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Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018 
 

Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.  

 

Styrelsens sammansättning. 

 

Ordförande Gösta Mellquist 

Kassör Ingvar Lundahl 

Sekreterare Mikael Thörner 

Ledamot Claes Höckersten 

Ledamot Pontus Gunnäs 

Suppleant Lars Dahlberg 

Suppleant Lars Bernfjord 

 

Styrelsen har under året avhållit 6 protokollförda sammanträden samt några informella möten. 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-27.  

 

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande 

förtroendevalda personer: 

 Ingvar Lundahl, kassör 

 Pontus Gunnäs, ledamot 

 Lars Dahlberg, suppleant 

 Lars Bernfjord, suppleant 

 Maria Block, revisor 

 Hans Skoglund, revisorssuppleant 

 

Medlemmar 

Till föreningen är 57 st. delägarfastigheter anslutna, samtliga med andelstal 1.0. 

 

Försäkringar 

Föreningen är ansvarsförsäkrad. 

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Sedvanlig midsommarfest firades på midsommarafton med musik, dans kring 

midsommarstången, lotterier, mm. Allt med strålande väder. Stort tack till de nya 

musikanterna och den nya festkommittén med medhjälpare. 

 

Under året har gräsklippning köpts in på entreprenad omfattande allmänna ytor. Ängen har 

klippts en gång. 

 

Tidigt på året gjordes halva boule-banan iordning. Kostnaden för detta togs från 

underhållsfonden. 

 

På städdagen snyggades det upp på gemensamma områden, sophögens spångar blev omlagda. 

Detta år var det område 2 som fick jobba lite med sophuset. Bastun revs bort för att ge mer 

yta för cyklar mm. Detta arbete fortsätter 2019. 

Efter arbetet med detta bjöds det på korv med förfriskningar. 
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För att uppfylla lagkrav om hantering av persondata, GDPR, har vi enats om en policy där vi 

beskriver vår persondatahantering. Den finns på vår hemsida. 

 

Under året har vi påbörjat diskussioner om hur vi skall upprusta fotbollsmål samt 

lekplatsernas säkerhet inom området. 

 

I Krokviks Intresseförening har vår förening  representerats av Gösta Mellquist som 

ordförande samt Ingvar Lundahl som kassör.  

 
I vårt närområde har nu Kustpromenaden byggts så lång det går. Med undantag för 
berget mellan Stenvik och Skytteviken så kan man nu gå fram till Klappersten. Flera 
rastplatser har gjorts utefter promenadvägen.  
Arbetet med att få den sammanhängande hindras av att en del fastighetsägare tyvärr 
inte tillåter att vi drar promenaden över deras mark varför den ursprungliga idén om 
Åsa Kustpromenad inte i sin helhet tycks kunna fullföljas.  
 

 

Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god och resultatet av dess verksamhet under 

2018 framgår av vidstående balansräkning samt resultaträkning.  

  

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret och önska en trevlig 

sommar. 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

Gösta Mellquist  Mikael Thörner Ingvar Lundahl 

 

 

 

 

Pontus Gunnäs Claes Höckersten 
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