
Verksamhetsberättelse för 1/1 – 31/12 2020 
Styrelsen redovisar härmed följande verksamhetsberättelse.  
 
Styrelsens sammansättning från och med årsmötet 2018. 
Toivo Mitt, ordförande  
Rolf Gustafson, vice ordförande 
Sissel Sigbladh, kassör 
Lia Westanmo, sekreterare 
Maria Blomkvist, ledamot 
Katarina Bolander, suppleant 
Göran Lindberg, suppleant 

 
 
Möten. 
Styrelsen har haft 6 stycken sammanträden/möten under 2020. 
Årsmötet hölls utomhus 2020-08-29, något senare än vanligt. 16 deltagare av 32 fastigheter. 
 
Ekonomi. 
Föreningens ekonomi ger för år 2020 ett positivt resultat, 12 814 kr.  
Resultatet redovisas i separata balans- och resultatrapporter. 

 
2020 har präglats av en omfattande pandemi i såväl Sverige som övriga världen. Detta har satt sin prägel på 
mycket i vår verksamhet. Våra omtyckta och väl besökta sociala aktiviteter har fått ställas in. Medlemskontakterna 
har minskat. Styrelsen har genomfört sina möten i stort via telefonmöten och ser precis som hela vår omvärld 
fram mot att vi ska få bukt med den pågående pandemin och att vi kan återgå till en så naturlig tillvaro som 
möjligt. 
 
Midsommarfirande på Kolsta Hatt. 
Midsommarfirandet ställdes in p g a Coronapandemin. 
 
Gemensam boulebana. 
Fortsatt spel på boulebanan men i mindre omfattning på grund av rådande omständigheter. Några familjer 
försöker underhålla banan men det vore tacksamt med fler aktiva på boulebanan. Verksamheten är ju gemensam 
tillsammans med, Kolsta Äng, Lerviken och Kolsta Hatts föreningar, alla är välkomna att spela.  
 
Höstfesten. 
Årets höstfest ställdes in p g a Corona. 
 
Städdagar. 
En städdag genomfördes den 26/9 2020.16 fastigheter av 32 deltog. Återbetalning för en städdag kommer ske till 
samtliga fastigheter. 
 
Båtbryggeföreningen. 
Muddring har skett utifrån de anvisningar som kommunen meddelat och arbete med färdigställandet av slutdelen 
av bryggan har påbörjats. 
 
Övrigt 
Sevab har väckt fråga om att gräva ner luftburna elledningar, vilket styrelsen ställt sig positiv till. Frågan är dock 
inte löst i dagsläget. 
Beträffande frågan om belysningsstolpar inom vårt område har föreningen haft kontakt med Länsstyrelsen 
angående EU-bidrag vilket inte är möjligt i för närvarande. Det leder till väldigt höga kostnader för föreningen och 
styrelsen har bordlagt ärendet för närvarande. Styrelsen har också tagit initiativ till en skötselplan för vårt område. 
 
 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack för visat förtroendet under verksamhetsåret 2020. 
 

  
Styrelsen för Kolsta Hatt samfällighetsförening. 
 
Toivo Mitt    Lia Westanmo 

Ordförande   Sekreterare  


