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Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse 

för 2019, föreningens 86:e 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 6 750. Det 

motsvarar ungefär 4 heltidsanställda personer eller drygt 1,5 miljoner kronor. Det är en 

berömvärd insats, som utgör grunden för att hålla vårt kulturarv levande för framtiden. Antalet 

betalande medlemmar var 800 st. en liten ökning från föregående år.  

Under året har föreningen fått en värdefull donation genom ett testamente från Aina och Åke 

Swensson i Sillaröd. Medel från donationen ska användas till kulturell verksamhet inom 

Andrarums socken. 

Styrelsen har haft 6 sammanträden. 

Årsmötet 

Årsmötet avhölls den 4 april i Ravlunda och samlade 60 medlemmar. Efter förhandlingarna 

tilldelades Gerd Almedal, Ingvar Petersén och Leif Gulldén förtjänsttecken för sina mångåriga 

och värdefulla insatser i föreningen. Ing-Britt Bengtsson hade avsagt sig omval i valberedningen 

och avtackades med blommor. Albo Spelmanslag underhöll traditionsenligt med trevlig 

folkmusik. 

Verksamheten 

Programutbudet 

Hembygdsföreningens natur- och kulturprogram är som vanligt välbesökta. Särskilt intresse 

riktades mot "Romernas historia" där vi fick inblick i romernas vandring i tid och rum och 

information om deras nuvarande levnadsförhållanden. Besöket på Equs i Ravlunda, där man 

tillverkar saneringsmedel för smådjur var också mycket intressant. Byavandringarna i Rörum och 

Agusa samlade många deltagare. Bondrumsgårdens temadagar var mycket uppskattade. De 

stående arrangemangen i Glimmeboda, Krubbemölla och Sankt Olof var också välbesökta. 



Slöjdträffarna i Ravlunda har haft en trogen krets av duktiga textilslöjdare. Textil-kommittén har 

utfört den årliga ”solningen” av samtliga textilier. 

 

Fastighetsunderhåll 

Föreningens fastigheter kräver årligt underhåll av mindre och större art. Den dagliga tillsynen och 

skötseln ombesörjs av ringar och grupper. Treåriga underhållsplaner ligger till grund för de större 

insatserna. Enligt planerna har under året Agusastugan bl.a. fått omlagt ett sti halmtak på 

baksidan och sticketaket på ”ludan”. På Bondrumsgården har bl.a. en gavel linats, en port har 

ersatts och halmtaket har fått översyn liksom några lerfack. På Glimmebodagården har taket setts 

äver. Bostadsdelen på Krubbemölla har fått ny lining på en del av framsidan. Taket mellan 

möllan och bostaden har lagats. 

Vingarna är fortfarande nedtagna på både Södra Mellby och Sankt Olofs möllor. Om planen 

håller bör de sättas upp under 2020. På Hallamölla har den underminerade grunden vid gaveln 

mot ån åtgärdats med en stor mängd betong, som fastighetsägaren Christinehof Högestad AB 

bekostade.  

Restaureringen av Skvaltan i Sillaröd fortsätter. Huset har riktats så att det står i våg. För att 

kunna lyfta byggnaden måste först kvarnstenarna och skovelhjulet och övrig inredning plockas 

ut. Alla delar dokumenterades och undersöktes för att restaureringen ska göras så autentisk som 

möjligt. Virket som har använts till golv och skovelhjul kommer från den ek som stod bredvid 

möllan och som sågats upp för att användas till reparationen.  

Totala kostnader 522 375 kr och bidrag från Länsstyrelsen har uppgått till 459 935 kr. 

Antikvarisk kontroll kostade 54 913 kr, vilket helt täcks av bidrag från Länsstyrelsen. 

Hemsidan 

Hemsidan ligger under Sveriges Hembygdsförbunds sida. Aktiviteten på vår sida har inskränkt 

sig till att redovisa kommande arrangemang. Däremot har det varit livligare på Instagram- och 

facebook-kontona med regelbundna uppdateringar. 

 

Medlemsbladet 

Föreningens Medlemsblad utkom med ett nummer i december. Årets tema var ”Källor i Albo 

härad” Det grundade sig på en inventering som genomfördes av föreningen i mitten av 1980-talet. 

Innehållet bestod dels av artiklar som tidigare varit publicerade på hemsidan, dels av nyskrivna 

beskrivningar. De inventerade källorna redovisades på en karta.  

 



Gåvor  

Ingemar Bjerkborn har skänkt textilier och folkdräkter som sytts av hans mor Gurli Bjerkborn 

och mormor Hulda Berglund i Brösarp. 

  

Möten och konferenser 

Föreningen har deltagit i Skånes Hembygdsförbunds kretsmöten i Bengtemölla, Brösarp och i 

Ingelstorp. Vi har deltagit i Hembygdsförbundets och Region Skånes ”Projekt Tourism”, som 

vänder sig till internationella besökare. Syftet är att kombinera hembygdsföreningarnas 

kulturhistoria med företag som har boende och mat för att kunna erbjuda ett ”helt besökspaket”. 

 

Media, artiklar  

Ystads Allehanda 23 februari: ”Fyr i spisen i Bondrum” 

Ystads Allehanda 6 mars: ”Bordet dukades med gårdens mat” 

Ystads Allehanda 19 mars: ”Skraltig skvalta ska kunna mala mjöl igen” 

Ystads Allehanda 13 april: ”Agusastugan får underhållsbidrag” 

Ystads Allehanda 15 april: ”Våren tema på Bondrumsgården” 

Ystads Allehanda 23 april: ”Vårtema lockade besökare till Bondrumsgården” 

Österlenmagasinet 5 juni: ”Visning av brydestuan” 

Ystads Allehanda 1 juli: ”Bondrumsgårdens egen dag nästa helg” 

Österlenmagasinet: ”Bondrumsgårdens dag firas den 1 juli” 

Ystads Allehanda 11 juli: ”Välbesökt dag på Bondrumsgården” 

Ystads Allehanda 12 juli: ”Bondrumsgården får författarbesök” 

Ystads Allehanda 5 augusti: ”Kyrkogården i Eljaröd är full av livsöden” 

Ystads Allehanda 14 oktober: ”Snart dags för skvaltkvarnen att arbeta igen” 

Ystads Allehanda 13 november: ”Chans att ta ut julen i förskott”, Glimmeboda 

 

 



Ekonomi        

Föreningens omsättning var 1 025 050 kr och inkl. ringarna 1 149 202 kr. 

Årets resultat uppgick till 16 419 kr och inkl. ringarna 65 646 kr. 

Föreningens behållning var vid årets slut 1 147 387 kr och inkl. ringarna 1 890 141 kr. 

Föreningen har tagit upp ett lån i Sparbanken Syd för reparation av S:t Olofs mölla, belopp vid 

årsskiftet 225 000 kr. 

Medlemmar har bidragit med 6250 kr i gåvor. Vuxenskolan har lämnat bidrag 6 500 kr. 

Kulturbidrag har erhållits från Tomelilla och Simrishamns kommuner med 30 600 kr och 

lokalbidrag från Simrishamns kommun med 12 000 kr.   

Sparbanken Syd har genom sponsring reducerat bankavgiften. 

 

Förtroendevalda 

I styrelsen har ingått ordinarie ledamöter: 

Clas Johnsson, ordförande                       Gunilla Arvidsson, vice ordförande 

Carina Almedal, kassör                 Tore Jönsson 

Åke Hansson, sekreterare                 Hans Nilsson 

Leif Gulldén                                               Nils-OveNilsson   

Eva Gustavsson                                                    Ingvar Petersén 

Annchristin Hurtig                                   

 

Suppleanter   

Jan-Erik Broomé                                                     Lena Hallin  

Eva Karlsson                                 Anita Ring Nilsson 

Britt-Marie Persson                 Mats Persson 

Tina Tånnander                                   

 




