VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse
för 2018, föreningens 85: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 7 400. Det
motsvarar ungefär 4 heltidsanställda personer eller ca 1,5 miljoner kronor. Det är en berömvärd
insats, som utgör grunden för att hålla vårt kulturarv levande för framtiden. Antalet betalande
medlemmar var 792 st. en minskning med 40 stycken från föregående år. Föreningens hemsida är
ansiktet utåt och har följts av nästan 64 000 besökare under året.
Föreningens hedersmedlem textilprofessor Hans Krondahl avled i juni 2018.
Styrelsen har haft 6 sammanträden.
Årsmötet
Årsmötet avhölls den 5 april i Ravlunda och samlade 55 medlemmar. Efter förhandlingarna
avtackades Kenneth Olsson med förtjänstmedalj för sina värdefulla insatser i föreningen. Henny
Johansson avtackades för mångåriga insatser i Glimmeboda, i textilkommittén och inte minst som
ansvarig för föreningens medlemsregister. Albo Spelmanslag underhöll med trevlig folkmusik.
Margaretha och Pågasnörarna bjöd på ett uppskattat inslag med sång, musik och läsning på
bygdemål.

Verksamheten
Programutbudet
Programmet med olika aktiviteter samlade som vanligt många intresserade besökare.
Vandringarna till Mellby Käsk, Gedings mosse, besöket på Öståkra och Bondrumsgårdens temadagar var mest populära. De stående arrangemangen i Glimmeboda och Sankt Olof är också
välbesökta. Slöjdträffarna i Ravlunda har haft en trogen krets av duktiga textilslöjdare. Textilkommittén har utfört den årliga ”solningen” av samtliga textilier.

Negativt var att föreläsningen om ”Hur kulturarvet påverkas av klimatförändringarna” fångade så
lite intresse samt att Temaresorna till Krubbemölla helt uteblev.
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, översyn
av sticketaket och fönster utbytta. På Bondrumsgården har bl.a. en gavel linats om, en dörr i
mansedet har restaurerats liksom några lerfack. På Glimmebodagården har taket på loglängan
haft besök av råttor, vilket medfört att det krävts extra reparationsarbete utöver ordinarie
takomläggning. Glimmebodagruppen har installerat en värmepump i bostadsdelen.
Bostadsdelen på Krubbemölla har fått ny lining på gaveln och devis på framsidan.
Södra Mellby möllas vingar är nedtagna p.g.a. åsknedslag 2017, ligger på marken och har målats.
Hättan på Sankt Olofs mölla var otät och har genomgått en omfattande reparation. I samband
därmed visade sig att en vingbalk var rötskadad, varför vingarna också där är nedtagna och har
målats. Nya balkar till vingarna är av lärkträ och ska torka två år innan de kan monteras.
Ett rensgaller har monterat vid inloppet till Skvaltan i Sillaröd.
På Hallamölla har vattnet underminerat grunden vid gaveln mot ån och det pågår diskussioner om
hur det kan åtgärdas.
Totala kostnader 1 032 717 kr. och bidrag från Länsstyrelsen har uppgått till 388 549 kr.
Hemsidan
Albo härads hembygdsförenings hemsida har ett stort antal besökare, nästan 64 000 besökare.
Kenneth Olsson har under största delen av året varit redaktör för hemsidan och fortlöpande hållit
sidan uppdaterad. Hemsidan ligger fr.o.m. 2019 under Sveriges Hembygdsförbund.
Medlemsbladet
Föreningens Medlemsblad utkom med ett nummer i december. Årets tema var ”Bensinmackar i
Albo härad”. Under årens lopp har det funnits mackar på inte mindre än 23 orter! Och på flera
platser fanns det ett antal mackar. Idag har vi 5 stycken trots att trafiken är mycket mer
omfattande än under mitten av 1900-talet.
Gåvor
Lydia Römbo har skänkt en agedyna med anknytning till Glimmeboda. Kjell Göransson, också
med anknytning till Glimmeboda, har skänkt en häradsdräkt, som ska färdigställas av
textilkommittén. Vera Håkansson har skänkt olika ålderdomliga klädespersedlar.

Möten och konferenser
Föreningen har deltagit i Skånes Hembygdsförbunds kretsmöten i Övraby och Tomelilla och var
representerad vid förbundets årsstämma i Broby. Medlemmar i textilkommittén har medverkat i
Tomelilla kommuns integrationsprojekt ”Skapa”. Vi har deltagit i Länsstyrelsens seminarium om
”Byggnadsminnen och vårdplaner” och delar av styrelsen besökte Arkivcentrum Syd för
information om arkiven där.
Media, artiklar
Ystads Allehanda 8 oktober: ”Höst med häst i Bondrum”
Ystads Allehanda 19 november: ”Julmarknad med lyckligt lottade besökare”
Video digitaliserad och redigerad 2018 av Ulf Gertz. Bondrumsgården
Del 1: https://youtu.be/1anP9E75Z6w
Del 2: https://youtu.be/VhDYEaWUG1I
Ekonomi
Föreningens omsättning var 1 054 111 kr och inkl. ringarna 1 176 531 kr.
Årets resultat (förlust) uppgick till -261 584 kr och inkl. ringarna – 287 190 kr.
Föreningens behållning var vid årets slut 919 642 kr och inkl. ringarna 1 613 171 kr.
Föreningen har tagit upp ett lån i Sparbanken Syd för reparation av S:t Olofs mölla, belopp vid
årsskiftet 285 000 kr.
Medlemmar har bidragit med 5 050 kr i gåvor. Vuxenskolan har lämnat bidrag 6 500 kr.
Kulturbidrag har erhållits från Tomelilla och Simrishamns kommuner med 25 000 kr och
lokalbidrag från Simrishamns kommun med 12 000 kr.
Sparbanken Syd har genom sponsring reducerat bankavgiften.
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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
Lena Hallin

Anita Ring Nilsson

Britt-Marie Persson

Mats Persson

Tina Tånnander

Revisorer: Ingemar Arvidsson och Siv Björk
Revisorssuppleanter: Sigvard Bengtsson och Thage Håkansson
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Styrelsen tackar alla medlemmar, som på olika sätt stöttat och hjälpt till vid de olika
arrangemangen och som medverkat i föreningens verksamhet.
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