
 
Möte tema Ringamåladagen  
Ringamåla Hembygdsförening Nissagården 
Tisdag den 12 juni 2022, klockan 19.00  

 
Mötesagenda  

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare: Nils Sjöström ordförande 
och Claire Sjöström sekreterare.  

 

3. Närvarande: Anton Berggren, Nils-Erik Svensson, Ingrid Svensson, Nils 

Svensson, Nils Sjöström, Staffan Olsson, Anna Svensson, Marie Algotson, 

Lisbeth Karlsson, Claire Sjöström 

 

4. Val av justeringsperson: Nils-Erik Svensson 

 

5. Ringamåladagen:  

Har vi för avsikt att söka bidrag för Ringamåladagen är det dags att fundera på 
det nu. Anton meddelar att vi kan ansöka om administrativt bidrag om 2000 kr 

och även projektbidrag för halva kostnaden för att anordna Ringamåladagen, 

detta ska ske digitalt. Kostnader kan vara reklam, möten, lokalhyra och så 

vidare. Nils-Erik vet att föreningen har inlogg till Karlshamns kommuns 

webbsida för att göra digital ansökan. Nils-Erik tar kontakt med Anton för att 

göra ansökan.  

Annonsering på skyltar vid E22 görs via Turistbyrån och brukar kosta ca 3000 
kr. Claire mejlar Turistbyrån för att begära offert för de 2 veckorna inför 4 

september. 

Man kan även annonsera i tidningar t.ex. Tingsryds allehanda eller Info-Bladet. 

Vi går inte vidare med detta i år. 

Anton har relativt nytillverkade skyltar att sätta utmed vägen, ca 10 st, A3 

format med text Ringamåladagen ”datum”. Marie har eventuellt också några 
skyltar. Evt har även Bengt-Åke Karlsson några skyltar. Anton kollar detta med 

honom.  

Vägskyltarna ska sättas upp 1,5-2 veckor innan 4 september. Staffan, Nisse 

och Nils-Erik kan sätta upp skyltar, samordnar vem som kör vart vid nästa 

möte. Vi frågar Tore om att göra nya laminerade skyltar med text.  

Deltagare, lista.  

1. Kyrkan, öppet hus och visa kyrkan. Inez har meddelat att hon ska vara 

där – Ingrid pratar med Inez om hantverkare till byahuset. 

2. Tipspromenad för barn - Vi kollar med Marie-Louise. 

 

3. Friluftsgudstjänst och övriga aktiviteter i kyrkan - Vi kollar med Marie-

Louise. 

 
4. Byahuset, fd. skolan: vävstuga öppen och 4 hantverkare: Kerstin Esse, 

Georg Ward, och 2 till. Ingen servering. Röda korset ska ha kaklotteri.  



5. Nissagården: kaffe och våfflor. Claire frågar Elisabeth om hon kan hjälpa 

till. Claire, Anna, Marie, Eivor, Åsa, Lisbeth kan vara med i köket. Vi ska 

kolla om Skomakaren vill komma. 
 

Marknad: Bert-Ola Olsson grönsaker Sölvesborg, Framtida Bruk. Marie 

kollar en bekant som gör keramik. Claire kollar med Skogsbrynet.  

 

6. Ihre Naturskola – Anna ringar Lisbeth om hon kan vara guide, och mejlar 

David Samuelsson och frågar om de vill delta på Ringamåladagen.  

 

7. Letesmåla Håkan Johansson m.fl. Vi ber Tore kontakta dessa personer.  

 

8. Öjasjöns FvOF korv och tipspromenad vid Öjasjön. Flotten? Nisse pratar 
med fiskeförening vid nästa möte.  

 

9. Gunvor Åsäng – Kalla Haukenestugan. Har anmält intresse att hålla. Per-

Ove har lovat slå gräset m.m. Be MarieLouise prata med Gunvor om vad 

som ska stå i programmet. 

 

10. Högaböke bygdegård – Nils-Erik pratar med Arvid. 

 

11. Missionshuset i Härnäs, Bibeltrogna vänner – kaffeservering. Nils-Erik 

har kontakt med dem. 

 

12. Dannemark – Alf Blåder jakttroféer. Staffan pratar med Alf.  

 

13. Ihre BTK loppis – Lisbeth kollar med Bengt-Åke Karlsson.  

 

14. Ringamålagården – Nils-Erik pratar med Marita och Peter.  

 

15. Kullemåla – VVSarn och MG Eltjänst. Nils-Erik kollar om de vill vara med 

t.ex. på Nissagården. Hoppborg? 

 

16. Staffan har en ny granne i Elmta som är trädgårdsmästare och säljer 
trasmattor. Han frågar henne om hon kan vara med.  

 

17. Ingrid frågar Linnea Jönsson på Klematisodlingen om hon vill vara med 

antingen ha öppet hos sig eller sälja blommor nere på Högaböke 

bygdegård.  

 

18. Kanske Lars Berg vill visa upp träslag? Eventuellt vid Bygdegården eller 

Nissagården? 

 

19. Ida salong Hårmix – Nils-Erik frågar i samband med att han ska prata 

med Mattias.  

 

20. Önskeambulansen – Marie kollar med Barbro om de vill stå utanför 

skolan. 

 

Claire gör ett program utifrån det gamla som Nils-Erik skickar på mejl.  

Nils Sjöström föreslår att efterfråga intressenter på Facebook. 



 

6. Övrigt: 

Staffan påtalar att skylten vid Kullemåla vägskäl pekar snett. 

7. Nästa möte 

Nästa möte 26/7 kl 19:00 på Nissagården. Till dess ska alla ha pratat med 

kontaktpersoner enligt ovanstående och ett utkast till program.  

8. Mötet avslutas 

 


