
Minnesanteckningar förda vid möte i Ringamåla 

bygdekommitté     25/9 2013 
 

Närvarande: Henrik Häggblad, Ing-Marie Håkansson, Anton Berggren, Dominique 

Bengtsson, Ingrid Svensson och Staffan Olsson. 

 

# Efter att Dominique hälsats särskilt välkommen i styrelsearbetet började vi en 

diskussion om hur Ringamåladagen hade varit. 

Genomgående är intrycket att det var mycket folk i rörelse runt om i bygden. 

”En jämn ström” var ett vanligt uttryck bland arrangörerna. 

Mörrums grafiska hade 30-40 besökare i sin nya lokal, (gamla banken).  

Öjasjöns fiskevårdsområdesförening, bjöd på ca 240 korvar. 

Båda dessa var nya besökspunkter. 

Arrangemanget i skolan blev riktigt bra, både Röda korsets delar och 

Hembygdsföreningens lilla utställning. 

Bygdegården var som vanligt en mycket besökt samlingsplats för flera utställare. 

På  Nissagården beräknar Hembygdsföreningen att det var närmare 200 besökare som 

åt våfflor och lyssnade på körsång bl.a. 

I Ihre var det som vanligt rusning på morgonen när loppisen öppnade. 

Av de rapporter vi fått från andra ställen var Ringamåladagen  välbesökt och 

uppskattad av alla besökare, (och arrangörer). 

 

# Efter lite matematiska övningar, och grävande i Ing-Maries pärmar, kom vi fram till 

att Ringamåladagen har 20-årsjubileum nästa år.  

Detta förpliktigar ju, idéer om att göra något särskilt arrangemang för barnfamiljen 

kom fram.   

 

# Ska vi efterhöra om Skogens Dag vill komma tillbaka? Kanske med lite mer lokal 

bemanning för parkering och liknande? 

Henrik tar kontakt med Skogsstyrelsen. 

 

# Henrik rapporterade att kommunen med några politiker och landsbygdeutvecklaren 

Marianne Westerberg har besökt bygden, bl.a. Henrik Svensson i Grimsmåla med 

djurhållning och sågverk. 

 

# Telias nedmontering av koppartrådarna för fast telefon diskuterades, och i detta 

sammanhang den obefintliga mobiltäckningen, i vart fall i delar av Ringamåla. 

Detta väcker ju oro hos de som drabbas, och bestämda besked verkar svåra att få, 

fungerar t.ex. trygghetslarm i den digitala världen? 

 

# Förslag kom upp om ett ”Frukostmöte”, som inte nödvändigtvis behöver ligga på 

morgonen, med kommunen, där frågan om trygghetslarmen, Telias fortsatta uttåg från 

landsbygden, översiktsplanen och mobiltäckningen skulle kunna vara lämpliga 

punkter på dagordningen. 

Henrik kontaktar Marianne om detta. 

 

# En inbjudan till en Inspirationskväll i Törneryd spreds inom styrelsen, de som är 

intresserade anmäler sig själva eller till Henrik. 

 

# Efter kaffe med hembakade bullar, (Ing-Marie) avslutades mötet. 

 

Vid pennan 

Staffan Olsson 


