
 

Protokoll styrelsemöte Albo den 26 oktober 
2022 

Närvarande: Gunilla A, Carina A, Göran N, Jan-Erik B, Eva G, Gert-Åke I , Tore J, Lena H och Eva K. 

 

1.Ordföranden öppnar mötet.  

2.Dagordningens godkännande. 

3.Genomgång föregående mötesanteckningar 
Godkännes och lägges till handlingarna. 

4. Ekonomi 
Ytterligare några medlemmar har betalat in medlemsavgiften. De flesta underhållskostnader för 

aktuella objekt är betalda. 

5.Hemsidan, Facebook, Instagram 
Föreläsningsserien om byggnadsvård är utlagd. 

6. Programkommittén 
Studiebesöket på Garvaren i Simrishamn besöktes av 15 personer. Det blev en intressant förevisning 

av olika objekt från Albo härad. 

Försäljningen av Hembygdsföreningen böcker på Skördemarknaden i Kivik gick bra. Kerstin föreslår 

att man ska sälja föreningens böcker på fler arrangemang. 

Programkommittén ska ha sitt första möte 16/11 19.00 i Ravlunda. De önskar få in förslag på 

aktiviteter från de olika objekten. 

En tänkbar aktivitet är en föreläsningsserie med tema Textil. 

Kanske ska det anordnas en invigning av Agusastugans jordkällare i juni /juli. 

7.Byggnadsvårdsföreläsningar 
Reklam för dessa har delats av olika grupper och finns även med i det kommande medlemsbladet. 

Första föreläsningen var 23 okt, då Paulina de Vries pratade allmänt om byggnadsvård. 

Nästa föreläsning är 13 november 10-11.30 i Ravlunda skola. Då ska Jens Ingvald prata om trä och 

murning. 

8.Planer för byggnadsunderhåll 2023 
Planerna för Glimmeboda och Agusa är klara. Protokoll för att göra egenkontroll av möllor ska skickas 

ut till de olika objekten.  



Häckskedarna på Sankt Olofs mölla är åtgärdade.  

Portarna på Kölnan är färdigmålade. 

Brandsläckare som är för gamla skulle kunna användas till en brandövning. Kanske en programpunkt 

2023? Det är viktigt att man skakar brandsläckarna då och då, samt inspekterar sprintar med mera. 

9. Medlemsblad hösten 2022 
Bladet är utskickat. 

10. Webbinarier, kurser och föreläsningar 
Eva G och Gunilla A var på en intressant Workshop i Hässleholm om levandegörande berättarskap. 

Bland annat handlade dagen om att göra filmer om objekten och sedan lägga ut dem på Youtube. 

11.Textilkommitten  
Senaste slöjdträff var 19/10 och då föreslogs det att ett tema på en slöjdträff till våren skulle kunna 

vara Lapptäcksteknik. 

12.Skvaltan, Göran och Gunilla har haft möte med Sillaröds byalag 
Det ska ske en uppdatering av Vårdplanen för Skvaltan i Sillaröd. Man ska i den särskilt beakta 

säkerheten runt möllan med eventuellt nya räcken och murar. Mötet beslutade att 15000kr ska 

avsättas för kostnader kring säkerhetsanordningar. 

13.Rundan 
Göran påpekade att föreningens fana kanske borde flyttas från Fågeltofta kyrka till Ravlunda skola, 

som har bättre klimat för denna.  Han ombesörjer eventuellt detta vid Allhelgonahelgen. Ny delbar 

stång är på gång. 

Glimmeboda: Julmarknad 12-13 november. Vem kan sälja Hembygdsföreningens böcker där? 

Reparation av stormskadan kommer att få vänta till våren på grund av brist på råghalm och risk för 

regn under arbetet med taket. 

Hallamölla: Mötet diskuterade för- och nackdelar med att eventuellt få Hallamölla 

Kulturminnesmärkt. Dämmet är klart och ek till kvarnaxeln finns kanske hos Tore J. Furu till 

kvarnhjulet kan nog hittas. Mötet beslutade att färg till ett pris av 1800 kr får köpas in. 

Bondrum: Höstrågen är sådd. Österlen Lyser ska arrangeras i samarbete med Ecotopia. 

Krubbemölla: Det läckande taket ska repareras 2024 och till dess får man laga det provisoriskt. Under 

hösten ska grenar med mera flisas. Krubbemöllagruppen ska söka pengar från Sparbanken för 

vidareutveckling av den gamla parken. 

Agusastugan: Jordkällaren är färdig, så när som på matjorden som ska ligga överst. Kalle Melin har 

filmat källaren med en 3D-kamera. Kan föreningen få lägga ut den på hemsidan? Stugan kommer att 

lysas upp under Österlen lyser. 

14.Övriga frågor 
Skolrådsmöte i Ravlunda 25/11. Ravlunda Byalags kassaskåp behöver flyttas, eftersom det står i 

vägen vid arbetet med att sortera och förteckna föreningens material. 



Helena Rimfors, som driver ett Naturguidsföretag ska ha ett event 19/11 i Brösarp och vill där kunna 

sponsra bland annat Hembygdsföreningen. Swish-skylt skickas över till henne. 

Gunilla har närvarat på Skånes Hembygdsförenings kretsmöte via webben. Information därifrån: Det 

finns 8000 kr att söka för bidrag till buss för skolbarn som besöker våra objekt. En policy för uthyrning 

av våra objekt kommer att tas fram. Ska Bondrumsgården vara med i Skånes Hembygdsförbunds 

besöksfolder även nästa år? Ska Krubbemölla synas i densamma? Det kostar 500 kr per objekt, men 

ger god reklam.  

15.Nästa möte 
AU- möte via Zoom ti 22 nov 19.00 och styrelsemöte må 28 nov 19.00 i Ravlunda. 

16.Mötet avslutas 
 

Vid tangentbordet: Eva Karlsson 

 

 


