
Verksamhetsberättelse Ringamåla Hembygdsförening - 2022

2022 - Vilket härligt år det blev efter Corona, då alla aktiviteter kom i gång igen!
Tältet och marknadsstånden som köpts in genom medel från Kulturrådet kom till stor nytta 
vid såväl marknadsdagarna med öppet hus och tipspromenaderna som Valborgsfirandet, 
friluftsgudstjänsten och Ringamåladagen. Ringamåla Hembygdsförening arrangerade också 
byavandringar och medverkade till midsommarfirandet och slåtterdagen samt till en 
kyrkogårdsvandring i samarbete med Nässelfrossa. Öjamålastugan hölls öppen för 
historieberättelse och sång av Gunvor Åsäng. Under året hade vi också besök av Nilssons 
Skomakeri som konstaterade att de maskiner och gamla verktyg som finns på vinden är fullt 
användbara. Året avslutades med en trevlig höstfest. 
2022 blev Ringamåla Hembygdsförening också paraplyorgan för föreningarna och 
organisationerna i bygden i samband med att Bygdekommittén uppgick, som en sektion i 
Hembygdsföreningen. I samband med detta anpassades stadgarna och godkändes efter två 
på varandra utlysta medlemsmöten, varav ett det förra årsmötet.
Under hösten fick Ringamåla Hembygdsförening bidrag från Karlshamns Sparbanksstiftelse 
att använda vid anläggningen av nya badhytter vid Ällhölen.
Hembygdsförbundet, som under året har fått en ny ordförande, har godkänt fortsättningen av
Ringamåla Hembygdsförenings projekt att göra Nissagården till ett levande kulturminne för 
bygden.
Året avslutades med en trevlig ljusstöpardag som initierades och genomfördes med hjälp av 
Anna, och som dessutom genererade en artikel i Blekinge Posten.
Vi kan med stolthet se tillbaka på allt som gjorts på Nissagården under 2022:

1. Eldstäderna i bygghuset och uppe på vinden på Nissagården har renoverats och ett 
särskilt stort tack till Uno för det 

2. Nisse och Tore har gått igenom brunnen nedanför ladan och påbörjat arbetet med att 
säkerställa att vi får en egen vattentillförsel till Nissagården.

3. Trappan till källaren ifrån hallen har förseglats och hallen har genom Nils-Eriks och 
Kalles försorg renoverats. 

4. En stor eloge till Kalle/Claire/Nils som renoverat hela ladugaveln och till Nils-Erik som 
målat alla fönster på densamma! 

5. Brygghus och ladugård har städats och planeringen för det fortsatta arbetet i dessa 
byggnader har påbörjats. Anbudsförfrågan har gått ut om restaurering av golv mm i 
stallet. NM Bygg har fått uppdraget som ska genomföras under 2023.

6. Hissen vid köksdörren har blivit besiktigad och får användas.

7. Stenbumlingarna i gräsmattan som orsakar problem vid körning har markerats och 
förberetts för borttagning av Nils.

Ett extra stort tack till alla som genom enskilda byggnadsuppdrag, städ- och arbetsdagar, 
öppet hus med matbidrag och på olika andra sätt bidragit till att så mycket har hänt på 
Nissagården under det gångna året. Tack vare er kan vi hålla vår hembygdsgård och förening 
vid liv.
Styrelsen


