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Verksamhetsberättelse	år	2013-2014	

Styrelsen för Kungsdalens Samfällighetsförening får härmed avge redogörelse för det gångna 

verksamhetsåret 2013-2014 

Styrelsen har under året utgjorts av: 

Jonas Johansson Ordförande 

Karl-Henry Nilsson Kassör 

Mia Barkland  Sekreterare 

Berndt Johansson Ledamot 

Anders Lindgren  Ledamot 

Ulf Trouin  Ledamot 

Gunnar Forsell  Ersättare 

Gunnar Brown Ersättare 

 

 

Under året har styrelsen haft 8 stycken protokollförda sammanträden. 

Det löpande arbetet har fördelats på 2 stycken arbetsgrupper av ledamöter och ersättare. 

En väggrupp har löpande övervakat vägnätet samt sett till att uppkomna akuta brister åtgärdats och 

ansvarat för att de förbättringsåtgärder som beslutats så långt det varit möjligt blivit genomförda. 

Gruppen har också svarat för utsättning och intag av snökäppar. Under det gångna året har två större 

arbeten genomförts. En kanskärning av dikena samt förbättring av vägbeläggningen på 

Ramsdalsvägen. Karl Henry Nilsson har under året haft kontinuerlig kontakt med Vattenfall angående 

deras arbete i Ramsdalen. 

En Ekonomigrupp har också funnits på plats, Den har haft till uppgift att se till att ekonomin är under 

kontroll, samt utarbetat med väggruppens inventeringar av önskemål som underlag, ett 

budgetförslag som kommer att presenteras på årsstämman den 14 juni 2014 

Vägunderhåll och förbättringsarbeten har utförts av Kopparmora Entreprenad AB. Den gångna 

vintern har varit gynnsam ur ett snöröjningsperspektiv, kostnaderna har därmed varit lägre än 

förväntat. 

Under besiktning av vägen framkom det att Ramsdalsägen var i behov av en dikesskärning och 

dikesfasning. Detta görs för att vatten inte skall bli stående på vägen, och att vägen trycks ut och 

därmed få sämre bärighet. Arbetet utfördes under försommaren 2013.  Nybeläggning av 

Ramsdalvägen genomfördes i september 2013. Nybeläggning var tänkt att delfinansieras med hjälp 

av ett banklån. Detta blev ej möjligt då det ej framkom i protokollet för 2012-2013 årsstämma att 

styrelsen ”fått i uppdrag att låna pengar”.  Detta löstes med ett kortfristigt lån som återbetalas 2014-

2015. Trafikverket beviljade ett statsbidrag på 110000 kr för vägbeläggningen. 



Föreningens hemsida (www.kungsdalen.org) har löpande uppdaterats av Anders Lindgren. 

Beträffande årets ekonomiska situation hänvisas till bifogaderesultat-och balansräkning. Årets 

resultat, -179415 kommer att balanseras under 2014-2015. 
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