
Verksamhetsberättelse för Ränneslövs hembygdsförening 2018 

 

Styrelse: 

Ordförande: Leif Sigurdsson 

V. ordförande: Yvonne Harrysson 

Kassör: Margit Eriksson 

Sekreterare: Yvonne Harrysson 

Övriga ledamöter: Monica Genberg, Ingrid Hansson, Ros-Marie Josefsson och Ulla 

Martinsson 

Suppleanter: Ann-Britt Knutsson och Birgitta Helgesson. 

 

Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten samt arbetsmöten. 

 

Föreningen har 217 medlemmar under året och medlemsavgiften har varit 75 kronor/person. 

 

Aktiviteter under 2018 

 

 

22 mars Verksamhetsåret inleddes med årsmöte. Ingrid Hansson, avgående ordförande, samt 

avgående ledamöterna Svea Karlsson och Birgit Ottosson avtackades. Samtliga medlemmar i 

stugkommittén ville bli entledigade och några ersättare gick inte att finna. Diskussionen under 

årsmötet utmynnade i att styrelsen fick i uppdrag att sälja Smedjelyckan. Vi undersökte om 

gåvan var förpliktigad med några åtaganden vilket inte var fallet. Laholms auktionskammare 

kontaktades som gjorde en inventering av föremålen i stugan. De erbjöd sig också att 

auktionera bort föremålen. De inventarier som föreningen ville spara lagras för ev. kommande 

behov. Stugan såldes sedan för 100.000.  Köparen betalade också fastighetsmäklaren. Som 

kuriosa kan vi meddela att i mars månad 2019 var stugan renoverad, vatten och avlopp 

indraget och är ute till försäljning. 

Föreningen bjöd som avslutning på kaffe, bullar och kaka.  

 

26 april var det berättarafton i Ålstorps bygdegård. Bengt-Åke Bengtsson kåserade om 

”Amerikaresan”. Byte av lokal lockade inte fler åhörare. Ungefär 40 personer lyssnade på ett 

intressant kåseri. 

 

30 april. På valborgsmässoafton firade vi som vanligt med talare och bål på ”Knut-Oskars” I 

år var Majvor Persson, lokalpolitiker, inbjuden som talare.  

 

I maj anordnades en kyrkogårdsvandring med hjälp av Bo Turesson och Sven-Olof 

Bengtsson.  Med hjälp av andra intresserade deltagare fick vi en genomgång av gravarna i 

några kvarter.  Deltagarna avslutade kvällen med kaffe och dopp i prästgården.  

 

Under sommaren Vi tog beslut om att delta i kretsens frågesport. 28 personer vill delta och 

deltagandet i frågesporten cirkulerar bland dem. 

 

25 september kåserade Dr Glader i Ålstorps Bygdegård. Han berättade episoder från sitt 

yrkesliv och vi som lyssnade glömmer inte att livet symboliserades av en centimeterstock där 

de flesta av oss hade 25 centimeter kvar att leva. Uppmaningar och kåserandet återkom till att 

ta tillvara dessa centimetrar  

  



25 oktober hade föreningen en samling med deltagarna från de olika cirklarna som arbetar 

med material till boken om Ränneslöv.  På träffen diskuterades vilken information som skall 

stå vid varje fastighet och vi enades om detta. Vi har sedan omvärderat detta vilket medför att 

vi måste samla in nya uppgifter. Fotograferna som tar kort på våra hus har kommit olika långt 

och vi måste göra ett uppehåll tills våren för att få bra bilder.  

 

10 november deltog föreningen i Arkivens Dag. Vår förening bidrog med ett festligt dukat 

bord efter temat glädje och fest. 

 

15 november var det bildafton i Vallberga skola med Stig Boström som visade bilder. Detta 

evenemang drar mycket publik och i år var det fullsatt. 

 

30 januari. Eva Bohman berättade med stort engagemang och inlevelse över några 

husbränder i Skottorp på 1930-talet. Detta drabbade några familjer som fick utrymma husen 

utan att kunna ta med sig något. 

 

 Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt medverkat för att Ränneslövs Hembygdsförening 

kan verka för ett bevarande och framväxande av bygdens kultur och naturvärden och främja 

gemenskapen mellan bygdens invånare. 
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