
Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening  
Nissagården Tisdag den 13 september 2022, klockan 19.00  

 
 

1. Mötets öppnande, närvarande:  

 
Marie Louise Elmgren Tore Bengtsson Nils-Erik Svensson Per-Ove Olsson Staffan 

Olsson Marie Algotson Kalle Karlsson Lisbet Karlsson Claire Sjöström Anna 
Svensson Nils Svensson Nils Sjöström Lars Berg  
 

2. Val av justeringsperson: Nils-Erik Svensson 
 

3. Föregående protokoll  
Brunnsringen tätad och brunnen är tömd 1 gång, ska tömmas igen. Nils-Erik ska 
beställa vattenprov.  

 
Klart med banken 

 
1 oktober riva badplatsen, Linnea ska mejla att Nils-Erik att bygglov ej behöver 
sökas. Linnea ska sluta på kommunen.  

 
4. Ringamåladagen - tankar 

 
Rekord i antal besökare. Dock innebar det underskott i våfflor, sylt, grädde och 
bemanning – vi hjälptes åt väldigt bra, alla besökare fick kaffe och våffla. Behövs 

fler deltagare som ska göra våfflor. 
 

Vi hade också problem med elen och överbelastning.  
 
Det kom feedback på kartan att den behöver bli tydligare.  

 
Skyltar fungerade bra, ska samlas in av skyltansvariga och läggas i logen.  

 
Över 5000 interaktioner och 58 delningar på inlägget på facebook.  
 

De digitala skyltarna i Karlshamn fungerade bra.  
 

Återkoppling från Gunvor att det varit lyckat på Öjamålastugan.  
 
Börja planering av Ringamåladagen 2023 tidigare nästa år. 

 
5. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson 

 
SydostLeaders kontaktperson är vidtalad av Nils-Erik och ska titta på vad 

projektet har åstadkommit hittills.  
 
Arbetsdag nu på lördag 17/9. Tanken är att fortsätta renovera hallen, städa upp 

på logen, måla ladugårdsfönster (om vädret tillåter). Mycket grejer i ladugården 
och logen som behöver flyttas tills Niklas & co ska börja bygga i höst. 

Målsättning att frilägga eldstad i brygghuset.  
 
Vissa luckor m.m. behöver tjäras, Nils-Erik har köpt tjära. 
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Tröska, harpa, m.m. som står i logen ska flyttas. Gammal kyl m.m. ska slängas. 

Tore tar med släp.  
 

Evt även ta ned tältet på eftermiddagen. Behöver köpas nya band för att det 
säckar ihop när det kommer regn på tältet.  
 

Tore fixar lunch till 12:30, Ingrid fixar fika 10:30. 
 

Nils-Erik ska kolla om Uno Alfredsson avser börja med murning inne.   
 
5. Ekonomi – Anna   

6 st nya medlemmar 113 st 
25 000 kr i bidrag - omklädningsrum Ällhölen 

10150 kr i bidrag - Ringamåla dagen 2000 kr i adm. bidrag och 8150 i 
projektbidrag. 
Vi fick in nästan 8000 kr på Ringamåladagen, ca 260 våfflor sålda. 

Pengar på banken 
381 299,65 kr +  

Renoveringskontot : 40 266,79 kr + 
Kassa 13 217 kr 

 
Utgifter för Ringamåladagen 183 + 319 (Anna för sylt, grädde, hallon) + Åsa (för sylt, 
grädde, våffelsmet i stora lass). 
 

Klart med banken/firmatecknare.  
 

6. Hembygdsförbundet  
Staffan var ej närvarande på senaste styrelsemötet och inget protokoll finns 
ännu. Har hållits en försäkringsdag, vi har fått inbjudan till berättardag i 

Hässleholm.  
 

8. Landsbygdsrådet - Marie  
Brännpunkt Landsbygd 9 november – 25 platser. Ulrica Messing, företagande på 
landsbygden. Panelsamtal.  

 
Bebyggelse på landsbygden – Halahult, snack om att fler ska flytta ut och 

bosätta sig på landsbygden. Förslag om att inventera ödehus. Vi upplever inte att 
det är ett stort problem med ödehus, däremot kan det upplevas som öde när de 
inte är fast bosatta.  

 
Lokala utvecklingsplaner för landsbygden, mall ”Hela Sverige ska leva” – frågan 

om vi vill köra en studiecirkel för att jobba med utvecklingsplan för vår bygd.  
 
9  Byavandringen vid Bengtsboda 

21 deltagare. Gick till 3 fastigheter. Fint väder, trevligt. Positiv återkoppling från 
deltagare.  

 
Tips på app för att hitta fornminnen ”Fornsök”.  

 
10 Uppföljningsträff midsommar/Ringamåladagen på bygdegården 
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27 oktober 

Kallelse läggs ut på facebook och webbsidan ca 3 veckor innan. Marie som haft 
hand om ekonomi kan inte komma men har lovat att göra en ekonomisk 

sammanställning. 
 
Resultat  

Pajer – MLE och Maire 
Föranmälan till MLE 

Bokning av Bygdegården NES 
Underhållning utgår. 
 

11 Skolan/Vuxenförbundet/Olika organisationer 
Marie Louise haft möte med Marianne Peary om att jobba för att göra byahuset 

till en mötesplats. 
 
12 Jul/Höstfest – arrangemang 

Vi beslutar att flytta Höstgillet till 12/11. Vi tittar listan och väljer en eller ett par 
punkter var till nästa möte. Estimerat antal deltagare 60-70 st.  

Pris för att komma 150 kr.  
 
13. Övriga frågor  

A, Kyl/frys ute i ladan föreslås flyttas in i köket för att minska risk för 
musangrepp. Mötet beslutar att flytta in kyl/frys. 

 
B, Fråga om uthyrning. Vi jobbar inte aktivt med att öka uthyrningen.  
 

C, Bodarna som står på idrottsplatsen behöver tas ned inför vintern. De brukar 
stå hos Anders Gustavsson. Mats Edvardsson har tagit på sig kolla detta men 

Staffan dubbelkollar. Nils Svensson, Nils-Erik, Staffan, och Tore erbjuder sig att 
köra grejerna med hjälp av större släp. Datum bestäms till 21/9 kl 13.00.  
 

14. Nästa möte 
 

Onsdag 19/10 kl 19 - Tore ansvarar för fika. 
 
15. Mötet avslutas 

 
 


