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Förvaltningsberättelse Rumme tomtägarförening
Avseende perioden 1 juni 2015 – 31 maj 2016

Styrelse
Ordförande Karin Reichard (vald till 2016)
Kassör Sven‐Olov Norén (vald till 2017)
Sekreterare Ilona Orgmets (vald till 2017)
Ledamot Staffan Lodén (vald till 2016)

Funktionärer
Revisorer: Ulla Åhlen och Lars Edén
Revisorssuppleanter: Joachim Forsgren
Bryggfogde: Jan Arrhénborg
Brandfogde: Magnus Reichard
Vattenfogde: Staffan Lodén
Valberedning: Tommy Larsson, Lena Reichard, Christina Arrhénborg

Arbetsgrupper
Sommarvatten: Staffan Lodén, Bengt Lodén, Juan José de Viciola
Ängsgruppen: Johan Bergström, Mats Arrhénborg, Joachim Forsgren, Ingrid Larsson
Gravfältsgruppen Katarina Wallenius, Lena Blomster, Sven‐Olof Norén, Peter
Haglund
Lek och bollplansgruppen: Jan Arrhénborg, Joachim Forsgren, Peter Haglund
Brygggruppen: Jan Arrhénborg, Joachim Forsgren, Åke Reichard
Kaffekorgsgruppen: (arbetshelgerna) Christina Arrhénborg, Lotta Åhlén
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Festkommittén: Katarina Wallenius, Lena Blomster

Verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft 6 protokollförda, mycket proaktiva
och trevliga, möten där följande frågor har behandlats.

Ansvarsområden
Genomgång av ansvarsområden för styrelsemedlemmarna har genomförts.

Årskalender
Planering av styrelsemöten samt andra för föreningen viktiga datum såsom
arbetshelger mm har gjorts.

Vändplan vid Falk/Uppman
Styrelsen överklagan till Länsstyrelsen på kravet om marklov har lönat sig och
överklagan har beviljats. Styrelsen har inte begått något fel. Vi har fått det marklov vi
behövde. Dock behövde föreningen betala 11 000 kr för att vi ansökt i efterhand.
Föreningen behövde inget bygglov och vi slapp betala sanktionsavgiften på 12 000 kr
tack vare att vi överklagade.
För övrigt har planteringar runt vändplanen, för att mjuka upp intrycket, påbörjats och
ska färdigställas under försommaren. En handledare har satts vid vändplan så det
blir lättare att gå ned mot vattnet.

Sommarvatten
Arbetet med med driften av sommarvattnet fortlöper. En eventuell upprustning av
sommarvattnet måste drivas av vattengruppen eller andra medlemmar. Styrelsen
driver inga långsiktiga planer för vattenförsörjning via sommarvattnet. Arbetsgruppen
med vattenfogden i spetsen jobbar vidare med lösning och framtida skötsel av
sommarvattnet. Planerna som tas fram ska vara på kort och lång sikt, de ska
innefatta ekonomi för underhåll samt vilken kvalitet som ska gälla, om det ska gå att
dricka eller ej.

Fogdar och grupper
Styrelsen har haft enskilda möten med Brygg-,Brand- och Vattenfogden samt Ängsoch Gravfältsgruppen för att gå igenom arbetsordning, ansvar och för att se att planer
för arbetet framåt fortskrider. Mötena har varit nöjsamma.

Möte med revisorena
Styrelsen har haft ett bra och trevligt möte med revisorerna för uppdatering av
arbetet.
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Ängen
Arbete har fortsatts på ängen i enlighet med Ängsgruppens godtagna förslag. Ängen
har dikats samt några ytterligare träd och sly har gallrats bort, aplar har beskurits, allt
för att ge ängen ett välkomnande intryck för allas trevnad, i linje med skötselplanen.

Arbetshelger
Föreningen har haft två sedvanliga arbetshelger med stort deltagande, engagemang,
fika och lunch. Under vårens arbetshelg fick föreningen väldigt mycket gjort, till
styrelsens glädje. Förutom den sedvanliga upprustningen som inkluderar grusning av
vägar så har en handledare ned mot vattnet vid vändplanen satts upp, planteringar
påbörjats runt vändplanen, slipskjulet vid snyggats till med ny fasad och säkerheten
setts över samt vi har rensat upp i gropen vid fotbollsplan. Styrelsen tackar alla för
insatserna.

Valborgsfirande
Traditionsenligt valborgsfirande med brasa och sång. I år var vid vid vattnet nedanför
ängen vid Rummeviken. Tack till alla som anordnade och deltog i vårt
Valborgsfirande.

Midsommarfirande
Sedvanligt midsommarfirande med stor uppslutning. Tack till alla som räfsade ängen,
majade stången, plockade blommor och band kransar samt höll i sång, dans och
lekar. Samt tack till alla deltagare som håller traditionen levande.

Slutligen
Styrelsen framför härmed sitt varma tack till alla som bidragit till föreningens goda
utveckling genom insatser och engagemang för vår gemensamma trivsel under det
gånga året.

Karin Reichard, Ordförande

Sven-Olov Norén, Kassör

Ilona Orgmets, Sekreterare

Staffan Lodén, Ledamot
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