
Välkommen till Ringamåla! 

 

Ringamålaborna hälsar alla välkomna till sin bygd söndagen den 2 september 
2012, klockan 11-16. Många företag och föreningar håller öppet hus med visningar, 
försäljning och andra aktiviteter. Rödgula tygvimplar vid infarter markerar platser för 
de olika aktiviteterna. 
 
1 Ringamåla 
Fd Ringamåla skola är öppen. Visning och mingel i Röda Korsets vävstuga, loppmarknad med 
gammalt skolmaterial mm, lotteri med hembakat.  Brödförsäljning.  
Kafé i matsalen.                                           
Hantverkare och konstnärer ställer ut och säljer sina alster.  
Lennart Olofsson visar bilder från Ringamåla förr i tiden. 
 
Förskolan håller öppet hus. 

  

Idrottsplatsen är utgångspunkt för : s arrangemang Skogens dag. 

Familjeskogsdag med många roliga aktiviteter: Gå tipsrunda,hitta Vilse, leta småkryp, skytte, titta på 
gamla och nya skogsmaskiner, se hur arboristerna klättrar i träden, spika en fågelholk, lär dig mer om 
träd och djur i skogen, träffa alla oss som jobbar och har verksamhet i skogen och mycket mer! 
 
Ringamåla IK serverar fika mm. 
 

2 Slänsmåla 
I Nissagården serveras kaffe och våfflor på ”Hemvändardagen” som Ringamåladagen till stor del 
blivit. Georg Ward visar och säljer hantverksprodukter i trä.  Röda korset säljer lotter. 
 
 

3 Hovmansbygd 
Wickströms Antikhandel håller öppet. Antikviteter av hög ålder i originalskick  
 
 

5. Bengtsboda   
Snickaren i Bengtsboda, Kalle Karlsson bygger träekor,  
Ville Magnusson visar vagnar och skor hästar,(12-14)   
 
 
6  Högaböke 
Bygdegården. ”Studieförbundet Vuxenskolan” har hantverks- och svamputställning. 
Musikunderhållning med Gunvor Åsäng 
Svängsta trädgårdsförening informerar om sin verksamhet  
Ringamåla Fiber och KEAB informerar om fibernätet i Ringamåla. Visar kartor med anslutna 
fastigheter samt grävsträckor. Visar också vilka grejer som skall finnas ”innanför husväggen." 
Bröderna Bergs såg visar sina sågprodukter och de unika möjligheterna från sin verksamhet.  
Holje Trading, informerar om skrotinsamling 
Nils-Erik Svensson visar Bi och informerar om biodling. Säljer också lokal egenproducerad honung 
 
7 Dannemark. Ringamålagården, Öppet hus med hantverkare och kafé 

 
 

8 Jeppshoka 
Lönnbackens kennel- och hundpensionat håller öppet för visning, 
 
 

10  Pieboda 
Blom & presentstället har försäljning av blomsterarrangemang, krukor med tillbehör i ”Bygget" i 
Pieboda. 20% rabatt under Ringamåladagen. 
 
 

 

11  Norra Hoka 
Skytteföreningen visar sin SM-arena för luftgevär och korthållsskytte. Öppet 11-15. 
 
 
 

12 Ihre 
Ihre BTK har klubbstugan öppen med bl.a. loppis. Röda korset säljer lotter. Öppet 11-17 
 

 

 



 

 

 

Varmt Välkomna till 
           Ringamåladagen 2012 
Söndagen den 2 september, klockan 11.00 – 16.00 

 anordnar Skogens dag i Ringamåla, 
startpunkt på idrottsplatsen. 

Information och utställare med anknytning till skog och skogsbruk. 
 

Företag som har öppet hus är, Wickströms antikhandel, Blom & presentstället, 
Snickaren i Bengtsboda, Lönnbackens Kennel, Ringamålagården. 
 

Övriga som har öppet hus under dagen är, Förskolan Draken, Ringamåla 
skytteförening, Hembygdsföreningen, Ihre BTK, Högaböke bygdegård,  
Röda Korset 
 
Andra som visar sin verksamhet runtom på de platser som håller öppet under 
dagen är: 
Bröderna Bergs såg, , Studieförbundet Vuxenskolan, Georg Ward, Röda korset,  
Ville Magnusson.  Nils-Erik Svensson, Ringamåla fiber, KEAB, Holje Trading 
och Svängsta trädgårdsförening. 
 
  

 
 
 

 

Hjärtligt välkomna önskar alla i Ringamåla 
Ringamåla Bygdekommitté 

Alltid senaste nytt på www.ringamala.se 


