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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 

Marie-Louise hälsade välkomna.  

§2 Närvaroupprop 

Lisbet K frånvarande.  

§3 Val av justeringsman  

Per-Ove utnämns till justeringsman.  

§4 Projekt på Nissagården/NES  

Rapport från Nissagården vad som hänt. 

Vi har haft ett antal träffar i sommar och höst, totalt 4 st. Under förra och detta 

år har 1304 timmar ideellt arbete upparbetats. Budgeten för projektet ligger 

back just nu, vi har förbrukat 17 000 kr utöver det förskott på 175 Tkr som vi 

har fått.  

Frågor: 

- Ska vi spränga bort stenar på gårdsplanen som folk kör in i? De går inte 

att spräcka bort med vatten. Tore har en kontakt i Ryd som sprängt 

hemma hos honom. Styrelsen beslutar att Tore får i uppdrag att begära en 

offert.  

 

- Fylla upp i slänten bakom ladugården samt jämna till vid päronträden? 

Nisse har bra schaktmassor som han skänker till hembygdsgården.  

 

- Nils-Erik föreslår att hallen skulle behöva göras i ordning, täcka elcentralen 

med ett skåp, samt att tapeter lossnar från väggen. Vi beslutar att 

fortsätta med renoveringen i projektets anda, och planera in en arbetsdag 

framåt våren.  

 

- Tore meddelar att bandtäckning till entrén kommer inom kort, denna 

skänker Tore till hembygdsföreningen.  
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- Tore, Kalle, och Nils-Erik ska ha möte med Åke (projektledare) för att 

diskutera vad som ska göras ute i ladugården. Vad vill vi satsa på? Vi 

prioriterar att göra ett golv i ladugården och göra i ordning tillräckligt för 

att ha utställning. Förråd längst bort. Övervåningen är inte prioriterad. 

Marie-Louise kontaktar Karin Nilsson från Blekinge museum för att se om 

och hur hon kan bidra till det arbetet.  

 

- Fotograf Jan Jönsson har dokumenterat Alfredssons gård inom ramen för 

projektet, dessa fotografier har bekostats av hembygdsföreningens 

projekt. Marie-Louise kontaktar Alfredssons för att fråga om de fått 

fotografierna, annars kontaktar hon fotografen. 

§5 Ekonomisk rapport/Anna 

Ca 180 Tkr på kontot. 

19 500 kr har inkommit i fiberbidrag. 

112 betalande medlemmar. 

Ny adress till Nissagården: Slänsmålavägen 308-0. 

Öjamålastugan har adress Öjamålavägen 186.  

Vi har fått föreläggande om energideklaration som överklagats och 

beslutats att vi är befriade från skyldighet att lämna särskilda 

uppgifter. 

Nils-Erik föreslår att kassören från och med nästa möte går igenom 

transaktioner sedan sist så övriga styrelsen får ett hum om 

§6 Kommunens ”Hittat ut karta”/LB 

Lars har varit i kontakt med Christer Kajsajuntti. Han menar att det 

inte finns några bra kartor på detta område och en del 

granplantering. Vi har rekommenderats orientering per cykel. De har 

inte diskuterat om det kostar något att uppdra Christer att göra 

detta, Lars tar på sig att göra detta.  

Nils-Erik föreslår att om det kostar, söka sponsring från Sparbanken i 

Karlshamn, detta ska göras innan 30 november.  

Claire föreslår att passa på att göra ”Geocachar” samtidigt, då vi 

skulle kunna nå turister med detta.   

§7 Gårdsbutik/CS  

Hur går det? 

 Ingen återkoppling på projektansökan ännu.   

§8 Dokumentation av husen, inventarierna/MLE. 

 Marie-Louise har gjort en broschyr om Nissagården och 

Öjamålastugan, hon vill gärna ha justeringar och synpunkter. 
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§9 Stadgar 

Stadgarna bifogas kallelsen.  

 Till nästa möte fundera på förslag till ändringar.  

 Staffan föreslår att lägga till åtagande gällande bygdekommitténs 

uppdrag som framåt sett eventuellt ska ingå i hembygdsföreningen 

som sektion.  

 Även antal ordinarie ledamöter vs suppleanter i styrelsen skulle 

behöva ändras.  

 Marie-Louise påtalar att vi inte har någon vice ordförandepost i 

föreningen, det skulle också kunna läggas till stadgarna.  

§10 Indragning av vatten till Nissagården/TB, NS, KK 

 Nisse och Kalle ska lägga in betong-ring i brunnen. Planen att ha en 

pump från brunnen och en hydrofor i källaren. Den ska vara 

frostskyddat. 

§11 Filmer från HBF/NES, MLE 

 Avsluta mötet med att titta på filmer från HBF? Marie-Louise tipsar 

om kursutbud från HBF. Den som deltar på en kurs får gärna 

förmedla vad man lärt sig på nästa styrelsemöte.  

 Det har diskuterats en studiecirkel gällande dokumentation av 

inventarierna och husen. Föreningen är medlem i Studieförbundet 

Vuxenskolan. Marie-Louise kollar upp.  

  

§12 Skötsel av Nissagården + Uthyrning  

Rullande vaktmästeri. Tidsperiod och vem gör vad? Vi kör rullande 

schema enligt nedan från och med november. Marie-Louise 

ambulerande.  

Tidsperiod Vaktis 1 Vaktis 2 

Januari-Februari Nisse Staffan 

Mars-April Cecilia Lars 

Maj-Juni Kalle Claire 

Juli-Augusti Bengt Per-Ove 

September-Oktober Tore Lisbeth 

November-December Nils-Erik  Anna 

 

 Musfällor ingår nu under vintern. Skötsel av grönytor ingår inte, detta 

 sköts av Annas pojkar som gjort det på ett bra sätt hittills.  

§13 Vinterfest 

Ska vi ordna öppet hus, eller fest för alla som arbetat under året? 
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 Vi ordnar ett strukturerat knytkalas där Marie-Louise och Claire delar 

ut matlagningsuppgifter till styrelsen + Elisabeth. Datum för 

vinterfesten beslutas till söndag 21/11 kl 16:00. 

 Nils-Erik har en lista på de som jobbat och skickar ut ett mejl för att 

bjuda in alla. 

 

§14 Övriga frågor 

• Utbildning säker gård /N-E S 

Nils-Erik varit på årsmöte och blivit tipsad om webbkurs i 6 delar med tema Säker gård.  

• Försäljning av böcker, skrifter, kassar. /N-E S 

Per-Ove och Nils-Erik har sett över vad som finns till salu. Förslag att sätta upp en lapp i 
hallen om vad som finns och priser. Hur betala? Kassaskrin? Swisha till kassör Anna. Claire 
kollar om det finns en gammal mobil vi kan använda för att skaffa ett separat swishnr.  

• Hissen - status? /N-E S 

Kiwa har varit och tittat på hissen, vi har avställt hissen permanent och kan kontakta dem vid 
behov av besiktning. Hissen fungerar inte. Diskussion om att sätta in ny hiss, vi har fått in 
offert på ca 200 Tkr. Boverket har evt bidrag att söka för handikappanpassning, Tore pratar 
med Åke om detta, annars kan Tore kontakta dem själv. Plan B är att söka via Allmänna 
arvsfonden.  

Anna påtalar att det behöver framgå på hemsidan att Nissagården EJ är handikappanpassad 
sålänge hissen inte är i bruk. Nils-Erik ändrar.  

• Skåp för arkivering av pärmar, etc. /N-E S 

Per-Ove undrar om det går att ställa in material från Ringamålaboken med mera på 
Nissagården. Han har det hemma nu. Bör vara brandsäkert? Ej prioritet eftersom 
dokumentationen finns digitalt också och går att återskapa.  

• Anna.  

Sotare har varit på plats på Nissagården och anmärkt på att glidskydd samt korrekt 
infästning saknades. Ska åtgärdas till nästa sotning. Vi avvaktar med åtgärd under vintern. 

• Staffan har hört om ett särskilt försäkringsbolag som försäkrar hembygdsgårdar som 
kommer ut och tittar på gården och ger förslag på vad man kan göra gällande 
brandsäkerhet med mera.  Vi avvaktar om det blir några tillfällen i Blekinge 
framöver, kanske något att delta på? 

• Staffan tipsar även om utbildning i textilvård.  
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• Staffan rapporterar från torpvandring i Elmta, ett 20-tal personer medverkade, de 
flesta grannar i byn. Bra väder. Det blev en lyckad runda. Skulle varit en till 
torpvandring i höst men den är uppskjuten till våren.  

 

• Marie-Louise lyfter idé om att ha en stor karta med alla byar på väggen i 
hembygdsföreningen.  

§15 Nästa möte 

Ändrad mötestid till Söndagen den 6 mars klockan 16.00  

(Gammal mötestid Söndag 16/1 kl 16:00). 

§16 Mötet avslutas 

 

Protokollet justeras av:  

 

 

……………………………………………………………………. 

Per-Ove Olsson 

 

Datum/Plats 

 

 

…………………………………………………………………….. 


