
    VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2015 

 

Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse 

för 2015, föreningens 82:a verksamhetsår. 

 Tillsammans med föreningens ringar och arbetsgrupper och byalagen i Agusa och S:t Olof har 

Albo Härads Hembygdsförening liksom tidigare haft en omfattande verksamhet. Alla engagerade 

personer arbetar helt ideellt och antalet redovisade timmar som utförts uppgår till 8 250. Det 

motsvarar 4-5 heltidsanställda personer eller 1,5 -2 miljoner kronor. Det är en berömvärd insats, 

som utgör grunden för att hålla vårt kulturarv levande för framtiden. 

Antalet betalande medlemmar var 923 st. en liten ökning från föregående år. Medlemsavgiften 

uppgår till 100 kr. Förutom det innehållsrika programutbudet utges också medlemsblad ett par 

gånger om året. Föreningens hemsida är ansiktet utåt och har följts av nästan 43 000 besökare 

under året, vilket är en fantastiskt hög siffra.  

Styrelsen har haft 7 sammanträden. 

Årsmötet 

Årsmötet avhölls den 23 april i Ravlunda och 

var som vanligt mycket välbesökt, 75 st 

medlemmar. Årsmötet beslutade om en 

stadgeändring, som innebar att 

sockenombuden plockas bort. 

Sockenombudens roll var väldigt viktig i 

början av föreningens historia, men har 

alltmer minskat i betydelse. Det riktades ett 

varmt tack till alla sockenombud som varit 

verksamma i föreningen under årens 

lopp.Eva Kempf, vice ordf. i Skånes 

Hembygdsförbund höll ett intressant 

anförande om hembygdsrörelsen nu och i 

framtiden. I bakgrunden syns textilgruppens utställning. 



  

Gullvi Andersson underhöll med med historier och sång på bygdemål.  

Albo Spelmanslag medverkade med musikunderhållning. 

 

Programmet 

Föreningens programutbud 2015 innehöll förutom visning av objekten och deras speciella dagar, 

vandringar och gökotta, demonstrationer av osttillverkning och linberedning, slöjdträffar samt 

musikunderhållning och dansbanornas historia. Sedvanligt firades påsk, Kristi Himmelsfärds 

afton, Nationaldag och Midsommar liksom mölledagen vid våra möllor samt julmarknader. I 

samarbete med Brösarp-Tranås och Kiviks församlingar hölls friluftsgudstjänster i 

Glimmebodagården, Bondrumsgården och Krubbemölla och kyrkogårdsvandring i Vitaby.  

Bengtemölla besöktes och likaså 

Kyrkokullen på Ravlunda skjutfält. 

Skytte-rörelsens historia i Albo belystes 

och avslutades med en liten skjutövning. 

Temat ”Albo Härads historia” ägnades åt 

enskiftet och hur det påverkade bönderna, 

byarna och landskapet i stort. En kväll 

informerades om järnvägens tillkomst och 

dess historia. Vi fick även inblick i 

vinodlingens svåra konst.   

 

 



Medlemsbladet 

Föreningens Medlemsblad har utkommit med två nummer. Vårens utgåva innehöll en 

presentation av vår hedersmedlem Hans Krondahl och hans textila verksamhet. Han var den 

förste textilprofessorn i Sverige. Dessutom fanns en historik om Albo Folkdanslag samt ett flertal 

artiklar med anknytning till vår trakt. 

Höstens nummer innehöll en artikel om Bengtssons Kafé och Konditori i S:t Olof, där Greta 

Bengtsson berättar om hur det var att driva kaférörelse under 1950-talet och trettio år framåt på 

Österlen. Vidare gavs bl.a. exempel på hembygdsföreningen som kulturbärare med beskrivning 

av taktäckning och folkdräktskultur.    

Hemsidan 

Albo Härads Hembygdsförenings hemsida har ett stort antal besökare, 42 849 besökare, vilket är 

en mycket hög siffra. Kenneth Olsson är redaktör för hemsidan och ägnar ett stort antal timmar 

för att fortlöpande hålla sidan uppdaterad. Under året har sidan strukturerats om och blivit 

tydligare. Förutom aktuell information om föreningens objekt och verksamhet finns ett 

omfattande avsnitt om samtidsdokumentation. ”Min hembygd” är en återkommande rubrik, där 

olika personer ger sin bild av vad hon eller han menar med begreppet hembygd. Kostnaden för 

hemsidan inskränker sig till webbhotellets årliga domänavgift, 813 kr. 

Textilkommittén 

Kommittén har i studiecirkelform fortsatt att dokumentera de textilier som föreningen förvaltar 

och förvarar i Ravlunda. Slöjdträffar har ägt rum under vår och höst med ca 20 deltagare per 

tillfälle och slöjddagar har arrangerats i Bondrum och Agusa. En studiecirkel i lokal 

folkdräktskultur under ledning av Ann-Margret Malmqvist har sytt nya kläder med gamla 

modeller som förebild. 

  

 



Underhåll och reparationer 

Ringar, grupper och berörda byalag har löpande tillsyn över hus och möllor. Tillsammans med 

byggnadskommittén bedöms underhållsbehovet, både akuta åtgärder och på sikt. De tre-åriga 

vårdplaner som utarbetas utgör en värdefull grund för de reparationer som behöver utföras. Under 

2015 har följande arbeten genomförts och bidrag har erhållits från Länsstyrelsen med 90 % till en 

del av kostnaderna. Bidrag uteblev helt till vasstaket på Åkarps brydestua, (se bilder nedan). 

Entreprenör har varit Knadriks Kulturbygg AB och Regionmuseet har svarat för antikvarisk 

kontroll. Målning av innertak på Glimmeboda har utförts av Per-Erik Nilsson och gruppen där 

har bekostat den åtgärden. Kostnaden för ryggningen på Hallamölla har belastat 

Hallamöllagruppens kassa.  

  

 

  

 

 

Agusa  reparation av tak och väggar, mm    42 125 

Glimmeboda  halmtak, målning innertak   89 000 + 28 282  

Bondrum halmtak, väggreparation, mm   280 250 

Hallamölla ryggning     25 750 

Åkarps brydestua, vasstak    79 750 

Kostnad för antikvarisk medverkan, totalt  55 326 (100 % bidrag) 

    Summa:       600 483 

  



Lotterier och ”Supportauktion” 

Lotterikommittén har upphört och vid Olofsdagen i S:t Olof såldes de sista lotterna, som 

inbringade ca 3 200 kr. För att få in pengar till föreningens verksamhet uppkom ett förslag om att 

få igång en auktionsförsäljning av kvalitetsföremål av hembygdskaraktär. Sven Persson arbetade 

fram ett koncept på en ”Supportauktion”, som presenterades på årsmötet. Efter en hel del 

diskussion i styrelsen beslutades att skrinlägga planerna p.g.a. bristande intresse. 

Samtidsdokumentation 

Föreningens arbete med dokumentation av samtiden är mycket viktigt inför framtiden. Inom 

Skånes Hembygdsförbund har det gemensamma projektet ”Minnen, möten, mazariner”, om hur 

cafékulturen förändrats under andra halvan av 1900-talet och fram till idag, slutförts. Clas 

Johnsson har ingått i projektgruppen och en sammanställning ska göras i början av 2016. På 

hemsidan, under ”Samtidsdokumentation 1, 2 och 3” har under året publicerats ett stort antal 

artiklar, som speglar händelser och personer från vårt område.  

Arkivet 

Till föreningens arkiv har under året mottagits en del gåvor:  

Protokollsbok från ”Sjukhjälpsföreningen i Brösarp”, från Gerd Almedal 

”Åtta häften om allmogetextilier från Malmöhus län”, från Hans Krondahl 

Fyra st. inramade fotografier från Ravlundagården, från Elsie Silander 

 

 Kurser och konferenser 

Föreningen har varit representerad Skånes Hembygdsförbunds kretsmöten i Tomelilla och 

Löderup. Mycket av diskussionerna har handlat om förberedelser inför hembygdsrörelsens 100-

års-firande under 2016. I Skåne är ”Landskap” temat.   

Skånes Hembygdsförbund hade en temadag om ”Landskap” i Hässleholm, där Eva Gustavsson, 

Sven Persson och Tore Jönsson deltog.  

För första gången anordnades ordförandeträffar och från föreningen deltog Clas Johnsson. 

Meningen är att dessa ska årligen återkomma. 

 

 

 



Media, artiklar och insändare 

Ystads Allehanda 2015 

13 mars: Insändare ”Samhället behöver en levande landsbygd” av Kenneth Olsson och Clas 

Johnsson 

29 april: Insändare ”Vi vill öka folks medvetenhet om hembygden” av Kerstin och Rolf 

Cedergren 

11 juli: Artikel ”Bugaband och förkläden visas” om Agusadagen 

10 oktober: Artikel ”Boksläpp på Glimmeboda”, om Ingrid Jönssons bok 

17 november: ”Outplånligt möte blev bok”, om Tore Jönssons bok  

23 november: ”Julmarknad som den var förr i tiden” om julmarknad på Glimmebodagården 

Förtroendevalda 

I styrelsen har ingått ordinarie ledamöter: 

Clas Johnsson, ordförande och kasssör       

Kenneth Olsson, vice ordförande                 Annchristin Hurtig 

Åke Hansson, sekreterare                               Tore Jönsson   

Leif Gulldén                                Hans Nilsson 

Eva Gustavsson                 Ingvar Petersén 

Hans-Ingvar Hansson                 Sven-Olle Svensson 

Suppleanter   

Carina Almedal                                                       Henny Johansson                  

Anita Ring Nilsson                 Britt-Marie Persson 

Mats Persson                  Sven Persson                 

Tina Tånnander 

 

Revisorer:   Ingemar Arvidsson och Christer Ahlberg 

Revisorssuppleanter:   Sigvard Bengtsson och Siv Björk 



Valberedning: Göran Nilsson (sammankallande), Gerd Almedal, Bengt Almedal, Ing-Britt 

Bengtsson och Henry Karlsson 

Suppleanter: Eva Lindgren, Arne Andersson och Stig Andersson 

 

 

Ekonomi 

Föreningens omsättning var 687 950 kr och inkl. ringarna 798 477 kr. 

Årets resultat uppgick till 17 877 kr och inkl. ringarna 14 535 kr. 

Föreningens behållning var vid årets slut 949 702 kr och inkl. ringarna 1 588 173 kr. 

Kompletterande redovisning finns i resultat- och balansräkningen. 

Medlemmar har bidragit med 6 560 kr i gåvor. 

Kulturbidrag har erhållits från Tomelilla kommun med  19 000 kr och lokalbidrag från 

Simrishamns kommun med 10 000 kr.   

Studieförbundet Vuxenskolan har lämnat kulturbidrag med 6500 kr. 

Sparbanken Syd har genom sponsring reducerat bankavgiften. 

 

Albo   17 mars   2016 

 

Clas Johnsson, ordf. kassör      Kenneth Olsson, v.ordf.         Åke Hansson, sekr. 

 

Leif Gulldén                             Eva Gustavsson                      Annchristin Hurtig 

 

Hans-Ingvar Hansson               Tore Jönsson             Hans Nilsson 

 

Ingvar Petersén      Sven-Olle Svensson 

 



 


