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Kolsta Hatts Samfällighetsförening 

e-mail: sekr@kolstahatt.se   

 
Verksamhetsberättelse för 1/1 – 31/12 2018. 
Styrelsen redovisar härmed följande verksamhetsberättelse.  
 

Styrelsens sammansättning från och med årsmötet 2017. 

Toivo Mitt, ordförande  
Rolf Gustafson, vice ordförande 
Sissel Sigbladh, kassör 
Lia Westanmo, sekreterare 
Maria Blomkvist, ledamot 
Katarina Bolander, suppleant 
Jan Georgenson, suppleant 
 

Möten. 

Styrelsen har haft 6 stycken sammanträden/möten under 2018. 
Årsmötet hölls 2018-05-20. 16 deltagare av 14 fastigheter. 
 

Ekonomi. 
Föreningens ekonomi ger för år 2018 ett positivt resultat, 14 591,80  kr.  
Resultatet redovisas i separata balans- och resultatrapporter. 
 

Midsommarfirande på Kolsta Hatt. 

Midsommarfirandet genomfördes och blev som vanligt en mycket trevlig tillställning.  
Ett särskilt tack till Maria Blomkvist övriga arrangörer som ordnat midsommarfesten. 
 

Gemensam boulebana. 
Fortsatt bra fart på boulespelet tillsammans med, Kolsta Äng, Lerviken och Kolsta Hatts, vi välkomnar 
flera. 
 

Höstfesten. 

Årets höstfest 2018 samlade 12 personer och 12 personer till Bingo på eftermiddagen. 
Höstfesten är en ”knytis”-fest där alla Kolsta Hatts föreningars medlemmar och nära vänner kan träffas till 
fest och dans vid dansbanan.  
 
 

Städdagar. 
Genomfördes den 28 april och den 22 september. 24 fastigheter deltog i april och 12 fastigheter i 
september. 
Återbetalning kommer ske till de som deltagit vid städdagarna. 
 
Ordförandemöte 

Möte med ordföranden från de andra två samfälligheterna inom Kolsta Hatt har genomförts en gång under 
pret. Informationsutbyte, diskussion om vägar och föreningarnas ekonomi stod på dagordningen. Det är 
positivt att hålla denna kontakten. 
 
Komplettering av skriften Skötsel och Underhåll. 

Styrelsen har tillfört en del i rubricerad skrift. Det handlar om respekt och ansvarskänsla i samband med 
båttrafik, vattenskidåkning, wakeboard och motsvarande. 

 
Båtbryggföreningen. 

Under hösten har kommunen tagit upp fråga om den nya brygganläggningen. Frågan gäller om bygget av 
den nya bryggan ryms inom gällande regelverk och bygglov. Det är bryggföreningen som byggt den nya 
bryggan, men eftersom som samfällighetsföreningen är markägare så blir samfällighetsföreningen också 
involverad i frågor om markbearbetning. Styrelserna i de båda föreningarna har svarat på de synpunkter 
som kommunen framfört. Ärendet fortsätter  
 
 

 

 

 
 

Styrelsen vill framföra sitt varma tack för visat förtroendet under  
verksamhetsåret 2018. 
  
Styrelsen för Kolsta Hatt samfällighetsförening. 
 
 
 
Toivo Mitt    Lia Westanmo  
Ordförande   Sekreterare  


