
 

Styrelsemöte Ringamåla Hembygdsförening  
Nissagården Onsdag den 25 januari 2023, klockan 18:30  
 
1. Mötets öppnande, närvarande:  
Marie Louise Elmgren Tore Bengtsson Nils-Erik Svensson Staffan Olsson  
Marie Algotson Kalle Karlsson Nils Svensson Nils Sjöström  
Ej närvarande: Per-Ove Olsson, Lisbet Karlsson, Claire Sjöström  
Anna Svensson, Lars Berg 
 
2. Val av justeringsperson: Nils Sjöström 
 
3. Föregående protokoll  
 
4. Information projekt Nissagården/Information Nils-Erik Svensson  
På grund av julhelg och vinter har de olika projekten legat nere. 
Dörrfoder i hallen har målats. Men tapetsering etc väntar på varmare väder. 
 
Niklas Moberg som ska göra vid ladan, det blir först 2023 som Arbetet med ladan 
dras igång när Niklas Moberg har möjlighet att komma.  
 
5. Ekonomi – inskickat från Anna  
Företagskonto 384,5 Tkr  
Renoveringskonto ca 40 Tkr  
Kommunen bidrog med verksamhetsbidrag på 12000 kronor, januari 2023. 
 
6. Hembygdsförbundet  
Staffan deltog i länest styrelsemöte före jul då en bok delades ut ”Dansband i 
Blekinge” och som nu finns på Nissagården. Vidare informerade Staffan om att 
Hembygdsförbundet håller på att göra bok till förbundets 100-års jubileum. 
Hembygdsföreningen ska bidra med en text (700 tecken) och en bild samt svara på 
en enkät. Nils-Erik svarar på enkäten och Marie Louise bidrar med text/bild. 
Förbundets årsmöte kommer att gå av stapeln den 20 maj men platsen är ännu inte 
bestämd. Några från Ringamåla Hembygdsförening bör delta. 
Tillägg från Hembygdsförbundet: inbjudan till föreläsningar den 28/2, 23/5, 29/8 
och 26/11 på olika platser i Blekinge. Det är fri entré och det behövs ingen anmälan 
Det första tillfället den 28 februari är föreläsning i Sölvesborgs bibliotek kl 18.30-
20.00, som bland annat är ett led i att informera om innehållet i boken. 
 
8. Landsbygdsrådet – Marie  
Lokal utvecklingsplan – skolan i Ringamåla berörs. Vi vill behålla skolan som en 
lokal. Kommunens avtal om skolan med kyrkan gick ut 1 januari är nu förlängd ett 
halvt år.  
Landsbygdsrådet nytt möte den 2 februari – framtiden för rådet är oklar. 
Marie och Marie Louise träffar Johan Eriksson för Karlshamns Kommun tillsammans 
med Marianne Peary den 6 februari för att diskutera skolans framtid. 
 
9. Uppföljningsmöte ”tackfest” Midsommardagen/Ringamåladagen samt 
årsmöte. 
 



Årsmötet har bestämts till den 5 mars. Beslöts att kostnaden delas lika mellan 
Ringamåla Hembygdsförening, Idrottsföreningen och Ringamåla 
Bygdegårdsförening. Marie Louise pratar med Arvid och Mats. Nytt styrelsemöte den 
15 februari för att diskutera årsmötet. Inez Gustafsdotter och Uno Alfredsson bjuds in 
till mötet. Viktigt att se över att uppdragstiderna överlappar varandra så att inte alla 
går ut samtidigt. Marie Louise lämnade in ett önskemål om att instifta en vice 
ordförande. (Har funnits tidigare) 
 
11. Program 2023  
Årsmöte 5 mars – tillsammans med Bygdegårdsföreningen.  
Arbetsdag för våren 13 maj. 
Byavandring den 7 maj klockan 09.00 - Grimsmåla, Dannemark och Hjularemåla 
Midsommarfirande - Bestäm mötesdagar för planering av midsommar efter årsmötet 
Kyrkogårdsvandring i samband med Nässelfrossa 25 juni – 2 juli. Marie Louise 
Anmäler och kontaktar Gunvor Åsäng för att ha öppet i Öjamålastugan. 
Marknadsdagar: 2, 9, 16 och 22 juli. 
Byavandring 17 september klockan 09.00 – Ekeryd, Slänsmåla och Bengtsboda 
(resterande torp) Samling vid Bygdegården.  
 
Förslag till ny ljusstöpning med Anna inför påsken: 25/3, 26/3, 1/4 och 2/4 
Det blir vita ljus. 

 
12. Övriga frågor  
A, Vatten till Nissagården – Tore ansvarar för att begära att Simon inkommer 
med offert angående att dra in vatten till Nissagården.  
B, Inkommit fråga angående Ringamåla byahus gympasal i facebook gruppen 
”Hela byn Ringamåla/Ire”. Marie Louise besvarar denna.  
C, Släktforskning Ire – Anna kontaktar mannen från Borås som släktforskat om 
Ire att det finns ett kompendium om Naturskolan och släkten som bott där.  
D, Fråga om hembygdsföreningen vill ha något av gamla verktyg och 
redskap från smedjan i Tranemåla. Nils Erik och Kalle har  varit och tittat och 
ska hämta lite saker.  
E, Ugglor har kommit in i brygghuset och dött. Vi behöver lägga ett nät, grillgaller 
eller liknande över skorstenens öppning så inte fler kan komma in. Kalle ansvarar.  
F, Frysen är inburen.  
G Ansvar för röjning vid Öjamålastugan 2023 ges till Nisse och Anton.  
H, Vaktmästare Mars-April 2023 Nils och Lars (Marie Louise backup).  
 
11. Nästa möte  
15/2 2023 kl 18:30 diskutera Årsmötet 
– fika från frysen för att äta upp det som finns.  
 
12. mötet avslutas 
 
 
Mötesanteckningarna justeras av Nils Sjöström 
 
 
 
---------------------------------------------------- Datum -------------------------------------- 


