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Styrelse Revisorer 
   

Ordförande  Vakant Ordinarie Eva Gröön  

Vice ordf. Eva Augustsson   Hemming Larsson 

Kassör Inger Svensson  Ersättare Anna Emrin  

Sekreterare Nina S Wallenberg*  

Ledamöter  Anita Ståhl 

Torbjörn Midunger 

  Ola Johansson Valberedning 

  Torgny Kratz Styrelsen har utgjort valberedning 

  Ola Strömbom  med Eva Augustsson som samordnare. 

  Margareta Nilsson  

  Christina Dahlén 

  

   

* Den ordinarie sekreteraren Nina Schön-Wallenberg avsade sig styrelse-

uppdraget under hösten på grund av sjukdom. Eventuellt att hon kan komma 

tillbaka framöver. 

 

Årsmöte hölls den 22 mars 2020 på Hornsberg med 12 medlemmar närvarande. 

Tre styrelsemöten har hållits under 2020. 

Medlemsavgiften har varit 100 kr. 

Medlemsantalet har under året varit 414 st. 

Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt Sveriges 

Hembygdsförbund. Avgiften till dessa har tillsammans varit 25 kr per medlem. 

 

Aktiviteter 2020 
 

Vi kan konstatera att hela årets program fick ställas in på grund av pandemin. 

Efter årsmötet genomfördes inga publika arrangemang.  

 

Medlemmar 
 

Aktiv medlemsvärvning har givit bra resultat. Totalt fanns 414 medlemmar 

registrerade under 2020. Därav var 33 nytillkomna under året. En del 

medlemmar har naturligtvis slutat eller avlidit men vi har ändå en skaplig 

medlemsökning. Vi behöver ändå fortsätta med aktiv värvning för att balansera 

för de som slutar och avlider. 

 

Uthyrning 
 

Smedjan i Lanhagen har varit uthyrd vid sex tillfällen under året. Vi hyrde även ut 

till ett konstprojekt för skolungdom. Hyran för Smedjan har varit 700 kr per 

tillfälle/dag. Lokalen har endast hyrts ut perioden 15/4–30/9 då vi ansett det 

alltför krävande med uppvärmningen och annat under den kalla årstiden.  

 



Lotterier 
 

Ett lotteri har genomförts under året. Det var på årsmötet och gav 500 kr i intäkt. 

I vanliga fall får vi in upp emot 20 000 kr per år på lotterier.  

 

Arbetsgrupper 
 

Dessa gruppers arbete har naturligtvis gått lite på sparlåga under året. 

Tillsyn och underhåll av byggnader och mark har fungerat bra. Det är också några 

av dessa personer som, i huvudsak, genomfört årets renoveringsarbete på 

Hornsberg. 

    Gruppen för inomhusmiljö, hushåll och servering har, av förklarliga skäl, inte 

haft jättemycket att ordna med. Några har tagit hand om bakningen av det 

populära stenugnsbrödet då vi körde några bakdagar. Dessa limpor säljs väldigt 

lätt och ger bra inkomst. 

    De trädgårdsansvariga har hållit efter trädgården i vanlig ordning och 

gräsklippningen har körts efter ett uppställt schema som fungerat bra. 

    Föremåls- och arkivgruppen har inte haft så många arbetsdagar men en del har 

i alla fall blivit ordnat. 

 

Byggnader 
 

Föreningen har fjorton byggnader som kräver löpande underhåll och tillsyn.  

    I Lanhagen har en del vanligt underhåll gjorts. Vi hade en tråkig incident där 

någon slog sönder många rutor i Stenholmska huset. Det krävde en hel del arbete. 

Likaså hade vi en ”klottervåg” på några byggnader som gav många timmars 

tråkigt och onödigt merarbete. Vi drabbades också av vedtjuvar som lyckades få 

med sig ca 2 m3 fin ved. Dessa händelser polisanmäldes. 

 På Hornsberg har kontors- och arkivrummet helrenoverats med målning, 

tapeter, golv m.m. Ett nytt hyllsystem monterades också. Denna renovering var 

planerad sedan tidigare och kostnaderna täcktes av upprustningsbidrag vi fick av 

Högsby kommun. Inga arbetskostnader uppkom då allt kunde göras av våra 

hantverkskunniga medlemmar. 

 

Föremål och arkiv 
 

En del har ordnats och sorterats. Men naturligtvis inte som under ett vanligt år. 

Några spännande gåvor har också kommit in. I samband med renoveringen av 

kontors- och arkivrummet på nedre våningen satsade vi på ett nytt hyllsystem 

som sväljer mer pärmar och dokument. Dessutom på ett snyggt sätt. 

 

Foto och film 
 

Det är i huvudsak fotosamlingen det har jobbats med och en stor del av alla 

negativ  från Oskarshamns-Tidningen har skannats. Några lådor återstår dock. 

Det är till största del bilder från 1970- till 1990-tal.  

 

Hemsidan 
 

Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har uppdaterats löpande och vi 

har försökt informera om verksamheten så gott vi kunnat.  Hemsidan har utökats 

med en del extra material; bl. a historik och bilder. Mycket arbete har också lagts 



på att komplettera torpregistret. Det har gjorts en hel del fältstudier med GPS-

prickning och fotografering.  

 Hemsidan har varit en bra kontaktyta och väldigt många förfrågningar och 

beställningar har kommit in. En klar effekt av pandemin har märkts där.  

 
Onsdagsträffar 
 

De flesta onsdagar har det varit öppet på Hornsberg. Men för det mesta har det 

bara kommit runt fem personer. Under sommaren kom det flera när vi hade 

utearbete och kunde fika på verandan. Vid några tillfällen har det kommit 

intresserade personer för att ta del av arkivuppgifter eller köpa något.  

 

Restaurerade minnesmärken 
 

Två gamla träkors på Kolsrums marker har bytts ut mot nya. Dessa kors markerar 

dödsolyckor på vägen som hände för mycket länge sedan. Korsen har bytts ut 

tidigare flera gånger. De som fanns var troligen uppsatta på 1980-talet. Dessa var 

tillverkade i ek men var halvruttna och trasiga. Bengt Nilsson tillverkade exakta 

kopior som sattes upp under hösten. Vi hade önskat att hitta spännande historik 

om olyckorna men det visade sig vara svårt. Trots mycket arkivjobb och en del 

intervjuer. Det handlade i alla fall om olyckor med häst och vagn där vagnen vält. 

 

Donationer och bidrag 
  

Vi har mottagit flera bidrag och gåvor under året. Vi fick bl. a. många kluriga 

saker efter lantmätare Fröman. Där fanns även en del dokument och gamla 

fotoalbum. Dessa saker kommer att ställas ut i ”Frömans hörna” i en av bodarna.  

 

Slutord 
 

Trots att verksamheten gått på sparlåga fick vi ihop ekonomin. De vanliga 

intäkterna blev låga men eftersom några större bidragsposter var ”sparade” till 

2020 fick vi ett rejält plusresultat. En del av dessa medel avsätter vi till ytterligare 

renovering under 2021. Man ser nu också tydligt hur pass viktiga medlems-

avgifterna är för ekonomin. 

 Ekonomin är bra med tillgångar på ca 354 tkr vid årsskiftet (inkl. fonder). När 

detta skrivs vet vi inte hur 2021 blir och om vi kan genomföra några aktiviteter 

som kan ge inkomster. Då är det bra att ha reserver. Vi har ju en del fasta 

kostnader för fastigheterna som tickar på oavsett. 

 Allt arbete som görs i föreningen är ideellt. Det är många som lagt mycket tid 

och kraft på olika områden. Alla dessa ideella timmar är ryggraden i föreningen 

och vi skulle inte ha mycket att komma med utan det engagemanget. 

    Styrelsen riktar ett stort tack till alla ni som på olika sätt jobbat för föreningen 

under året.  

 Vi vill också tacka de som skänkt föremål och andra gåvor till oss under året. 

  Tack också till Högsby kommun för vårt föreningsbidrag; till Högsby Sparbank 

för ert stöd samt till andra som stöttat oss ekonomiskt.  

 

     Styrelsen för Högsby Sockens Hembygdsförening 

 


