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Kaffekorgsansvar (arbetshelger och årsmöte): Löpande schema mellan medlemmarna
Verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft 7 protokollförda, trevliga och produktiva
möten. Nedan följer kommentarer rörande händelser och aktiviteter under året.
o Ansvarsområden
Genomgång av ansvarsområden för styrelsemedlemmarna.
o Årskalender
Planering av styrelsemöten samt datum för arbetshelger och möten med arbetsgrupperna.
o Ägarbyten
Under perioden har inga fastigheter bytt ägare
o Vägarna
Våra vägar håller generellt god standard och underhålls kontinuerligt. Dock är stickvägen
mellan Ryding och de Viciola i behov av särskilt underhåll.
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o Torr sommar
På grund av ytterligare en torr sommar uppmanade styrelsen till försiktighet med vattenuttag.
Detta då grundvattnet är en gemensam resurs oavsett gemensam eller egen brunn.
o Nya installationer
Nytt tak över vattentankarna har byggts.
o Översyn och genomgång av skötselplan för Gravfältet och Ängen
Gravfälts- och Ängsgruppen har gått igenom sina skötselplaner med styrelsen samt redovisat
tidplaner för framtida arbete. Planerna följs väl och områdena är välskötta.
o Översyn och genomgång av underhållsplaner för Bryggor och sommarvatten
Brygg- och sommarvattengruppen har gått igenom status och förslag med styrelsen samt
redovisat tidplaner för framtida arbete. Underhåll och utveckling av bryggor och
sommarvatten kommer att medföra investeringar framöver.
o Arbetshelger
Trots corona-pandemin under 2020 har föreningen haft två sedvanliga arbetshelger med gott
deltagande, väl utfört arbete och stort engagemang. Vårens arbetshelg var ej obligatorisk och
inga avgifter skickades ut till de som inte deltog. Ändå var uppslutningen som vanligt och det
tackar styrelsen extra mycket för. Det resulterar i att våra allmänningar blir alltmer välskötta.
Vårens ambulerande fika och lunch sköts upp och fick ske var och en hemma hos sig.
o Ekonomi
Årets resultat är ett överskott på̊ drygt 26.000 kr vilket var mer än dubbelt så mycket som
föregående år. Under året som gått har vi inte haft några oförutsedda utgifter. Löpande
kostnader så som elförsörjning, underhåll av vägar mm hållit sig på̊ förväntade nivåer.
o Valborgsfirande
På grund av Corona bestod Valborgsmässofirandet av en lite desarmerad grupp. Dock var där
traditionsenlig brasa och sång på ängen vid Rumsviken. Festkommittén höll i allsång.
o Midsommarfirande
Ett sedvanligt midsommarfirande genomfördes med stor uppslutning. Stort tack till alla som
möttes upp kl 1000 för att förbereda vårt firande genom att räfsa ängen, maja och resa
stången. Firandet startade kl 1430. Ett stort tack till våra medlemmar som höll i sång, musik,
dans och lekar.
Tack till alla deltagare som bidrar och håller traditionen levande.
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.
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