
Verksamhetsberättelse Ringamåla Hembygdsförening - 2020 

 

     Verksamhetsb_210525                                                                                           1(2) 
 

Året har präglats av den Corona-pandemi, som stängt ner hela Sverige och 

omöjliggjort de träffar och aktiviteter, som Ringamåla Hembygdsförening 

planerat för 2020 – som tipspromenader, midsommarfirande, slåtterdag, 

Ringamåladagen, höstfest, medverkan i Kulturnatten på Rådhuset etc.  

Detta har naturligtvis haft stor effekt på ekonomin då inga publika inkomster 

kommit in.  

För att kompensera för förlorade intäkter har Kulturrådet gått ut med möjlighet 

att ansöka om bidrag. Ringamåla Hembygdsförening ansökte därför om bidrag 

till ett stort mötestält och fyra marknadsstånd för utomhusbruk, och beviljades 

40 000 kronor till detta. Tältet och marknadsstånden kommer att användas vid 

såväl årsmötet 2021, som andra möjliga aktiviteter under året. 

Under året har tre styrelsemöten hållits. Ett av dessa digitalt. Dessutom har ett 

antal byggmöten hållits av de ansvariga för renoveringen av Nissagården(Tore, 

Nils-Erik, Kalle, Per-Ove och Werdenfelts) 

Trots Coronakrisen har det ändå hänt mycket under det gångna året: 

1. Öjamålastugan fick under våren ett dass och Anticimex var på plats och 

vidtog åtgärder mot mask i timmer och möbler. 

 

2. Ulla, Ingolf och Per-Ove rensade i september upp i tjärdalen utanför 

Öjamålastugan. 

 

3. Jordhögen på gräsmattan utanför Nissagården har skyfflats ut. 

 

4. En ny luftvärmepump har inhandlats och installerats i köket på 

Nissagården. 

 

5. Två nya entrédörrar till Nissagården har inköpts och installerats. 

 

6. Köket i Nissagården har rustats upp med ett mycket fint resultat. 

 

7. En ny utvändig trätrappa, ovanpå stentrappan vid köksingången, har 

byggts. 

 

8. Brygghus och ladugård har städats och planeringen för det fortsatta 

arbetet i dessa byggnader har påbörjats.  

 

9. Tore, Nils-Erik och Kalle har haft vänligheten att skänka timmer till panelen 

på uthusen, och sågningen skänks av Lars Berg. 

 

10.Hissen vid köksdörren har fått några anmärkningar, som kräver reparation 

innan vidare bruk.  

 

11.Hembygdsföreningens ordförande i Blekinge, Werdenfeldt har varit på 

besök på Nissagården för att se över behovet av en handikapphiss, samt 

möjlighet att få eventuella kostnadsbidrag till detta. 
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12.Under året har ett antal tygkassar sålts. 166 stycken är sålda (av 250 

inköpta). Vi har sålt för 13 280 kr. Kassarna inköptes för 12 500 kr.  

 

13.Under året har också ett antal Ringamålaböcker sålts. Ca 800 stycken är 

sålda (av 1 000 inköpta) 

14. De flesta torpbeskrivningarna är under vintern inlagda på Svenska 

hembygdsförbundets nya hemsida. Detta medför att de är sökbara och 

tillgängliga för alla. Nils-Erik har gjort detta och Kalle har hjälpt till med 

innehållet. 
  

15.Förre ordföranden Helge Olsson samlade på sig ett antal äldre föremål, 

som likvagn, harvar, etc. Likvagnen användes i Ringamåla för länge sedan. 

Dessa saker har lagrats i en lada i Tranemåla. I augusti flyttade Bengt, 

Kalle, Per-Ove och Nils-Erik ner dem till Nissagården. Likvagnen vore 

intressant att göra i ordning och ha med i en utställning i ladugården. 

 

Ett extra stort tack till Tore, Nils-Erik, Kalle och Per-Ove, som på olika sätt 

bidragit till att så mycket har hänt på Nissagården under det gångna året, och 

stort tack till alla övriga, som på olika sätt har hjälp till vid Nissagården och att 

hålla vår Hembygds-gård och föreningen vid liv. 

 

 

 

/Styrelsen 

 

Inez Gustafsdotter 


