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ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 

 
STYRELSEN  

hade under verksamhetsåret följande sammansättning: 
Ordförande Ulrike Kelter (Riddarvägen 15) 
Vice ordförande Lars Wiborg (Riddarvägen 116) 
Kassör  Christer Wikström (Riddarvägen 39 A) 

       Sekreterare Lars Nordin (Riddarvägen 124) 
Ledamot  Thea Elander (Riddarvägen 150) 
Ledamot  Anne Annefelt (Riddarvägen 126) 
Suppleant Nils-Olov Gottschalk (Riddarvägen 13) 
Suppleant Mikael Norlén (Riddarvägen 27)     
SAMMANTRÄDEN 
 
Styrelsen hade under verksamhetsåret sex sammanträden, varav tre protokollförda. 
 
ÅRSAVGIFTER 
 
Avgiften har varit 100 kr per hushåll. 43 hushåll (av 72) har betalt avgiften. 
 
STÄDNING 
 
Kvarnbergsängen och övriga gemensamhetsområden städades den 23 april. Uppslutningen var 
god och resultatet mycket gott. Efter välförrättat värv bjöds deltagarna på ”den svenska 
klassikern” (grillad korv med bröd) samt dryck på vår ordförande Ulrikes solvärmda altan. 
Även där var uppslutningen god. 
 
FESTIVITETER 
 
Valborgsmässofirandet var festligt, välbesökt och trivsamt som vanligt. Fackeltåg, brasa, 
skönsång av Agriakören och vårtal av vår ordförande utgjorde en vacker och välkommen 
bekräftelse på vårens ankomst. De för året nya varm-korventreprenörerna (en femteklass från 
Österskärsskolan) rönte välförtjänt uppskattning. Nytt för året var även nollfyrverkeriet som 
inte uppsköts. 
 
Försommarfesten på ängen på skolavslutningsdagen försvann tyvärr någonstans i regnet… 
 
Kräft-Knytis-På-Gatan avnjöts den 21 augusti. Uppslutningen var rekordstor. Ett drygt 80-tal 
glada deltagare sörplade, huttade, skrattade, sjöng och trivdes runt de festliga borden som 
dignade av härligt röda skaldjur, vilka föreningen – som fyllde 45 år – bjöd på. Skaldjuren var 
för övrigt generöst sponsrade av Roger i Österskärs Handel! 
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ÖVRIGT 
 
Under året har föreningen (läs Lars Wiborg) skapat en webbsida för trevlig och nyttig 
information om föreningen, våra fastigheter, privata annonser, loggar till andra intressanta 
webbsidor m.m. Där finns även styrelsens protokoll. Adressen är www.kberget.se. Gör det 
gärna till en vana att regelbundet gå in på denna hemsida! Du kan också premenurera på 
hemsidans nyheter,då får du automatisk ett mail med alla nyheter. 
 
Under året har föreningen ytterligare inköpt ett stabilt, lättmonterade partytält i storleken 6x3 
meter. Föreningen äger nu 2 stabila tält som rymmer 20 personer. Medlemmar får hyra tälten 
för 200 kr/styck. För icke-medlemmar är hyran 400 kr/styck. Vidare erinras om att föreningen 
sedan tidigare har ett tält (3x3 meter), en kokplatta, 10 salladsskålar och cirka 80 glas som 
medlemmarna kan nyttja (efter kontakt med vår ordförande). 
 
Under året har sex fastigheter i vårt område fått nya ägare, som alltså hälsas välkomna in i 
gemenskapen! 
 
 
Österskär i februari 2010-01-28 
 
 
Lars Nordin 
 
 
Lasse ska vi nämna begynnande samarbetet med Ttuna Gårds Villaägareförening ang 
Valborg? 

 
Anne har dragit i gång grannsamverkan 
Målning av betongklumparna med tulpaner av Anne 
 
Kanske ska vi nämna boulbanan? 
 
Har ännu inte hunnit kolla radonmätningen hos Lasse eller Micke 
 
Annars är den mycket bra 
Ulrike 


