
Kråkvilans samfällighetsförening  

 

 

Verksamhetsberättelse för 2014 – 2015 
 

Under hösten blev det klart att kommunens planarbete för förändrade byggrätter inom vårt 

fritidshusområde avbrutits tillsvidare. Information gick ut till alla medlemmar i föreningen via 

brev från kommunen.  

 

Under året har goda arbetsinsatser utförts av föreningens medlemmar för att underhålla och 

utveckla vårt område. Detta har skett både vid ordinarie arbetsdagar samt vid en extra frivillig 

arbetsdag. Dessutom har enskilda medlemmar vid ett flertal tillfällen gjort reparations- och 

underhållsinsatser. 

 

Vid årsstämman 2014 var 21 av 33 tomter representerade och den hölls en lördag i början av 

augusti uppe på fotbollsplan/ängen. På kvällen var samtliga medlemmar inbjudna till den 

sedvanliga kräftskivan. 

 

Styrelsesammansättning efter årsmötet: 

Ordförande Jeanette Niss, vald på ett år 

Vice ordförande Lin Annerbäck, vald på ett år 

Kassör Per Filipsson 

Sekreterare Ulrika Eriksson 

Ledamot Kjell-Ove Johansson, dessutom ”Markfogde”, ett år kvar 

Suppleant Susanne Engberg 

Suppleant Johan Kust 

 

Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsemöten hållits samt en extra insatt 

stämma för att välja revisorer. Firmatecknare har varit ordförande och kassör. Ordinarie 

ledamöter och suppleanter har kallas till samtliga styrelsemöten och protokollen har 

kontinuerligt delgivits revisorerna Björn Berglind och Bengt Hammarström. 

 

Övriga föreningsfunktionärer: 

Webbansvarig Lotta Fridström 

Hamnkapten Mats Lager  

”Allt-i-allo” Sune Johansson 

Festkommittén Monica Bauer, Gulli Olsson, Jane Johansson och Lena Kröll 

Valberedning Monica Bauer och Ove Enqvist 

Revisorer Bengt Hammarström och Björn Berglind 

 

Ekonomi 

Ekonomin är i dagsläget god. Resultat för verksamhetsåret 2014/2015 blev +2 648 kronor.  

Per den siste juni finns 83 370 kronor på bankkontot.   

 

Under verksamhetsåret 2014/15 har följande avgifter gällt: Samfälligheten Ga:1  

1 000 kronor, Bryggföreningen Ga:4 1000 kronor och Vattenföreningen Ga:5 700 kronor. 

 

Arbetsdagar och annat underhållsarbete 

Under höstens och vårens arbetsdagar har bland annat utförts följande: 

 Röjning av sly, buskar och träd på allmänna områden samt eldning av kvistar och 

grenar. 

 Renovering av brevlådeställningen  
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 Röjning utefter stigen ner mot västra badstranden 

 Leverans av sand till båda badstränderna 

 Påfyllning av sand i sandlådan 

 Uppröjning på båda stränderna 

 Trädfällning då träd stått för tätt i skogen bakom brevlådeställningen. Veden skänks 

till boende i samfälligheten.  

 Förstärkning och reparation av badbryggan 

 Bryggorna har oljats in 

 

Festkommittén bjöd vid samtliga arbetsdagar på kaffe, macka och annat gott.  

 

Annat fix som genomförts under året: 

 Sommarvattenanläggningen stängts av inför vintern och satts på vid första städdagen. 

 Pumpen vid västra bryggan fungerade inte som den skulle när vattnet sattes på, men 

det ordnades av rådiga Kråkvilan-bor. 

 Hamnkaptenen har undersökt möjligheten till y-bommar till västra bryggan. 

 Hamnkaptenen har uppdaterat förteckningen över båtägare och båtplats. 

 Ängen och fotbollsplanen har slagits och klippts inför sommarsäsong.  

 Fotbollsplanen och delar av ängen har under sommaren skötts mot ersättning.  

 Medlemsförteckningen har uppdaterats, bl.a. med nya tomtägare.  

 

Nästa verksamhetsår 

Önskemål som vi inte hunnit ta tag i, men som förhoppningsvis kan bli utförda under 

kommande verksamhetsår: 

 Åtgärder vid västra bryggan: ta bort de gamla akterstolparna och gamla bojar ”ute i 

viken” 

 Anläggande av en uppläggningsramp vid västra båtbryggan för vinterförvaring av 

småbåtar. 

 Röjning/gallring av vissa skogspartier vid ängen. 

 Se över möjligheterna för bod och slogbod/grillstuga vid fotbollsplanen/ängen. 

 Se över möjligheterna för en boulebana vid fotbollsplanen/ängen. 

 Se över möjligheterna för bastu vid västra bryggan. 

 Uppmana medlemmarna till att ta bort gamla pumpanläggningar längs 

strandpromenaden. 
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Jeanette Niss, ordf.,    Lin Annerbäck, vice ordf. 

 

 

 

 

Per Filipsson, kassör   Ulrika Eriksson, sekr., 

 

 

 

 

Kjell-Ove Johansson 


