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Högsma Bygdeförening 
Verksamhetsberättelse 2018 

 

Organisation 
 

Styrelsen för föreningen 2018 

Ordförande:   Sven-Åke Herbertsson 

Vice ordförande:  Ronny Håkansson 

Sekreterare:   Anja Nilsson 

Kassör:          Ingemar Thulin  

Ledamot:   Eva Stridsberg 

Styrelseersättare:  Sven-Erik Nilsson och Ulf Gabrielsson 

Adjungerande: 1 representant från fastighetskommittén och badkommittén 

Programansvarig:  Styrelsen 

Revisor:   Gunilla Malmsten och Per-Erik Mattsson 

Revisorsersättare:  Mats Persson och Lennart Jönsson 

Valberedning 2018 

Britt Qvarnström.  

Kommittéer 2018 

Fest:   Styrelsen 

Fastighet:   Mats Persson, Erik Sjöholm och Håkan Bengtsson 

Bad: Sven-Åke Herbertsson, Johnny Hjalmarsson och Göran Olsson  

Smådjursmarknad: Anja Nilsson 

Styrelse- och kommittémöten 

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda möten samt årsmöte. 

Badkommittén har haft 10 arbetsmöten. 

Övriga möten: Väg- och Rodatorpsmöte 7 st. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är bra. De största inkomstkällorna 2018 har varit uthyrning av 

vandrarhemsplatser, uthyrning av båtplatser, den vedeldade bastun och en smådjursmarknad vid 

Bygdegården. 

Medlemmar 

Föreningen har 110 betalande medlemsfamiljer. Totalt 214 medlemmar.  

Övrigt 2018 

Representant i Stiftelsen Rodatorpet:  Mats Persson 

Ombud till vuxenskolans årsmöte:          Sven-Erik Nilsson. Ersättare Sven-Åke Herbertsson. 

Ombud till distriktets årsstämma:           Ronny Håkansson och Anja Nilsson. 
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Verksamheten 2018  
 

Bygdegården 
 

Fastighetsunderhåll 

- En uppfräschning av panelen på utsidan vid nya entrén har gjorts samt en ny dörr till 

huvudentrén . Kostnad 135 558 kr. 

- Avloppet kompletterades med en ny infiltration för att säkerställa en bättre funktion och 

att den lever upp till kraven på avloppsrening. Kostnad 129 508 kr. 

 

Underhåll och inköp 

- En ny diskmaskin har köpts in för att komplettera den befintliga.  

- En ny tvättmaskin köptes in eftersom den gamla slutade fungera.  

 

Uthyrning och fester  

- I vandrarhemmet har vi haft 1 989 övernattningar (år 2017; 1 503) fördelade på 294 

svenska, 774 tyska, 80 polska och 841 danska gästnätter.  

- Lokalerna har varit uthyrda till fester 9 gånger. 

- Andra organisationer har haft möten hos oss 5 ggr.  

 

Aktiviteter 

- I maj hade vi en välbesökt smådjursmarknad vid bygdegården. 

 

Gummarpsbadet 

- Bastuns 15-årsjubileum firades den 6/10 med gratis bastu, korv och fika. Det kom ca 25 

deltagare och det var trevligt och uppskattat.   

Uthyrning och fester 

- Vår vedeldade bastu har varit uthyrd totalt 58 gånger. Uthyrningen fördelades på; Öppet 

husbastu för allmänheten 7 ggr, föreningens medlemmar 6 ggr, turister och icke 

medlemmar 45 ggr.  

- 22 båtplatser har varit uthyrda under året. Utöver det har 2 båtplatser fritt disponerats av 

Rolstorpssjöns fiskeförening. 

- Badet är ett populärt utflyktsmål och har som vanligt varit välbesök. 

Ideellt arbete 
Frivilligt, ideellt arbete som har lagts på Bygdegården är 960 timmar. Gummarpsbadet 

190 timmar. Föreningens medlemmar har hjälpt stiftelsen Rodatorpet 50 timmar. Totalt 

har vi lagt ner 1150 timmar ideellt arbete, som har utförts till föreningens fromma. 
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Summering  

Styrelsen vill tacka alla som har ställt upp och satsat av sin fritid för föreningen under det gångna 

året. Det är ett fåtal personer som gjort det mesta arbetet. Vi välkomnar fler medlemmar, som är 

villiga att hjälpa till vid olika arrangemang och kanske engagera sig i vår styrelse eller i några av 

våra kommittéer. 

Vi har ett gott samarbete med andra föreningar, organisationer och Östra Göinge kommun. 

 

Året har varit fyllt av spännande aktiviteter och händelser och vi kommer att fortsätta arbetet med 

att utveckla verksamheten och försöka komma på nya sätt att utnyttja våra anläggningar. 

2018 har varit ett år med många besökare i vandrarhemmet.  

 

Styrelsen tackar Oskar Branting för sponsringen i samband med justering av en branddörr i 

vandrarhemmet. 

 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla, som genom olika insatser och sin givmildhet har 

möjliggjort en fortsatt utveckling av verksamheten och därmed bidragit till en levande landsbygd. 

 

 

 

Högsma februari 2019 
STYRELSEN 


