
 

Protokoll Albo styrelse 
den 16 maj 
2022 

Närvarande: Carina A, Eva N, Eva G, Göran N, Jan-Erik B, Tore J, Mats P, Caroline A, Lars N, Henrik V, 

Hans N, Gunilla A, Eva K och Berit A. 

 

1. Ordförande öppnar mötet och dagordningens godkännande. 
Dagordningen godkändes. 

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Godkändes och lägges till handlingarna. 

3. Nya i styrelsen 
Presentationsrunda för de nytillkomna styrelsemedlemmarna Caroline Alesmark och Lars Norlander. 

4. Ekonomi 
Många medlemsavgifter har kommit in. Det beslutades att Hallamölla ska få ett eget Swishkonto. 

Carina ansöker om detta. Om de olika objekten vill ha en speciell text på sina Swishskyltar får man 

skicka in det till Carina. Vid laminering; vik in hörnen så håller sig skylten torr. 

5. Sökta bidrag: Simrishamns kommun, Tomelilla kommun 
Tomelilla kommun avslog ansökan om kostnader för tryckning av programbladet. Gunilla kollar med 

Tomelilla kommun hur de vill att vi ska söka bidrag, varje ring för sig eller hela föreningen 

6. Programverksamhet 
Tänk på att ha Swishskyltar framme och att bara fotografera med personers tillstånd. 110 personer 

besökte Sillaröds skvaltkvarn i söndags. Eva K lämnar sin plats i Programkommittén och ytterligare en 

plats är vakant. Gunilla frågar Lena Hallin och Gert-Åke Ivarsson om de kan tänkas medverka i 

densamma. 

7. Stormskada på Glimmeboda 
Ännu inga offerter inkomna. Räkning på hyra av presenning ska lämnas till Carina. 

8. Medlemsbladet i höst 
Tänk på att dokumentera och fotografera underhåll och reparationer på våra objekt. 

9. Textilkommittèn, Slöjdträffar 
Luftningsdag behöver bestämmas. AnnKristin Hurtig och Birgitta Olsson har erbjudit sig att hjälpa till. 

Kerstin vill samtidigt kolla textilregistret. Temakväll om skånskt yllebroderi kan kanske komma med i 

nästa års programblad. Viktigt med aktiv marknadsföring inför slöjdträffarna. 



10.Hemsidan, Facebook, Instagram 
Tänk på GDPR vid fotografering! När ni vill publicera något; tagga hembygdsföreningen eller skicka till 

info@albo.se. 

11.Skånsk mölleförenings årsmöte i Albo 8 maj 2022. 
Clas Johnsson och Kenneth Olsson uppmärksammades med diplom för deras arbete med föreningens 

kvarnar. 

12.Förbundsstämma 22 maj på Skånes hembygdsförbunds nyligen 

inköpta gård Björkhagen i Gessie 
Carina, Eva G och Sven-Anders G åker. Ytterligare två platser finns. Anmälan till Gunilla. 

13.Halmodling möte 6 maj, hur gick det? 
Flera ur styrelsen var där och lyssnade på intressanta föredrag. 

14.Nya skyltar till Skvaltan och Krubbemölla 
Skvaltans skylt är klar. Text till Krubbemöllas skylt saknas. 

15.Donation av vattenkvarn 
Ärendet är avslutat. 

16.Rundan 
Glimmeboda hade många besökare på Långfredagen. Degeberga skola besöker gården under två 

dagar i den här veckan.  

Krubbemölla väntar 55 pensionärer i morgon. Vägen ner till kvarnen har blivit lagad. Gökottan blev 

en storkotta med föreläsning om storkar. Träd är fällda kring möllan. 

6 juni ska firas i St Olof med musik och fanor. 

Eva G ska undersöka hur man ansöker om svensk fana till vår förening. 

Caroline berättade om sina böcker som hon håller på att skriva. 

Hallamölla öppnar 26 maj. Man har gjort 8 nya sittplatser ur en stock. 

Arbetet med Agusastugans jordkällare fortgår. Behövs en ekbjälke för att avlasta dörrkarmen. 

Antikvarien Blomkvist ska konferera med Melin om detta. 

Eva N berättade om en lyckad återinvigning av Skvaltan i söndags. Taket på Skvaltan behöver lagas. 

Göran undersöker hur kulturskyddsområdet vid Skvaltan ska förvaltas. AU får diskutera saken vidare. 

Foton från 1970 över Skvaltan kommer att skickas till info@albo.se. 

Elisabeth Arvidsson och Göran ska åka till Glimmeboda och Bondrum för att titta på askarna, som 

eventuellt behöver fällas. 

Hallamölla har haft besök av en kvarnmekanikgrupp. 
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Berit ska bestämma datum för textilluftning i Ravlunda skola. Berit och Gunilla ska på skolrådsmöte 

på måndag. 

Det finns parkeringsskyltar för utlåning med föreningens namn på i Ravlunda skolas källare.  

En modell av Hallamölla har skänkts från Brösarps skola till Hallamölla. 

Bondrumsringen ska anordna en författarkväll om Kronovalls arkiv. Caroline A ska tillsammans med 

en fotograf besöka Bondrumsgården för att göra ett reportage i tidskriften På Österlen. Textilierna på 

Bondrumsgården ska solas inom kort. Eva G och Eva Nilsson ska åka till Simrishamns museum och 

leta fakta om Fågeltofta socken.   

Eva K ska i början av juni göra en liten utställning på Brösarps bibliotek om Agusastugan. 

Gunilla påminner om Arbetsams kostnadsfria kurser. Den som vill ha en prenumeration av Bygd och 

Natur kan höra av sig till Gunilla. Alla som deltar på föreningens arrangemang är försäkrade under 

arrangemangets tid. 

17.  Övriga frågor 
Eva K och Göran ska närvara  på Nationaldagen i Tomelilla.  

Ordförande bjuder in till ”tack”-arrangemang för styrelsen plus suppleanter sö 28/8 13.00 med 

guidning på Christinehofs slott. 

 

18.  Mötet avslutas 
 

Vid protokollet: Eva Karlsson 

 

 


