
Ringamåla Hembygdsförening.  
Beskrivning av fem kultur-/ arbetsmiljö-/ handikappanpassnings-/ underhålls-/ renoverings-/ och förbättrings- 
projekt som skall genomföras under 2018. 
Genomförandena beslutades på Årsmötet 2018-04-02. Alla beräkningar är inkl. moms. 
Merparten av själva arbetena kommer troligtvis att kunna utföras ideellt av medlemmar i föreningen.  
 

1. Köket i Nissagården- vatten, diskbänk, m.m. 

 
Befintlig diskbänk höjs från ca. 80 cm till 90–95 cm. Befintliga skåp behålles. Förhöjningsram inlägges. 
Bänkskivan byts till förslagsvis ek och monteras i samma höjd som diskbänk. Enkla hyllor monteras på vägg. 
Sommarvattenledning dras in från grannfastighet och blandare monteras. Liten varmvattenberedare placeras i 
underskåp. 
Ansvarig och med fria händer: Kalle Karlsson 
Beräknad kostnad, material + arbete: Snickeri: 4 000 kr + 16 000 kr. Vatten: 6 000 kr + 2 000 kr. 
Beräknad kostnad, material + arbete: 10 000 kr + 18 000 kr= 28 000 kr 
 

2. Toalett/ Dass- belysning. 

 
Från elskåp på brygghusgavel, alt. från central i huset, förläggs jordkabel i skyddsrör fram till toalettbyggnad.  
Dasset förses med armaturer för både invändig och utvändig belysning samt ett utvändigt eluttag. 
Elradiator monteras. 
Ansvarig och med fria händer: Kalle Karlsson 
Beräknad kostnad, material + arbete: 4 000 kr + 2 000 kr= 6 000 kr 



 
 

3. Trappa- huvudingång Nissagården. En sida trätrappa. 

 
Vänstra trapphalvan skall ”handikappanpassas” då den nuvarande är svår att gå i på grund av steghöjd,  
ojämnheter och brant lutning. En ny trätrappa lägges ovanpå och med något lägre lutning. Räcket som är i dålig 
kondition kompletteras med nytt i trä.  
Ansvarig och med fria händer: Kalle Karlsson 
Beräknad kostnad, material + arbete: 5 000 kr + 12 000 kr= 17 000 

 
 

 
Sida som skall bekläs med trätrappa. 
Ursprunglig trappa lämnas orörd under. 
 
 
 



4. Flaggstång, Utebelysning, Kvarnsten och Drängasten. 

 
Det minsta trädet fälls för att få mer plats. En flaggstång, längd 12-14 m, sätts på mittsträckan av stenjäret.  
Två ”gatlyse”/ utebelysning sätts ungefär på fjärdedelspunkterna av sträckan. Elförsörjningen sker från elskåp på 
brygghus. Jordförlagd elkabel dras längs fasad, där eluttag monteras i resp. hörn av huset, och vinklas sedan ned mot 
de två belysningsfundamenten. Schaktarbetet samordnas med schakt/kabeldragningen till toalett/dass. 
Försök görs att med kommunen byta ”julgran” bakom dass mot en flaggstång. 
Ett betongrör, diameter ca 300 mm, grävs ner och fylls med makadam. På detta rör lägges kvarnstenen för att fungera 
som bord. Höjd över mark ca. 70 cm. 
Den nedväxta ”Drängastenen” tas fram och läggs på betongplattor alternativt en gjuten betongplatta. 
Skyltar tas fram (mässing?) för att berätta om Kvarnstenens och Drängastenens härkomst och historia. 
Ansvarig och med fria händer: Nils Svensson 
 (Beräknad bruttokostnad: Flaggstång= 12 000 kr, + kabel= 3 000 kr, + GM= 3 000 + 2 stolpar/armaturer= 6 000,                
+ betong, rör, grus etc.= 1 000 kr => Material= 25 000 kr. 20 arbetstimmar= 8 000 kr.) 
Beräknad kostnad, material + arbete: 25 000 kr + 8 000 kr= 33 000 kr 
 

 
Kvarnstenen i övre bildkant. ”Drängasten” i nedre bildkant. 
 
 
 
 
 



5. Sedumtak på "Kâlla- Haukene Stuan" 
 

 
"Kâlla- Haukene Stuan" genomgick en stor renovering i fjol. Gamla torvtaket togs bort, svallen byttes delvis och ett nytt 
papptak lades som underlag för framtida ”grönt tak”. Plåt och vindskivor byttes. Hela huset målades. Fönster kittades. 
I år skall ett Sedumtak läggas. Själva Sedumtakets materialkostnad är runt 30 000 kr. 
Kompletterande material, ca 5 000 kr, vid takfot samt arbete tillkommer. 
Ansvarig och med fria händer: Kalle Karlsson, behjälplig: Tore Bengtsson 
Beräknad kostnad, material + arbete: 35 000 kr + 20 000 kr= 55 000 kr 
 
 

 
Stugan innan den stora utvändiga renoveringen 2017. Bilden tagen år 2011. 

 
 
 
 

2018-04-17 Tore Bengtsson, Styrelsemedlem. Beskrivning och Budgetsiffror är koordinerade med Nils Svensson och Kalle Karlsson. 


