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Föreningsstämman Föreningsstämman för Kungshamns Samfällighetsförening ägde 

rum den 11 juni 2022 och totalt var 25 fastigheter representerade. Ett 

stort tack till de som avgick vid årets stämma, Magnus Ehrlund, kassör, 

Ann Berner Westlund, revisor och Eva Källsen, valberedningen. Ny 

ordförande för styrelsen är Ulf Strandberg. Protokollet har skickats ut, 

anslagits på anslagstavlan och finns även på vår hemsida. 

Vårarbetsdagen I år hade vi två vårarbetsdagar, den 23 april och 21 maj. Ett stort 

tack till de 31 fastigheter som var med och arbetade.  

Midsommar Ett stort tack till sammankallande Eva Källsen och tomterna 10-30 

samt tomt 32 som ansvarade för årets härliga midsommarfirande. Det var 

roligt att se så många som ville vara med och fira med oss. Nästa år är det 

tomterna 31-56 som har ansvaret. 

En midsommargrupp Vill du vara med och forma vårt framtida midsommarfirande? 

Tidigare i år gjordes en enkät om vårt midsommarfirande där resultatet 

blev att många önskade ett förenklat och mindre arbetskrävande firande. 

Vill du vara med i arbetsgruppen för att ta fram nya riktlinjer för vårt 

firande är du välkommen att mejla till styrelsen@norrskogen.se  

Kontakt med styrelsen När du kontaktar styrelsen via mejl ska du använda mejladressen 

styrelsen@norrskogen.se. Styrelsens andra mejladress, 

(styrelsen.norrskogen@gmail.com), används bara av styrelsens sekreterare 

för utskick till medlemmarna. Mejlar du till den adressen är det bara vår 

sekreterare som kan läsa det. 

Sommaraktiviteter Utveckla Norrskogen-gruppen har skickat ut sitt trevliga program för 

sommarens alla aktiviteter i Norrskogen. Programmet sitter även på 

Klubbstugans anslagstavla. 

Grillplats vid badet Vid badstranden håller en fast grillplats på att iordningsställas. Innan 

arbetet är färdigt får inte grillplatsen användas. Information kommer när 

den är färdigbyggd.  

Spara på vårt vatten Grundvattennivån är mycket under den normala nivån i stora delar av 

Roslagskusten. Det ökar risken för sinade brunnar för alla med egen 

brunn. Vi måste alla hjälpas åt att spara vatten och använda det smart. Till 

exempel; fyll inte badtunnor eller pool, vattna inte med vattenslang, 

anlägga inte nya rabatter eller gräsmattor och tvätta inte bilen. 

Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 24 augusti. Vill du att vi ska behandla något 

speciellt på mötet kan du kontakta oss via mejl, styrelsen@norrskogen.se 

 

Trevlig sommar 

Styrelsen  
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