
 
 

 

Slakmöre Bygdegårdsförening verksamhetsberättelse 2015. 
 

 

Inledning: året har varit händelserikt med många goda idéer av delaktiga och kreativa 

medlemmar. Föreningens egna evenemang har varit välbesökta och gett positiva tankar för 

framtiden.  

 

Föreningen har under året haft 290 betalande medlemmar och 4 hedersmedlemmar.  

 

Styrelsen har bestått av: ordförande Sune Axelsson, vice ordförande Adam Fantenberg, 

kassör Staffan Herrloff, sekreterare Gunilla Jonsson, ordinarie Marita Andersson, Magnus 

Egertz och Anders Haeggblom. 

Ersättare har varit: Lena Ekvy, Karin Malmeby, Birgitta Herrloff, Martin Haeggblom, 

 Ylva Jonsson, Jörgen Nilsson och Krister Swärdström. 

 

Revisorer: Linda Gustavsson och Ingemar Persson. Ersättare Mikael Gustavsson. 

 

Valberedning: styrelsen i sin helhet med samordnare Ylva Jonsson och ersättare 

 Bonny Andersson. 

 

Vice sekreterare: Birgitta Herrloff 

Hemsida och medlemsförteckning: Staffan Herrloff 

Miljösamordnare: Magnus Egertz 

El-samordnare: Martin Haeggblom 

Säkerhetssamordnare: Karin Malmeby 

Fastighetssamordnare och sammankallande vid möte med el och säkerhet: Jörgen Nilsson 

Städsamordnare och städlistan: Marita Andersson 

Medlemsutskick via mejl, medlemskort och inköp till driften: Adam Fantenberg. 

 

Föreningens styrelse har haft årsmöte, konstituerande möte, sex styrelsemöten och tre 

sammankomster. 

Bygdegården har varit uthyrd 50 gånger till möten, bröllop, dop, begravningsakt, 

födelsekalas, fester, cykelförening och till egna evenemang och möten. 

 

I städgruppen har ingått: Staffan och Birgitta Herrloff,  Sune Axelsson, Magnus Egertz, 

Martin Haeggblom, Marita Andersson, Lena Ekvy, Karin Malmeby, Jörgen Nilsson, 

 Anna-Lena Persson, Inez Gunnarsson, Marianne Hjertqvist, Ylva Jonsson, Adam Fantenberg 

och Gunilla Jonsson. 

 

Cirka 600 ideella arbetstimmar till att sköta drift och verksamhet i bygdegården 2015. 



 

 

 

Föreningens ordförande var den 5 februari på möte i Tvärskog och 19 april i Gullabo på 

årsstämma med distriktet.   

Carina G. Hördegård från bygdegårdstidningen besökte Slakmöre Bygdegård den 9 juli, hon 

skriver om bygdegårdar som innan varit något annat ”Hus som blivit bygdegård”. Reportaget 

fanns med i nummer 3 av bygdegårdstidningen. Se bilaga. 

Det kom 35 personer den 23 september till mötet i bygdegården om Landsbygdsprogrammet 

med Bygdegårdsdistriktet, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Bygdegårdstidningen och 

Distriktet. 

 

Driftbidraget från Kalmar kommun var 22 000:- och investeringsbidraget 17 000:- 

 

Gåva: Monica Strånge har skänkt ett dubbelt våffeljärn till bygdegården. 

De gamla grindarna är sålda till en familj i Kristianopel. 

 

Föreningens egna evenemang har varit:  

Julgransraskning den 11 januari med fika, fiskdamm, dans, lekar, lotteri och besök av 

Tomten. Annika Liljegren ledde dansen och ”Tre Gubbs” spelade. 

 

Årsmöte hölls den 15 mars. Förhandlingar, dragning i medlemslotteriet och mötet avslutades 

med god smörgåstårta. 

 

Berättarkväll med Jorge Hernandez den 23 april. 

 

Margerete Persson från Öland berättade den 7 maj, om hur det var att vara barn, ung i kriget 

på 1940-talet.  

 

Pubaftnarna den 3 och den 24 juli var välbesökta och uppskattade. God mat serverades, soft 

musik spelades och vädret var skönt båda kvällarna. 

 

Till Sofias café den 9 augusti kom många gäster, som lät sig väl smaka av alla de goda 

bakverken. Karolina Swärdström hade konstutställning, med målningar från hennes första 

alster till nu då hon målar bland annat motiv med vallmo och ugglor i vackra färger. 

 

På Rockneby marknad den 12 augusti såldes 2000 lotter. Många glada vinnare till de 

omtyckta matkassarna. 

 

”Ljus på Kultur” den 25 oktober, Kroppkakefest med hantverksutställning. 

 Sju  föreningsmedlemmar visade upp prov på olika hantverk som smide, textil, akvarell- och 

oljemålningar, sjömansarbeten och Dominostickning.  

Ett stort antal kroppkakor från Arontorp och hembakade kakor gick det åt till de 72 

besökarna. 

 

Till vår- och höststädningen kom ett tiotal medlemmar och hjälpte till med skötsel och 

underhåll av hus och trädgård. Vandringsleden, snöröjningen och gräsklippningen har under 

året skötts av medlemmar.  

 

 



 

 

Så till sist men inte minst, tack till alla som jobbat för att Slakmöre Bygdegård har varit en fin 

mötesplats för bygdens folk under året. Tack till alla medlemmar för deltagande och 

engagemang. Tack till alla som underhöll och medverkade på föreningens egna evenemang 

med sång och musik, berättelser, dans, lekar, information, försäljning, förtäring och tack för 

skänkta vinster. 

 

 

Slakmöre 2016 – 02 – 28 

 

 

 

 

 

 

 

Sune Axelsson              Adam Fantenberg  Staffan Herrloff 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Jonsson                              Marita Andersson  Magnus Egertz 

 

 

 

 

 

 

Anders Haeggblom                        Jörgen Nilsson  Karin Malmeby 

 

 

 

 

 

 

Martin Haeggblom            Birgitta Herrloff  Ylva Jonsson 

 

 

 

 

 

 

Lena Ekvy            Krister Swärdström 

 

 

 

 


