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Styrelsens förvaltningsberättelse för Kungsskogens Samfällighetsförening  

verksamhetsåret 1 januari 2015 till 31 december 2015. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande: Anders Häggkvist 

Vice ordförande: Sofia Idbrandt 

Kassör: Håkan Blomstrand 

Sekreterare: Niklas Hörnestam 

Ordinarie ledamot: Per Nyström 

Suppleant och vice sekreterare: Mats Röjgård 

Suppleant: Martin Henriksson 

Webmaster: Niklas Hörnestam 

 

Styrelsemöten 

Det första styrelsemötet under verksamhetsåret 2015 genomfördes den 22 mars då vi hade 

konstituerande möte. Nästa styrelsemöte blev den 22 augusti före vår härliga kräftskiva som 

blev mysig som vanligt. Där diskuterade vi bland annat föreningens och strandens historia och 

funderade på hur det rent juridiskt ser ut när det gäller vår strand. Vi beslutade att gräva 

vidare lite i frågan. Den 6 oktober hade vi nästa styrelsemöte och då hade vi hittat ett avtal 

som är kopplat till vår förening där man tydligt skriver ”föreningen har rätt att för all framtid 

anlägga, utnyttja, underhålla och förnya gångvägar till stranden, badhytter, båtbryggor, 

erforderliga vägar samt erforderliga ledningar för både el, vatten och avlopp.” Styrelsen tyckte 

detta var viktigt speciellt med tanke på att Lösings nu 2016 har hört av sig för att diskutera avtal 

och trädfällning just på vår strand. Den 1 december hade vi det sista mötet för året där vi bland 

annat förberedde årsstämman 2016. 

 

Vatten/Avlopp 

Årligt underhåll och översyn av avloppsanläggning har som vanligt genomförts.  

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

Vi har även diskuterat frågan kring möjligheterna att Norrköpings kommun ska ta över vårt 

vatten och avlopp för att minska riskerna för vår förening.  

 

Stranden 

Arbetet på stranden har i år enbart handlat om små justeringar som utförts av sammankallande 

i badhuskommittén.  Den fällbara stegen blev ett bra inköp men kom ihåg att fälla upp den när 

man utfört bad eller annan vattenaktivitet från bryggan så kommer den hålla sig många år. 

 

Roligheter 

2015 bjöd på lite ostadigt väder de dagar vi hittade på aktiviteter och helt ärligt så har det varit 

svag uppslutning på våra tillställningar i år så det hoppas vi verkligen blir bättre under 2016. 

Sommar-kick-off hade vi 30 maj som undertecknad missade och som jag tror regnade bort? 

Kräftskiva genomförde vi den 22 augusti och den blev riktigt trevlig. Som vanligt kanske man 

ska tillägga.  

 

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

2015 var ett lugnt år utan några större reparationer eller ingrepp i ekonomin.  

 

Övrigt 

Vi har under året försökt att informera området kring bredbandet som efter en väldigt lång 

startsträcka nu verkar bli av under sommaren. Det vill säga att grävjobben i vårt område 

verkar komma igång då. Vi har under året försökt att arbeta med att öka intresset för att 

anmäla sig för fiberdragning i vårt område.  

 

Mer information finns på www.norrkoping.se/bo-miljo/bredband 

 

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

och vanligt ris går fortfarande att kasta uppe vid crossbanan.  

 

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

där! 

 

 

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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