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Verksamhetsberättelse för 2018 

 

Allmänt 

Liksom 2017, blev 2018 ett lugnt år för oss som förening i Kolartorp. Inga stora frågor kom 

upp på bordet. Det pågår fortfarande byggnation på olika ställen och då företrädesvis i 

området som ingår i Kolartorp etapp 2. Det finns också ett mindre antal tomter ute till 

försäljning. Föreningen har fortfarande några markremsor kvar att sälja som ger oss en 

intäkt då de säljs. 

Byggandet av Vegastaden fortgår i snabb takt och när årsmötet går av stapeln är den nya 

pendeltågsstationen invigd och i drift. Rent generellt är det i områden som gränsar till 

föreningens upptagningsområde som det pågår stor aktivitet. 

På kommunens hemsida kan man också läsa om hur det går med förändringen av 

Hermanstorp (detaljplanearbete med framtida nya vägar, kommunalt vatten och avlopp) 

liksom hur kommunen arbetar med området kring Solsätra gård och det vi brukar kalla för 

ängarna (finns idéer om att bebygga hela området med bostäder). Föreningen försöker 

bevaka dessa frågor för att kunna lämna synpunkter i de fall vi anser det kommer påverka 

miljön för oss som bor inom Kolartorp etapp 1 och 2. 

Under hösten genomförde kommunen ett arbete med att rensa de öppna dikena bl.a. i 

Kolartorp etapp 1 för att få bättre avrinning. Kommunen har också under hösten och vintern 

påbörjat ett stort arbete med att anlägga en park med dammar i området kring gamla 

Dammträsk. Detta för att bättre kunna ta hand om dagvattnet bl.a. från Kolartorp men 

också från kommande arbeten i Hermanstorp och Solsätraområdet. 

Föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomi är god med ett rejält eget kapital. I övrigt hänvisas till den ekonomiska 

redovisningen och revisorernas berättelse. 

Sommarfest  

Sommarfesten blev ovanligt lyckad trots att den avhölls i början på september. För första 

gången hade föreningen bokat en FoodTruck vilka stod för all mat. Det fungerade perfekt 

och maten var helt suverän. 

Hemsidan 

Föreningens hemsida är nu uppdaterad och kommer successivt innehålla allt mer 

information. 

 



  

Styrelsemöte 

Föreningen har haft 8 styrelsemöte. 

Medlemmar 

Föreningen har i dagsläget 92 medlemmar. 

  

Styrelsen i april 2019 

 

 


