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    Tore Bengtsson 

    Nils-Erik Svensson 

    Per-Ove Olsson 

    Staffan Olsson 

    Bengt Svensson 

    Kalle Karlsson 

    Lisbet Karlsson 

    Claire Sjöström 

    Anna Svensson 

    Nils Svensson 

    Marie Louise Elmgren 

    Lars Berg 

    Cecilia Gustafsson 

§1 Mötets öppnande 

§2 Närvaroupprop 

§3 Val av justeringsman  

Staffan Olsson 

§4 Projekt på Nissagården 

Rapport från Nissagården vad som hänt. 

 

Lite kvar inne samt brygghuset. Ladugården är påbörjad. Preliminärt 

förslag att ses en gång till och ha fixardag 18 september. Projektet 

har fått 175 Tkr i förskottsbidrag och dessa pengar är nästan slut nu. 

Nils-Erik ska diskutera med vår projektledare om nytt förskott. 

 Kulturbidrag: tält, marknadsbord och grus har kostat 37 500 kr. Vi 

har alltså 2500 kr kvar att spendera. Förslag ihopfällbara bord och 

märkspray för att hålla ordning på pinnarna.  

§5 Ekonomisk rapport/Anna 

Ansökan till Skatteverket. Intäkter. Kostnader. 

Medlemmarna som ej betalat medlemsavgift förra året – hur göra?  

 

Anna skickar ut påminnelse via mejl resp brev till de som ej har 

betalat.   

 Info om hur man blir medlem finns nu på hemsidan. 

§6 Tipsrunda vid Nissagården  

Konklusion av tipspromenaden. Vad gick bra och vad vill vi fortsätta 

med? Önskemål om fler tipsrundor. Kan vi arrangera det? Reklam. 

 

54 st gick tipsrundan, 25 st som endast fikade, några som endast var 

här och tittade runt. 

 Någon hade inte förstått att man kunde dela på tipspromenad resp 

fika, vi ska bli tydligare med informationen/anslag nästa gång.  
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 Diskussion om att ha kaffeserveringen inne i köket nästa gång.  

Behövs tydligare uppdelning om vem som gör vad, blev för många 

vid kaffet. Frysa in fika som blir över. 

För svåra frågor? Vinnaren fick 8 av 12 rätt.  

§7 Byavandring/Staffan 

Biltur med egen fika. Hur långt har vi kommit? 

 Redo – karta överlämnad till Per-Ove där väg 29 är utritad. En stor 

del av rundan går över privat mark men Staffan har fått godkänt att 

släppa igenom bilar. 

 Datum 29 augusti start 9:00 samling hos Staffan Södra Älmtavägen 

194. Reklam: hemsidan och sociala medier, evenemang Visit 

Karlshamn. Staffan ska lägga lappar i byn. ”Historisk byavandring”. 

Medtag eget fika.  

Claire fixar en poster. Bild gammalt torp.  

§8 Kommunens ”Hittat ut karta” 

Lars Berg skulle undersöka. Har vi någon information? 

 

Lars har pratat med diverse representanter utan större framgång. 

Det är OK Skogsfalken i Svängsta som har hand om kartorna. Lars 

försöker prata med dem igen.   

§9 Gårdsbutik/Beslut 

Rapport från Claire/Marie Louise kring hur vi kan gå vidare.  

Vilka andra kan involveras/partners?  

Marknadsföring/Reklam? 

Vad kan projektet heta? 

Beslut om ansökan till Jordbruksverket. 

Vad innebär beslutet för Hembygdsföreningen?  

a) Bemanningsmässigt? 

b) Ekonomiskt? 

c) Tekniskt – inventarier – el och vatten etc. 

d) Turistmässigt 

 

Styrelsen godkänner att gå vidare med förslaget. 

 

§10 Ringamåladag 5/9  

Samhället släpper nu fritt, fler och fler aktiviteter. Kan vi ordna en 

marknadsdag på Nissagården? Tipsrunda/Lotteri, korvgrillning, 

försäljning etc. 

 Ta lärdom av tipsrundan – bättre skyltning om pris. Tipsrunda + fika 

50 kr. Endast fika 25 kr.   

Kaffeservering inomhus.  
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Baka våfflor – traditionsenligt. Finns 2 nya dubbeljärn.  

Bemanning: 

Tipsrunda & betalning – Marie-Louise 

Våfflor och kaffe - Cecilia, Anna, Åsa, Elisabet (?), Ulla (?) 

Försäljare: 

- Sölvesborg frukt och grönsaker – Åsa bekräftar, ber dem ta med sig 

eget bord 

- Honung – Nils-Erik 

- Virkat hantverk – Kerstin som var här på tipsrundan 

- Sytt hantverk & trasmattor – Kerstin Esse – Nils-Erik bekräftar 

- Getost m.m. – Framtida Bruk 

- Äppelmust – Äppelboden – Claire frågar 

- Trähantverk - Georg Ward – Nils-Erik bekräftar 

§11 Kulturnatten i Karlshamn i Oktober 

Ska vi vara i Karlshamn eller skapa något eget på Nissagården? 

 Vi beslutar att inte göra något eget på Nissagården.  

§12 Slåtterdag i Ihre 

Rapport. Per-Ove rapporterar – 16-17 deltagare, flera nya. Lyckad 

tillställning. Länsstyrelsen vill ha kvar Inez som kontaktperson 

avseende Slåtterdagen. OK.  

§13 Dokumentation av husen och inventarierna 

Fotodokumentation och skriftlig information behöver genomföras 

med hjälp av de i Hembygdsföreningen som har stor kunskap om 

historiken. Marie Louise har börjat fotografera.  

Det finns även filmer gjorda där äldre personer intervjuas. De 

behöver klippas lite för att bli mer stringenta, vilket tar lite tid.  

 Finns en inventarielista att komplettera - Marie Louise jobbar vidare 

på det.  

Nils-Erik föreslår att anordna en studiecirkel kring detta till 

hösten/vintern – sitta i köket på Nissagården? Bra med förbestämda 

datum för att kunna värma upp och elda inför.  

§14 Kyrkogårdsvandring 3 juli 

Information ligger på Hemsidan. Rapport om hur det gick. 

48 besökare. Ersättning till Nässelfrossa 400 kronor. 

Motsvarande summa för kaffe med dopp, bjuder Ringamåla kyrka på. 

 Förslag att ta betalt 20-30 kr per person nästa gång för att täcka 

utgifterna. Även förlänga tiden eller ha två tillfällen.  

§15 Stadgar 

Stadgarna bifogas kallelsen. Börja gärna med att titta igenom dem. 

Vi kan inte göra ändringar förrän efter nästa årsmöte, så vi har lite 

tid på oss.  
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 Vi vill ändra formuleringen av antal ledamöter där det nu står ”högst 

9” ledamöter i styrelsen. 

 I övrigt bordläggs frågan till nästa möte.  

§16 Indragning av vatten till Nissagården 

Möjligheter. Tidplan. Kostnader. 

 Styrelsen är enig om att detta är något vi vill göra. 

 Tore har rapporterat att möjligheter finns att bli klar med 

pappersarbete i vinter och dra igång till våren.  

Marianne Peary, landsbygdsutvecklare, har erbjudit sig att vara stöd. 

 Nisse erbjuder sig att sätta in ett cementrör vid brunnen då det är på 

väg att falla ner jord i brunnen. Evt kostnader ersätter föreningen 

med. Styrelsen ger Nisse och Kalle i uppdrag att göra det.  

§17 Övriga frågor 

 A, Coop-kort. Behövs ej.  

B, Tidning Sveriges hembygdsförbund. Vi får 5 st. Marie Louise 

tar över Inez tidning. Cecilia tar över Evas tidning. 

C, Visit Karlshamn. Endast Ihre är omnämnt i Ringamåla i deras 

folder. Aktiviteter i Karlshamns kommun.  

D, Nycklarna. Ska vi ha en nyckel liggande på Nissagården? Ja, 

gömställe beslutas till nästa möte.  

Nyckel 1: Marie Louise  

Nyckel 2: Kalle 

Nyckel 3: Nisse och Åsa 

Nyckel 4: Gömd vid Nissagården 

Nyckel 5: vakant 

 E, Hembygdsförbundets årsmöte 21/8 start 09:30, slut vid 

13:00. Staffan har fått kallelse. Anmälan senast 13/8, Marie-Louise 

och Nils-Erik åker dit – Staffan anmäler. 

 Claire skickar protokoll från årsmötet till 

blekingehembygdsforbund@gmail.com för att anmäla in nya 

styrelsen.  

 F, Gamla protokoll. Vi beslutar att förvara dem i pärm i kontorrum 

på Nissagården. Eva har protokollen från förr. Claire fixar. 

 

G, E-postadress till föreningen? Vi beslutar att Claire ordnar en e-

postadress. 

 H, Facebook. Ringamålabygdens facebooksida. Claire frågar Anton 

om Hembygdsföreningen kanske ska ta över sidan och aktivera den 

lite mer eftersom koppling finns till hemsidan ringamala.info.  

 I, Uthyrning av Nissagården – vi har tagit 200 kr betalt tidigare. 

Styrelsen beslutar att ta 500 kr per dygn betalt från och med nu.   

mailto:blekingehembygdsforbund@gmail.com
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 J, Rullande vaktmästeri. Vi beslutar att ha detta som princip från 

och med nästa år.  

§18 Nästa möte 

 17 oktober kl 17:00. 

§19 Mötet avslutas 


