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Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2020 

 

Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.  
 

Styrelsens sammansättning. 

 

Ordförande Gösta Mellquist 

Kassör Ingvar Lundahl 

Sekreterare Mikael Thörner 

Ledamot Claes Höckersten 

Ledamot Pontus Gunnäs 

Suppleant Lars Dahlberg 

Suppleant Lars Jansson Bernfjord      (avgick 2020-11-07)  

 

Styrelsen har under året avhållit 5 protokollförda sammanträden samt några informella möten. 

Flera av dessa har skett via Zoom/Teams som distansmöten. 

 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-05-24. Stämman kunde genomföras med 8 fysiskt 

närvarande medlemmar under iakttagande av social distans. På grund av pågående pandemi 

gavs möjlighet att deltaga via mail för att bifalla lagda förslag eller att framföra egna. 21 

medlemmar utnyttjade denna möjlighet. 

 

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande 

förtroendevalda personer: 

 Ingvar Lundahl, kassör 

 Pontus Gunnäs, ledamot 

 Lars Dahlberg, suppleant 

 Maria Block, revisor 

 Hans Skoglund, revisorssuppleant 

 Vakant suppleant 

 

Medlemmar 

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

 

Under året så gick den sista av de ursprungliga stuginnehavarna bort. Inga Sellén blev 96 år. 

Inga och hennes make Herbert var initiativtagare till att stugorna kom till. Herbert var 

ordförande i många år och betydde mycket för hur området utvecklades. 

I slutet av året gick även Olle Sjöbring bort. Han var föreningens revisor i många år. 

 

Ny ägare hus 108, Anders och Annika Freding, Jönköping 

Ny ägare hus 26, Emma Sellén och Philip Lund, Norge. Emma är barnbarn till Inga Sellén. 

 

Försäkringar 

Föreningen är ansvarsförsäkrad. 

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
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På grund av restriktionerna mot att träffas i större antal tvingades vi ställa in 

midsommarfesten, likaså samlingen kring korvgrytorna på arbetsdagen.  

 

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

klippts 2 gånger. 

 

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

Gärsgårdsvägens hålor lades igen och ”paddades”. 2 sandlådor fick påfyllning av sand samt 

gungorna på område 1 fick gräset under gungorna utbytt mot ”leksand” 

Vår släpkärra som används flitigt fick ett nytt golv. 

 

Sophus på område 3 fick 2 st. ljusarmaturer utbytta. 

 

Extrahämtningarna av våra sopor under högsäsong fungerade inte bra detta år heller. Vi har 

nu ändrat abonnemanget till tömning varje vecka under säsongen. Genom att minska antalet 

stora tunnor från 4 till 3 per område blir vår kostnad ungefär samma som tidigare. 

 

Under hösten anlitade vi en grävare för att förbättra gärsgårdsvägens början vid Emmavägen. 

Nu kommer sopbilen lättare runt hörnet samtidigt som vattnet från Emmavägen leds mot 

gärsgården 

 

Eldningshögen som blivit för stor fraktades bort under hösten av samma entreprenör.  

 

Kaniner har för många varit ett stort gissel. Under hösten då de flesta hus varit tomma har vår 

jägare sett till att 34 kaniner försvunnit från vårt område. 

 

I Krokviks Intresseförening har vår förening  representerats av Gösta Mellquist som 

ordförande samt Ingvar Lundahl som kassör.  

 

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

2020 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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