenören ett lass grovt grus till som vi under stort oväsen (vi 

tappra själar som var där) fyllde igen de hål som uppkommit med. Dessutom utökade vi 

trallen, bl.a. med hjälp av familjen Blomqvist gamla altan som vi plockade isär och 

transporterade ned och så köpte vi in och monterade en ny FÄLLBAR stege. Kom ihåg att 

fälla upp den när man utfört bad eller annan vattenaktivitet från bryggan så kommer den hålla 

sig i många år. 

 

  



Förvaltningsberättelse2014 

Roligheter 

Först och främst minns vi vårt härliga 50-års-jubileum som gick av stapeln den 24 maj och 

styrelsen vill skicka med ett stort tack till alla medlemmar som var med på vår jubileumsfest – 

och gjorde den så lyckad! Det finns bilder, samt den fina minnesskriften som Sune gjort 

publicerad på vår hemsida. Sommar-kick-off hade vi 14 juni. Kräftskiva sög vi oss igenom 

den 30 augusti. Vi har också haft en mysig bastukväll 26 oktober.  

 

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

 

 

Ekonomi 

Kassören rapporterade att per den 31 december 2014 finns följande saldo per konto. 

 

Plusgirot: 18 826 sek 

KF Sparkonto: 266 424 sek 

HF Fond: 19 000 sek 

Nordea: 1 955 sek 

 

Totalt saldo uppgår till: 306 205 sek 

 

2014 var ett lugnt år utan några större reparationer eller ingrepp i ekonomin. Varför vi går 

några tusenlappar back beror på vårt stöd till 50-årsfirandet. Fakturan på festen landade på 

drygt 15 000 kr, men vi tog bara in 7 000 kr (barnen var ju som bekant gratis). 

 

Under hösten uppdagades mycket strul med faktureringen. Faktura via mejl havererade och 

därför fick många påminnelser efter årsskiftet. Styrelsen kommer nu att titta närmare på hur vi 

får detta att fungera framöver på ett bättre sätt, allt för att minska kassörens arbete och 

kostnaden för vår förening.  

  

 

Övrigt 

Den 20 mars hade Norrköpings Kommun informationsmöte om sina planer på dragning av 

bredband via fiber till Krokek. Vi har under året försökt att arbeta med att öka intresset för att 

anmäla sig för fiberdragning i vårt område. Efter kontakter med projektledaren för 

Bredbandsutbyggnaden på Norrköpings Kommun i oktober så fick vi beskedet att vårt 

område, Krokek kr:6, var klart för nästa steg, ”anslutning”. Kommunen skulle då skicka över 

vårt område för projektering, alltså rita in på en karta hur de skall gräva och när det är klart 

kommer de att kalla oss till ett möte och gå igenom detta för de som önskar samt presentera 

avtalen. 

Det är fortfarande oklart när vi i vår lilla del av Kungsskogen blir inkopplade, beskedet vi fick 

i oktober var att vårt område ligger bra till för att göra under nästa år och att den första 

kontakten skulle de troligtvis att ta med oss under kvartal 1. 

Så ni som fortfarande vill påskynda bredbandets ankomst får gärna kontakta kommunen och 

anmäla er eller för att prata gott om behovet just i vårt område. Mer information finns på 

www.norrkoping.se/bo-miljo/bredband 

Och kom ihåg, intresseanmälan är inget bindande och inte knutet till någon kostnad – öppnar 

enbart upp möjligheten att få ett eget informationsmöte med projektledaren och att komma 

igång snabbare. 

 

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

och vanligt ris går fortfarande att kasta uppe vid crossbanan.  

 

http://www.kungsskogen.org/
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All denna information och mer därtill finns på www.kungsskogen.org så kom ihåg att gå in 

där med jämna mellanrum för uppdaterad information! 

 

Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar alla er, en härlig vår! 

Vi ses och hörs 

 

 

Styrelsen genom Anders Häggkvist 

 

 

 

 

______________    ______________ 

Anders Häggkvist    Sofia Idbrant 
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Håkan Blomstrand    Niklas Hörnestam  
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Per Nyström 
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Martin Henriksson    Mats Röjgård 
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