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Årsmötet blev framflyttat p g a pandemin och hölls först den 17 okt. 2021 på 

Hornsberg med 18 medlemmar närvarande. Den vid årsmötet 2020 valda 

styrelsen verkade fram till dess. På konstituerande styrelsemöte 26 okt. 2021 

valdes Ola Strömbom som ordinarie sekreterare. 

Fyra styrelsemöten har hållits under 2021. 

Medlemsavgiften har varit 100 kr. 

Medlemsantalet har under året varit 422 st. 

Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt Sveriges 

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

 

Medlemmar 
 

Totalt fanns 422 medlemmar registrerade under 2021. Därav var 27 nytill-

komna under året. En del medlemmar har naturligtvis slutat eller avlidit men 

totalt har alltså medlemsantalet ökat. Vi behöver ändå fortsätta med aktiv 

medlemsvärvning varje år. 

 

Aktiviteter 2021 
 

Det mesta fick ställas in eller flyttas fram under året. Vi kunde dock genomföra 

ett söndagscafé 22 aug med rekordmånga besökare. Över 60 betalande kom. 

Otroligt lyckat med perfekt väder. 

 Vi genomförde också en synnerligen lyckad julmarknad den 11 dec. i 

mycket gott samarbete med Lions Club Högsby. Även där rekordmånga 

besökare och fikagäster. Vi hade då även ett stort lotteri. Båda dessa 

arrangemang gav bra och värdefulla intäkter till föreningen. I övrigt har 

pensionärsföreningen SPF haft en medlemsträff  i trädgården på Hornsberg 

samt att Emådalens Trädgårdssällskap hade en växtbytardag där i maj. Då 

stod hembygdsföreningen för kaffeservering. 



Uthyrning 
 

Smedjan i Lanhagen har varit uthyrd vid fyra tillfällen under året. Vi har även 

fått in lite hyra för lån av möteslokal på Hornsberg. 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 
 

Vi har i varje fall kunna köra ett par lotterier som genererat över 7 000 kr. I 

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

har varit minimala då nästa alla vinster varit skänkta. Vinstvärdet har varit 

mycket väl över regelverkets minimikrav på 35%. 

 

Arbetsgrupper 
 

Arbetet i grupperna har varierat med pandemins olika vågor. Men visst har 

det ordnats en hel del under året. 

 Bakningen av de populära limporna kom igång bra under sommar och höst 

och satte faktiskt rekord i försäljning sedan. 

 De trädgårdsansvariga har som vanligt kämpat på och hållit bra standard 

på rabatter och annat. Lite nyplantering har också gjorts. 

    Föremåls- och arkivgruppen har fortsatt att ordna, sortera och märka upp. 

Ett nästan oändligt arbete. 

 

Byggnader och mark 
 

Föreningen har fjorton byggnader som kräver löpande underhåll och tillsyn. 

Till det finns betydande tomtmark som kräver skötsel med gräsklippning, 

snöröjning etc. Ett stort almträd som drabbats av almsjukan fick tas ner under 

hösten vid Hornsberg. Det krävde experthjälp och blev ganska kostsamt. 

 På Hornsberg har ytterligare ett rum nere helrenoverats i gammal stil. Där 

fanns bl a ett riktigt fint gammalt trägolv under korkmattan som bara 

skurades och linoljesåpades. Det blev riktigt fint. Denna renovering 

finansierades till stor del genom tidigare sökt bidrag från Högsby kommun. 

 Entrétrappan till Hornsberg har helrenoverats och förstärkts. Alla träytor 

på och runt verandan har också algtvättats.  

 Tråkigt nog så upptäcktes skadedjursangrepp i Lanhagen under sommaren. 

Smedjan hade angripits av husbock och i Stenholmska huset hade trämask 

kommit igång ordentligt och tuggat i sig en hel del föremål som tyvärr fick 

kasseras. Anticimex sanerade detta under hösten. Allt täcktes inte genom 

försäkringen och anbudet hamnade på en ganska hög prislapp. Lyckligtvis fick 

vi stöd för en stor del av kostnaden av Högsby Sparbank. De bidrog med totalt 

22 000 kr. De pengarna kom dock in först i januari 2022. 

 Även i källaren på Hornsberg upptäcktes trämask  i byggnadskonstruk-

tionen. Den saneringen täcktes helt av hembygdsförsäkringen och blev snabbt 

utförd. Det var ändå tur att angreppet upptäcktes i så tidigt skede. 

 Som vanligt är det tur att vi har så pass mycket kompetens och kapacitet i 

arbetsgrupperna och att de klarar av det mesta utan att behöva leja ut arbeten. 

Föreningen sparar oerhört mycket pengar på detta. 

 



 

Foto och film 
 

Det är mest fotografier som det jobbats med. I stort sett hela den stora sam-

lingen från Oskarshamns-Tidningen är nu färdigskannad. Filmer har också 

gåtts igenom och sorterats. Gamla projektorer och bandspelare har inventer-

ats och testats. Det finns en hel del sådana gamla maskiner och nu måste vi ta 

beslut om vilka vi ska behålla. 

 

Hemsidan 
 

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

och vi har försökt informera om verksamheten så gott vi kunnat.  Sidan utökas 

löpande med nya artiklar och historik samt varit en bra kontaktyta utåt. 

Många förfrågningar och beställningar har kommit in. Den kontakten har 

även genererat flera nya medlemmar. 

 Under året tecknade föreningen avtal med Hembygdsförbundet om 

anslutning till den sk Hembygdsportalen. Det är den centrala hemsides-

lösningen där alla anslutna föreningar har möjlighet till fri hemsida. En 

testsida har lagts upp där för att kunna utvärdera funktionerna. Den sidan är 

inte officiellt publicerad i nuläget. Där finns bl a funktionen ”utforska platsen” 

där man kan koppla bilder, historier etc till platser på en karta. Väldigt 

givande för bl a torpinventeringen. Vi tänker också lite framåt så att fler/andra 

personer ska kunna sköta hemsidan framöver. 

 
Onsdagsträffar 
 

De allra flesta onsdagar har vi haft träffar på Hornsberg. Det var endast tre 

onsdagar utan öppen verksamhet under 2021. Det berodde då på helger eller 

liknande. Uppslutningen har varierat med pandemin och restriktionerna; allt 

från 3 till 13 personer har kommit. I pandemitiden har träffarna haft extra stor 

social betydelse. På onsdagarna har de olika grupperna jobbat men det har 

också varit mycket trevlig samvaro och gott fika. Vid några tillfällen har det 

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

 

Donationer och bidrag 
  

Vi har fått en del spännande saker under året. Men klart mindre än vanligt. 

Det berodde naturligtvis på pandemin. 

 Vad gäller ekonomiska bidrag så fick vi, förutom pengarna från Spar-

banken, beviljat 6 900 kr från Statens kulturråd som kompensation för 

uteblivna intäkter. Detta var naturligtvis långt ifrån tillräckligt men ändå 

välkommet. Det var ju många om den kakan. 

 

Slutord 
 

Den utåtriktade verksamheten har verkligen gått på sparlåga. Vi kunde inte 

ens planera ett riktigt årsprogram. Inte heller få till en trovärdig budget. Vi 

fick improvisera utifrån pandemiläget. De normala intäkterna under året blev 

låga men med förra årets rejäla överskott i balansräkningen kunde vi ändå 

genomföra det mesta på önskelistan vad gäller t ex renovering och underhåll. 

Vi slutar året på ett minusresultat men det var förväntat då vi valde att gå 

vidare med planerade satsningar. Vi har fått väldigt mycket för de pengarna. 



 

Medlemsavgifternas stora betydelse för ekonomin framstår extra tydligt under 

dessa två pandemiår.  

 Ekonomin är stabil med tillgångar på ca 356 tkr vid årsskiftet (inkl. fonder). 

 När detta skrivs håller pendemirestriktionerna på att avvecklas. Men det är 

vanskligt att spå hur 2022 kommer att bli. Vi kan bara hoppas på det bästa. Vi 

har ju en del fasta kostnader i verksamheten som tickar på oavsett. Vi kommer 

enligt uppgift att kunna få driftsbidrag från kommunen under 2022 och 

medlemsavgiften höjs enligt årsmötesbeslut till 125 kr. Bara dessa två saker 

kommer att öka intäkterna med drygt 20 000 kr. Naturligtvis måste vi också 

få igång så mycket som möjligt av våra vanliga aktiviteter.  

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

tid och kraft för föreningens räkning. Alla dessa ideella timmar är ryggraden i 

föreningen och vi skulle inte ha mycket att komma med utan det engage-

manget. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt jobbat för 

föreningen under året.  

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

  Tack också till Högsby kommun för vårt föreningsbidrag; till Högsby 

Sparbank för ert stöd. Tack till er som skänkt fina lotterivinster och till övriga 

som stöttat oss ekonomiskt under året. 

 

     Styrelsen för Högsby Sockens Hembygdsförening 

 


