
Sida 1 av 2 
 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för Glommens Samhällsförening 

 
Styrelsen för Glommens Samhällsförening avger härmed följande rapport för verksamheten under 

2016. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande Jan Barreflod 

Sekreterare Ulla Holmefalk 

Kassör Nicklas Lilja 

Övriga ledamöter Anita Andersson 

 Magnus Lomar 

 Ingvar Nordberg 

 Mary Olsson 

 Magnus Runeson 

 Jeanette Sande 

 

Revisor:  

Ordinarie Per Hyll 

Suppleant Anneli Pettersson 

 

Ekonomi: 

Ingående behållning 107 900:81 kronor 

Årets inkomster 37 160 kronor 

Årets utgifter 15 636:19 kronor 

Utgående behållning 126 180:62 kronor 

  

Årsmötet: 

Samhällsföreningens årsmöte hölls den 20 mars 2016 i Glommens bygdegård och var besökt av 20 

personer.  

 

Sammanträden: 

Samhällsförening har under året haft 7 styrelsemöten. Vid dessa möten har även inbjudna 

medlemmar deltagit, såsom Lena Hulthén och representanter från Långavekaskolans 

föräldraförening.  

 

Medlemsantal: 

Antalet medlemmar vid årets slut var 154 familjemedlemskap och 5 företag/föreningar.  

Medlemsantalet har under året minskat med 3 medlemmar. 
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Genomförda aktiviteter: 

2 mars: Fibermöte 

16 april: Strandstädning 

26 mars: Påskelden 

16-17 juli: Familjedag på Hoppcentrum 

26 augusti: After work på Fiskekrogen 

21 oktober: After work på Fiskekrogen 

17 november: Goda Grannen; möte angående grannsamverkan 

19 november: Utbildning för anmälda till ”Frivillig insatsperson”, för ett tryggare Glommen  

Oktober till 3 december: Årets Glommabo 

3 december: Julmarknad 

 

Mycket arbete har lagts ned för påtryckningar mot kommunen för påskyndande av ny detaljplan. 

Utgångspunkten har varit de förslag som togs fram vid möten i samhällsföreningens regi, som skett 

de senaste åren. Utöver dessa möten har Samhällsföreningen även varit engagerad i möten och 

aktiviteter som skett i och omkring Glommen under året.  

 

För mer ingående information och bilder, gå gärna in på vår hemsida Glommen.se eller vår 

Facebooksida. 

 

Slutord: 

Vi i styrelsen engagerar oss i frågor och händelser som rör Glommens samhälle med omnejd. Vi 

arbetar ständigt för att ha aktiviteter som skall passa alla medlemmar. Genom variation och 

förnyelse och en spridning av aktiviteterna över hela året har vi även år 2016 haft en god 

uppslutning.  

 

Glommen den 13 mars 2017 

 

 

_______________________________ _______________________________  

Jan Barreflod Anita Andersson 

 

 

_______________________________ _______________________________  

Ulla Holmefalk Magnus Lomar 

 

 

_______________________________ _______________________________  

Ingvar Nordberg Mary Olsson 

 

 

_______________________________ _______________________________  

Magnus Runeson Jeanette Sande 


