
Verksamhetsberättelse 2011 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen hade 45 medlemmar (35 st år 2010). Styrelsen bestod av: Göran Börjesson ordf, Helene 
Gustafsson kassör, Ann-Sofie Haraldsson sekr. Phär Stefansson, Ronny Risberg och  Lars Sjöstedt 
adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening. Suppleanter: Stefan Wrang   och  Göran Svensson. 
Sammankallande i arbetsgruppen: Magnus Jönsson. 
Årsmötet besöktes av 18 deltagare. 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Under året har det funnits planer på att med hjälp
av Leader-pengar kunna restaurera parken. För att besluta om vilka träd som skall huggas ner 
ordnades ett möte den 16 mars där 11 av föreningens medlemmar deltog och dessutom Elisabeth 
Arvidsson från Skogsstyrelsen, Eva Persson från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Eva Dahl som
är kulturchef i Hörby kommun. Detta resulterade i ett förslag att en stor del av träden i kvarteret 
med Kungahyllningen skall tas ner och att det skall göras under ett år för att ingreppet skulle bli av 
engångskaraktär. Den 30 mars fortsatte diskussionerna och stämpling av träd i kvarteret med 
kompassen. Även här skall en stor del av träden bort. Vår Leader-ansökan avslogs dock för att det 
dels var för mycket pengar och dels var det förvaltning av något gammalt och inget nytt 
arrangemang. Dessutom avslogs en ansökan till Sparbanksstiftelsen eftersom det är privatägd mark. 
Arbetsdagarna i parken har i alla fall fortsatt och en dag togs gamla murkna spänger bort. En annan 
dag reparerades stängslet så att det blev möjligt att hålla får där. Den regniga sommaren gjorde dock
att fåren inte kunde vara där så länge. Under hösten skickades en ny Leader-ansökan in och nu 
ansökte vi om pengar till en förstudie för att undersöka hur vi skall gå vidare med vad som behöver 
göras i parken. Denna godkändes så vi beviljades 30 000kr och Magnus Jönsson har utsetts till 
projektledare. Dessutom har vi beviljats ett bidrag på 20 000kr från Frosta Härads 
Hembygdsförening för restaureringsarbeten. Även det gångna året har det varit guidningar. Phär 
Stefansson har guidat ca 15 grupper varav fem kom med buss.
Föreningen har deltagit i de flesta möten som Hotspot Kölleröd hållit. 
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