
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 

 

Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse för 2021, 

föreningens 88:e verksamhetsår. Verksamheten under år 2021 liknar inte verksamheten från 

tidigare år beroende på följderna av pandemin covid-19. Med restriktioner om att inte samlas i 

stora sällskap för att minska smittspridning, har de flesta aktiviteter måste ställas in. Vi har 

dock lyckats genomföra 37 aktiviteter under året. 

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

Albo Härads Hembygdsförening vårdat och skött om alla våra nio objekt. Alla engagerade 

personer arbetar helt ideellt och antalet redovisade timmar som utförts uppgår till 4 241 trots 

pandemi och uteblivna aktiviteter. Det motsvarar ungefär 3 heltidsanställda personer eller 1-

1,5 miljoner kronor. Det är en berömvärd insats, som utgör grunden för att hålla vårt kulturarv 

levande för framtiden. Ringen i S Mellby har lagts ner under året. Ett antal person fortsätter 

dock att sköta om möllan, Åkarps brydestua och kölnan. 

Antalet betalande medlemmar var 751 st, en liten minskning från föregående år. Årsmötet 

hölls mitt i sommaren i församlingshemmet i S Mellby på grund av pandemin. Styrelsen har 

haft 5 sammanträden. Alla protokoll ligger på hemsidan, tillgängliga för alla medlemmar och 

övriga intresserade. 

 

Ekonomi 

Föreningens omsättning var 1 925 339 kr och inkl. ringarna 2 741 275 kr. Årets resultat 

uppgick till 65 743 kr och inkl. ringarna 106 178 kr. Föreningens behållning var vid årets slut 

1 925 339 kr och inkl. ringarna 2 741 275 kr. Föreningen har tagit upp ett lån i Sparbanken 

Syd för reparation av S:t Olofs mölla, belopp vid årsskiftet 105 000 kr. Medlemmar har 

bidragit med 4 950? kr i gåvor, Swish 9 554 kr. Vuxenskolan har lämnat bidrag 6 500? kr. 

Bidrag från Tomelilla och Simrishamns kommuner med totalt 49 000 kr. Sparbanken Syd har 

genom sponsring reducerat bankavgiften.  

 

 

 

 



Verksamheten  

Programutbudet: 

Styrelsen beslutade att inte trycka något program och skicka ut till medlemmarna med 

anledning av den pågående pandemin. De aktiviteter som genomfördes aviserades på 

hemsidan, Facebook och Instagram. Totalt genomfördes 37 aktiviteter som besöktes av 1792 

personer. Bondrumsgården och Hallamölla hade under en kortare period på sommaren öppet 

för visningar. I samarbete med Kiviks församling visades knypplade spetsar i Mellby kyrka 

under en vecka i juli. Möllorna deltog i Skånsk mölledag första söndagen i juli. Albo Härads 

dag avhölls i Rörum i samband med kyrksöndag. Per Albinlinjen guidade och berättade Per 

Åke Karlsson om uppe på Ravlunda skjutfält. Bondrumsgården hade i september en välbesökt 

kulturarvsdag på tema sten. Tyvärr kunde bara en slöjdträff genomföras under hösten. Vi 

gjorde uppskattade studiebesök på Oscars hus i Kivik och Skånska järnvägars anläggning på 

Brösarps station. Med utgångspunkt från Glimmebodagården har Monica Frangeur genom sitt 

företag ”Upplev och njut” haft ett antal matvandringar i backlandskapet där omkring. Året 

avslutades med att Agusastugan och Bondrumsgården visade upp sig i full glans under 

Österlen lyser. 

 

Fastighetsunderhåll 

Albo härads hembygdsförening äger eller förvaltar 9 olika byggnadsobjekt. Daglig tillsyn och 

skötsel görs av ringar och grupper kring objekten. Underhållsplaner är grunden för 

reparationsinsatser på de olika objekten men akuta åtgärder gör att omprioriteringar kan 

behöva göras. 

Vid Agusastugan har jordkällarens tak rasat in  och detta skall åtgärdas 2022.  

Det har lagts om två sti på taket och ryggningen reparerats. 

 Reparationskostnaden för detta är 144 275 kr inklusive antikvarisk kontroll. 90% av 

reparationskostnaden samt hela kostnaden för antikvarisk kontroll ersätts av länsstyrelsen .  

På Bondrumsgården har bagarugnen renoverats och är klar att använda. Två fönster åt norr 

har renoverats och skorstenen har fogats om och kalkavfärgats. Halmtaket har lagats i 

anslutning till skorstensreparationen och ryggningen har bättrats på. Totalkostnad för 

Bondrum 267 381 kr inklusive brandskyddskontroll och antikvarisk kontroll.  

Glimmeboda har fått taket reparerat 127 530 kr, det är östra längans tak som har lagats. 

Hallamölla och Krubbemölla har fått regndalar och ryggningar reparerade. Kostnad 29 000 kr. 

Kvarnhjulen har körts på "tomgång" några gånger under året. 

Skvaltan har fått en ny skylt uppsatt 2021, annars har inga reparationer gjorts efter den 

omfattande upprustningen tidigare. 

Mellby mölla och Sankt Olofs mölla har inte krävt några åtgärder som har kostat något och 

inte heller Åkarps brydestuga. 



För takarbeten har anlitats Knadriks Kulturbygg och Ni & Wi Timmer och Tak. 

Murningsarbeten har gjorts av Henrik Nilsson Sälshög och antikvarisk kontroll av OscarsHus 

AB Erik Blomqvist 

 

Hemsidan  

Hemsidan ligger under Sveriges Hembygdsförbunds sida, www.hembygd.se/albo-harad 

Aktiviteten på vår sida har utökats åtskilligt under året. Kerstin Svensson har flyttat det mesta 

från gamla webbsidan till den nya. Det har lett till en väl fungerande hemsida, där även 

föreningens protokoll mm sparas och kan läsas av alla intresserade. Sidan har regelbundet 

uppdaterats om både arrangemang som blev av och inställda. 

Även på Instagram- och Facebook-kontona har regelbundna uppdateringar lagts in. Både 

Facebook och Instagram har ca 200 följare. 

Föreningen har också skaffat en gemensam e-postadress för att underlätta kontakten med 

medlemmar och övriga kontakter. info@alboharad.se 

 

Medlemsbladet  

Föreningens Medlemsblad utkom inte under 2021, men påbörjades för att ingå i programmet 

för 2022. 

 

Media 

Föreningen har uppmärksammats i flera artiklar i pressen trots bristen på verksamhet. Radio 

Kristianstad hade ett inslag om projektet att odla egen halm till att täcka tak med som vi deltar 

i. 

 

Förtroendevalda  

I styrelsen har ingått ordinarie ledamöter: Gunilla Arvidsson, ordförande, Göran Nilsson vice 

ordförande, Carina Almedal, kassör, Eva Karlsson sekreterare, Kerstin Svensson 

webbansvarig, Tore Jönsson, Åke Hansson, Hans Nilsson, Leif Gulldén, Eva Gustavsson, 

Ingvar Petersén,   

Suppleanter: Jan-Erik Broomé, Lena Hallin, Anita Ring Nilsson, Britt-Marie Persson, Mats 

Persson, Mikael Johansson, Eva Norrsell, Henrik Valentin, Hans Falk, Gert-Åke Ivarsson 

(adjungerad under hösten)   
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