
 
Styrelsemöte Ringamåla Hembysförening Nissagården, lördag den 
21 maj 2022, klockan 11.00  

 
 

Marie Louise Elmgren Tore Bengtsson Nils-Erik Svensson Per-Ove Olsson Staffan Olsson Marie 

Algotson Kalle Karlsson Lisbet Karlsson Claire Sjöström Anna Svensson Nils Svensson Nils Sjöström 

Lars Berg  

 

Mötesagenda  

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna till mötet.  

2. Närvarande  
Marie Louise Elmgren, Tore Bengtsson, Nils-Erik Svensson, Staffan Olsson, 

Kalle Karlsson, Anna Svensson, Nils Svensson  

3. Val av justeringsperson:  

Nils-Erik Svensson valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes, med ett tillägg att Ekonomi alltid ska ha en 

egen punkt på dagordningen, samt med en önskan om att protokollen kommer 

ut inom loppet av en vecka från mötesdagen. 

5. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson 

1) Åke Wardenfeldts påbörjade projekt: Sydost Leader har godkänt att vi 

arbetar vidare med projektet med Nils-Erik och Tore som projektledare.  

2) Kostallet: Offerter kring restaurering av golv mm har tagits in från NM 

Bygg sam JE bygg. NM Bygg valdes av mötet, till en kostnad av ca 150 000 

kr, och arbetet ska påbörjas under året och slutföras under 2023. 

3) Dörrar: Dörrarna till det gamla dasset har bytts ut, varav den ena har 

renoverats och återanvänts. Mötet beslöt att kasta den andra. 

Ytterdörrana har bytts ut och den ena gamla har renoverats av Nils-Erik. 

Mötet beslöt använda den ena i hallen och att sälja den andra på Blocket. 

4) Hallen: Enligt tidigare beslut har en upprustning av hallen på Nissagården 

inletts. Mötet beslöt att trappräcket och locket till källartrappan tas bort och 

stängs igen permanent. 

5) Brygghuset: I brygghuset står en stor tröska. 

Mötet beslöt att eftersom vi redan har en sådan kan vi ta den till skroten. 

Uno Alfredsson ska se över den gamla spisen. 

6) Murverk på vinden: Uno Alfredsson var och tittade på vad som behövs för 

att renovera murverket på vinden och kom fram till att det kan ta ett par 

dagar i anspråk. 

7) Hiss: Hissen har besiktigats och får åter användas. Mötet beslöt att vi 

beställer service i framtiden. 



8) Ladugavel och fönster: En stor eloge till Kalle/Claire/Nils som renoverat 

hela ladugaveln och till Nils-Erik som målat alla fönster på densamma!  

Ser fantastiskt fint ut nu! 

9) Kyl/Frys: Nils-Erik håller ögonen öppna efter en ny kyl/frys till kiosken. 

10) Grill: Mötet beslöt att vi köper en egen grill till kommande 

sommarevenemang. Nils-Erik tittar efter en grilltunna på Jem& Fix. 

11) Brunnen: Mötet beslöt att brunnsringen ska gjutas fast och tätas, 

därefter ska man ta ett vattenprov för att se att vattenkvaliteten håller för 

användning och därefter ska bidrag  

            till att restaurera brunnen sökas. 

12) Vången: Tore hör sig för med Länsstyrelsen om tillstånd att röja 

vången. 

13) Vaktmästeri: Beslöts att vaktmästerischemat läggs in på hemsidan 

så att alla vet vems tur det är att hålla i ordning. 

 Tidsperiod  Vaktis 1  Vaktis 2  
Jan – Febr  Nisse Svensson  Staffan Olsson  
Mars – April  Nils Sjöström  Lars Berg  
Maj – Juni  Kalle Karlsson  Claire Sjöström  
Juli – Augusti  Marie Algotsson  Per-Ove Olsson  
Sept – Oktober  Tore Bengtsson  Lisbeth Karlsson  
Nov – December  Nils-Erik Svensson  Anna Svensson  

 

6. Ekonomi: 

Anna informerade om föreningens ekonomi, som visar att vi i nuläget har 354 

992 kronor i medel till vårt projekt, samt 4912 kronor i kassan med hjälp av 

Valborgsfirandet. Anna berättade också att alla kostnader framöver ska ha en 

medföljande faktura. 

Mötet beslöt att göra ett namnbyte från Placeringskontot till ett 

Renoveringskonto, för att lättare identifiera vad det ska användas till. 

7. Hembygdsförbundet: 

Staffan informerade om att den nya ordföranden i Hembygdsförbundet är Ingrid 

Lovén. Vidare berättade han att det är ett mycket stort fokus på projekt 

Nissagården, eftersom det var Åke Wedenfeldts förslag. 

Mötet beslöt att tona ner förslaget att skolorna ska arbeta med projektet och i 

stället bjuda in dem till visningar när muséet har iordningställts. 
Staffan berättade vidare att Hembygdsförbundet, som många andra föreningar 

idag, har ett minskande medlemsantal och rekommenderade att fler i styrelsen 

går med. 

8. Stadgarna 

Marie Louise skriver en text som skickas ut i samband med kallelse till nytt 

möte den 28/6 klockan 19.00. 

9. Midsommardagsfirande 

Plan för midsommarfirandet är klart. När underlaget är färdigställt hjälper Marie 

Louise och Claire till att marknadsföra det. Senast två veckor innan. 



10. Byavandringen i Askaremåla 

Per-Ove och Ulla höll i byavandringen som blev mycket lyckad och besöktes av 

ett tjugotal intresserade. 

11. Marknadsdagen den 10 juli 

Mötet beslöt att de som tidigare har haft kontakt med intresserade av att sälja 

sina varor/konst etc. nu hör av sig till dem så att vi säkerställer att de kan 

närvara. 

 

- Kerstin grytlappar MLE 

- Grönsaksodlarna från Sölvesborg eller någon annan? 

- Jonna om hon vill komma med getterna?  

- Framtida Bruk  

- Georg Ward  

- Kerstin Esse  

- Marie och Nils Erik honung  

- Smycken eller något? MLE  

- Äppelboden? Brödhultsgården? Skogsbrynet?  

- Underhållning: Stig med dragspel? Gunvor Åsäng?  

12. Nästa möte 

28 juni klockan 19.00 

13. Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för ett bra möte och för en fin arbetsdag på 
Nissagården, där hallarbetet påbörjades och städning inleddes och slutfördes på 

andra våningen. 

 


