VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse
för 2020, föreningens 87:e verksamhetsår.
Verksamheten under år 2020 avviker starkt från tidigare år beroende på följderna av pandemin
covid-19, som drabbat hela världen och då även på lokalplanet Albo härad. Med restriktioner om
att samlas i stora sällskap för att minska smittspridning, har de flesta aktiviteter måst ställas in.
Tillsammans med föreningens ringar och arbetsgrupper och byalagen i Agusa och S:t Olof har
Albo Härads Hembygdsförening vårdat och skött om alla våra objekt liksom tidigare. Alla
engagerade personer arbetar helt ideellt och antalet redovisade timmar som utförts uppgår till 4
200. Det motsvarar ungefär 3 heltidsanställda personer eller drygt 1 miljoner kronor. Det är en
berömvärd insats, som utgör grunden för att hålla vårt kulturarv levande för framtiden. Antalet
betalande medlemmar var 774 st. en minskning på 26 st. från föregående år.
Under året har föreningen fått en värdefull donation genom ett testamente från Per Johan
Gustafsson, född på Uråsa i Sillaröd. Medel från donationen ska användas till underhåll och
dokumentation av Skvaltans teknik och historia samt underhåll av miljön däromkring.
Årsmötet ställdes in på grund av pandemin. Sveriges Hembygdsförbund medgav att så kunde ske
och att beslut om 2020 års verksamhet och ekonomi ska tas upp på årsmötet 2021. Styrelsen har
haft 4 sammanträden.

Verksamheten
Programutbudet
Av planerade 45 programpunkter genomfördes endast 18 st. Det var bl.a. kultur- och naturvandringar i Agusa, på Brösarps norra backar och vid Per Albin-linjen. Kristihimmelsfärdsbål
tändes vid Agusastugan, Öppet hus hölls i Åkarps brydestua, grilldag i Krubbemölla och allsång
vid Koboen. På Bondrumsgården var det författarkväll med Byahornets redaktör Bertil
Wilhelmsson och Gert Lagerstedt, som berättade om sin Alunbruksbok. På Glimmebodagården
förevisades linberedning. I Ravlunda berättade Erik Blomqvist och Paulina de Vries om

återuppförandet av en gammal Ravlundagård. Den traditionella mölledagen avhölls med stort
besöksantal i Hallamöla, S. Mellby och S:t Olof. De populära slöjdträffarna i Ravlunda skola var
välbesökta och på hösten flyttade de ut i stora salen för att få större utrymme. Albo Härads Dag
och kyrksöndag avhölls i S. Mellby med efterföljande kyrkogårdsvandring ledd av Margaretha
Laike. Året avslutades med att Agusastugan och Bondrumsgården visade upp sig i full glans
under Österlen lyser.
Våra hus, gårdar och möllor ligger alla naturskönt bredvid vandringsleder och har under hela
säsongen besökts av ett stort antal personer. Med utgångspunkt från Glimmebodagården har
Monica Frangeur genom sitt företag ”Upplev och njut” haft ett antal matvandringar i
backlandskapet där omkring.
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 två fönster renoverade varvid de
gamla fönsterglasen återanvändes. Det skedde också kompletteringsryggning på delar av taket.
På Bondrumsgården har bl.a. en halvdörr ersatts enligt äldre modell, två fönster har restaurerats,
rötskadade vindskivor och solbräder har bytts ut och en omfattande ryggning på stora delar av
längorna har gjorts. Den planerade restaureringen av bakugnen har skjutits fram i tiden.
Bostadsdelen på Krubbemölla har fått ny lining på en del av framsidan och taket har ryggats.
Dessutom har den raserade kvarnrännan restaurerats. Fastighetsägaren Högestad Christinehof
Fideikommiss AB bidrog med halva kostnaden.
Både Södra Mellby och Sankt Olofs möllor har fått nya vingbalkar och vingarna monterades
under början av sommaren i god tid till mölledagen.
Den fleråriga restaureringen av Skvaltan i Sillaröd har slutförts och den 1 oktober var den redo att
mala igen. Sillaröds byalag har åtagit sig att ha tillsyn och sköta gräs- och busk-röjning kring
möllan.
Föreningen har också köpt in takhalm för kommande arbeten på Agusastugan.
Totala kostnader 808 954 kr och bidrag från Länsstyrelsen har uppgått till 501 570 kr.
Antikvarisk kontroll kostade 13 125 kr, med bidrag på 10 000 kr 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. Innehållet bestod av en
bildkavalkad över året som gått. Här redovisades lite av vad som hänt på våra gårdar och möllor
samt några reportage från aktiviteter som kunde genomföras.

Gåvor
Textilgruppen har tacksamt mottagit en del textilier, bl. a. en klut, som Gurli Bjerkborn, Brösarp,
har knutit samt en agedyna, ett jynne och äldre kläder.

Media, artiklar
Ystads Allehanda 18 april: ”Förening söker kulturbidrag till verksamhet på anrik gård”
Ystads Allehanda 25 maj: ”Ingen kris för mat i naturen”, Matvandring Glimmeboda
Ystads Allehanda 18 juni: ”Mild vård av de gamla gravarna”, Kulturvård S. Mellby
Ystads Allehanda 3 juli: ”Bondrumsgårdens dag inställd”
Ystads Allehanda 6 juli: ”Öppna Skånemöllor lockade nyfikna”, S. Mellby
Ystads Allehanda 2 oktober: ”Nu maler skvaltkvarnen igen”

Ekonomi
Föreningens omsättning var 1 798 262 kr och inkl. ringarna 1 918 240 kr.
Årets resultat uppgick till 118 609 kr och inkl. ringarna 166 474 kr.
Föreningens behållning var vid årets slut 1 942 305 kr och inkl. ringarna 2 732 925 kr.
Föreningen har tagit upp ett lån i Sparbanken Syd för reparation av S:t Olofs mölla, belopp vid
årsskiftet 165 000 kr.
Medlemmar har bidragit med 4 950 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.
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Styrelsen tackar alla medlemmar, som på olika sätt stöttat och hjälpt till vid de olika
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