
Protokoll fört vid styrelsemöte med Albo Härads Hembygdsförening S. Mellby församlingshem 

tisdagen den 29/6 2021. 

Närvarande: Clas Johnsson, Tore Jönsson, Carina Almedal, Kerstin Svensson, Eva Gustafsson, Mats 

Persson, Lena Hallin, Göran Nilsson och Gunilla Arvidsson. 

 

1. Clas hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Föredragningslistan godkännes. 

2. Mats Persson  väljes till justerare. 

3. Föregående mötes protokoll läses upp och godkänns. 

4. Bokslutet för 2020 är lämnat till revisorerna för granskning. 

Fram till den 19/5 har 94800 kr kommit in medlemsavgifter vilket motsvarar 632 

medlemmar. Bidrag har kommit in från Tomelilla kommun och Vuxenskolan. 

5. Årsmöte kommer att hållas S. Mellby församlingshem söndagen 8/8 kl 14.00. 

Kallelse tillsammans med medlemsbrev kommer att skickas ut till medlemmarna. Kostnad 

7000 kr. Anmälan till mötet på tel. 0708 71 09 17 eller info@alboharad.se senast 3/8. 

6. Möjliga aktiviteter under hösten diskuteras. 

Berättarkväll på Bondrumsgården 29/7 Jan Bergström. 

Albo Härads dag med kyrksöndag 1/8 i Rörum. 

Knyppelutställning i Mellby kyrka 2-7/8. 

Friluftsgudstjönst 4/8 vid Krubbemölla. 

Kulturarvsdagen 12/9 på Bondrumsgården. 

7. Kerstin presenterar den nya hemsidan för oss. Överskådlig och innehållsrik. 

8. Erik Blomkvist är ny byggnadsantikvarisk kontrollant. 

Underhållsplan för Agusastugan skall förnyas. 

Taket på jordkällaren vid Agusastugan har rasat in. 

Hallamölla: ryggning behöver göras om. 

9. Enkät från Hembygdsförbundet. Gunilla och Kerstin besvarar. 

10. Rundan: Mats rapporterar att gallret i rännan är sönderslaget vid Hallamölla, troligen har 

någon haft för avsikt att starta kvarnhjulet. De firar mölledagen den 4/7. 

Eva tar upp frågan om hur man bäst bevarar textilier på Bondrumsgården . Gårdsplanen är 

ogräsbekämpad med hetvatten i vår, samt att det är årsmöte den 4/7. 

Tore meddelar att dom har haft besök av “spökjägare” i Agusastugan. Resultat av deras jakt 

emotses. Tore håller på att göra en skrift om skvaltan.  

11. Föreningen har fått gåvor av Nils Göte Lavesson: En kulturgeografisk översikt över Fågeltofta 

socken med tonvikt på befolkning och bebyggelse. 

Av Saga Britt Andersson: Andrarum bygd i förvandling. 

12. Årsavgiften föreslås oförändrad för 2022. 

13.  Clas avslutar mötet. 

Ordförande                                          Justering                                 Sekreterare 
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