
Ringamåla bygdekommitté möte 3/6 i Ringamåla skola 
 

Närvarande: Dominique, Anton, Ingrid, Claire 

 

Ringamåladagen 

Antons förslag på vem som kontaktar vem antogs 

 

Budget: 

- Tygkassar med alla ortsnamn ska tryckas av Hembygdsföreningen, kommer säljas tidigast 

nästa år. Förslaget om att göra en "word cloud" tavla skickas till Nils-Erik.  

- Marie Louise tar fram pins för 25 års jubileum. 300 st, faktura till Pia/kommittén 

- Anton ska fixa nya affisch-hållare. 

- Anton ska skicka in bidragsansökan senast 13 juni. Vi har inte lyckats skicka in digitalt ännu. 

Förslag lämna över uppgiften till Pia framåt sett.  

Intäkter: pins, sponsring, och klubbens insats 

Utgifter: annonsering 

- Kaffetermosar, 2 st stora Antons sambo Agnes köper på Cervera, utlägg. Brickor - låna av 

Nissagården i år. Till nästa år föreslår Anton att man skulle kunna göra roligare reklam-

brickor med lokala företags loggor.  

 

Midsommarfirandet 

- Claire lyfter frågan om att marknadsföra Midsommarfirandet på facebook. Förslaget antas. 

Bugdet 500 kr. Målgrupp personer 18-65 år inom 30 km från Karlshamn. Annonsen ska köras 

i 7 dagar mellan 13-20 juni. Vi kommer nå mellan 500-1000 personer per dag.  

 

Ingrid ber Nils-Erik skicka programmet att lägga in på evenemang på facebook.  

 

-Dominique föreslår att tillverka en skylt om nästa evenemang. Anton kollar på att fixa en 

skylt.  

 

--- 

Anton föreslår kontakt med Sveaskog för att få tillstånd att röja och lägga ut ny flis på stigen 

där det är avverkat i Ringamåla från vindskyddet. Promenadgruppen går där på måndagar, 

kyrkan ordnar. Förskolegrupper går på stigen för att grilla vid sjön. Styrelsen tycker det är bra 

förslag. 

 

Utvärdering av politikerkvällen när Marco och Marianne var här: 

- Inte så konkret, bygdekommittén borde haft fler frågor och strukturerat 

- Blev lite flummigt och ej förberett t.ex. med projektor 

- Naturreservatet - Kreativum.  

- Badstranden - avtal ej påskrivet.  

- Powerpoint eller något att visa, t.ex. hur vi är organiserade. 

- Medelåldern var ca 60 + 

- Bjuda in t.ex. de som jobbar på förskolan, bjuda Ola Karlsson som är tjänsteman om 

vägarna etc. Planera ordentligt, med teman.  

- Planera in till februari eller mars.  

- Ostkakorna från Framtida Bruk var uppskattade.  

 

Nästa möte ska egentligen vara 1/7 men passar inte. Mötet flyttas till 8/7.   


