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Förvaltningsberättelse Rumme tomtägarförening 
 

 

Verksamhetsberättelsen 
 

Avseende perioden 1 juni 2016 – 31 maj 2017 

 

Styrelse 

Ordförande Karin Reichard (vald till 2018) 
 
Kassör Sven‐Olov Norén (vald till 2017) 
 
Sekreterare Ilona Orgmets (vald till 2017) 
 
Ledamot Staffan Lodén (vald till 2018) 

 

Funktionärer 

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

Arbetsgrupper 

Sommarvatten: Staffan Lodén, Juan José de Viciola, Jan Arrhénborg 
 
Ängsgruppen: Johan Bergström, Mats Arrhénborg, Joachim Forsgren, Ingrid Larsson 
 
Gravfältsgruppen Katarina Wallenius, Lena Blomster, Sven‐Olof Norén, Peter 
Haglund 
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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 

 

Verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft 6 protokollförda, mycket trevliga, 
möten där följande frågor har behandlats.   

Ansvarsområden 

Genomgång av ansvarsområden för styrelsemedlemmarna. 

Årskalender 

Nogsam planering av styrelsemöten samt datum för arbetshelger. 

Ägarbyten 

Under perioden har följande ägarbyten skett: 

 Magnus och Lena Reichard har sålt och ny ägare är Frida Gustafsson 

 Gustaf Lindahl har sålt och nya ägare är Karin och Åke Reichard 

 Sven-Olov och Yvonne Norén har sålt och nya ägare är Åsa och Åke Jansson 

Sommarvattnet 

Vattengruppen har genomfört ett vattenprov där det framkom att nicklet i vattnet kom 
från de gamla tankarna. Vattengruppen har då ombesörjt inköp och montering av tre 
nya tankar, på vardera en kubik styck. Nu har driftsäkerheten på sommarvattnet 
förbättrats.   

Vägarna 

Våra vägar håller god standard och underhålls kontinuerligt. På vårens arbetshelg 
ombesörjdes det att en vägbula uppmonterades ovanför avtagsvägen till Noréns. 
Detta i syfte att sänka farten för förbikörande fordon. Vägbulan kommer att monteras 
bort under vinterhalvåret, på höstens arbetshelg och monteras åter på vårens 
städhelg.  
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Gropen 

Ett stort arbete har utförts på med rensa upp i det som kallas för gropen och är den 
sänka som är mitt över vägen från Krondahl. Där har stubbar och sly rensats upp och 
forslats iväg. Platsen är nu återställd.    

Sjöboden 

Sjöboden har målats om. 

Översyn av bryggregler 

Brygg-gruppen har sett över och uppdaterat bryggreglerna. 

Översyn av skötselplan Gravfältet 

Gravfältsgruppen har uppdaterat skötselplanen för Gravfältet. 

Arbetshelger 

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

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 förberedde vårt 
firande genom att räfsa ängen, maja och resa stången, Tidpunkten för firandet 
senare lades 30 minuter till 14:30. Ett stort tack till våra medlemmar som höll i sång, 
musik, 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 


