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Förvaltningsberättelse Rumme tomtägarförening
Avseende perioden 1 juni 2014 – 31 maj 2015

Styrelse
Ordförande Karin Reichard (vald till 2016)
Kassör Sven‐Olov Norén (vald till 2015)
Sekreterare Ilona Orgmets (vald till 2015)
Ledamot Staffan Lodén (vald till 2016)

Funktionärer
Revisorer: Ulla Åhlen och Lars Edén
Revisorssuppleanter: Joachim Forsgren
Bryggfogde: Jan Arrhénborg
Brandfogde: Magnus Reichard
Valberedning: Lena Reichard, Christina Arrhénborg, Lars Lilja

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, Olof
Sundström
Lek och bollplansgruppen: Jan Arrhénborg, Joachim Forsgren, Olof Ryding
Brygggruppen: Jan Arrhénborg, Joachim Forsgren, Åke Reichard
Kaffekorgsgruppen: (arbetshelgerna) Christina Arrhénborg, Lotta Åhlén
Festkommittén: Katarina Wallenius, Lena Blomster
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Verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft 6 protokollförda, mycket trevliga,
möten där följande frågor har behandlats. Det har också varit ett Vattenmöte för de
medlemmar som är primärt berörda av sommarvattnet.

Ansvarsområden
Genomgång av ansvarsområden för styrelsemedlemmarna.

Årskalender
Nogsam planering av styrelsemöten samt datum för arbetshelger.

Vändplan vid Falk/Uppman
Föreningen har sökt och fått godkänt marklov för vändplanen vid Falk/Uppman. Dock
gjordes ansökan efter utfört arbete, vilket gjort att föreningen har fått en straffavgift.
Styrelsen har bedömt att marklov inte skall behövas, men kommunen har gjort en
annan bedömning. Styrelsen har överklagat kravet på marklov. Kommunen
godkände ej styrelsens överklagan. Styrelsen har nu överklagat till Länsstyrelsen,
och väntar på beslut.
Straffavgiften är på 11 436 kr, och styrelsen hoppas på att få tillbaka avgiften om
överklagan går igenom.

Sommarvatten
Då problem med driften av sommarvattnet uppstått kallade styrelsen till ett
Vattenmöte med primärt berörda medlemmar (primärt berörda = de som endast har
sommarvatten och ingen egen brunn. En arbetsgrupp inrättades som jobbar vidare
med lösning och framtida skötsel av sommarvattnet.

Trädfällning
Önskemål om fällning av enstaka träd på allmänning har inkommit. Styrelsen har
bifallit de flesta.

Ängen
Ett stort arbete har utförts på ängen i enlighet med Ängsgruppens godtagna förslag.
Ängen har dränerats samt träd och sly har gallrats bort att öppna upp ängen mer för
alla trevnad, i linje med skötselplanen.

Arbetshelger
Föreningen har haft två sedvanliga arbetshelger med stort deltagande, engagemang,
fika och lunch.

2015-05-20

BILAGA 1

2015-05-20

Valborgsfirande
Traditionsenligt valborgsfirande med brasa och sång. Ett stort tack till Weinheimers
som lät oss elda på deras tomt.

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

Styrelsen framför härmed sin 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

