
Minnesanteckningar från Stormötet 

på Rydsgården 2012-10-18

Närvarande: Från PRO – Åke Nilsson, Gösta Wik, Evy Larsson, Från JSK – Göran Larsson, Från 

JRF - Barbro Buttrup, Jane Westrup, Från Hjortsberga Natur- & Kulturförening - Gull-Britt 

Engström, Gunnel Norrman

Från Samhällsföreningen – Mikael Lövdahl (ordförande), Helena Carlberg, Terrtu Kullberg, 

Thomas Abramsson, Tommy Svensson, Thomas Szelberg

Mikael Lövdahl önskar alla välkomna och redogör för Samhällsföreningens 

uppdrag under året, som främst är uthyrning av Rydsgården och Fritidsgårdsverksamhet, 

vilken ca 40 barn i dag är inskrivna i. Årliga aktiviteter som ”Dansa ut julen”, Valborg, 

granuppsättning är också en viktig del, samt ställer upp som medarrangör/sponsor till olika 

arrangemang, ex julmarkand/Luciashow.  Driver frågor, som uppstår under året, men även 

ihållande frågor som ex cykelbana mellan Listerby-Johannishus. Idag är ca 130 hushåll 

medlemmar i föreningen. I år består Samhällsföreningens styrelse av sju personer, vilket är 

en klar förbättring sedan tidigare år. Närvarande styrelsemedlemmarna i 

Samhällsföreningen presenterar sig. 

PRO presenteras av Åke Nilsson, Gösta Wik och Evy Larsson. Idag har PRO 

Johannishus/Listerby ca 180 medlemmar och de pågår daglig verksamhet i PRO lokalen, så 

som gymnastik, sång, datakurs, matlagning mm. En gång i månaden hålls medlemsmöte på 

Rydsgården.

Lokalen som PRO idag är verksam i på Hjortsbergavägen är tyvärr till salu, vilket kan 

medföra problem för föreningen. Samhällsföreningen framförde önskemål om att få fler 

aktiviteter förlagda på Rydsgården och att alla föreningar ska kännas sig välkomna att 

använda sig av lokalen vid passande tillfällen. Lokalfrågan för PRO är ett påbörjat arbete och 

möte med Ronneby kommun är begärt.

Hjortsberga Natur- och Kulturföreningen presenteras av Gull-Britt 

Engström och Gunnels Norrman. Föreningen har under vår och höst promenader för att 

utforska historiska platser och områden i vår närmiljö. Föreningen ansvara för skötseln av 

Möllerydsstugan och har där återkommande aktiviteter bl a vid Kristi Himmelfärdshelgen. 

Styrelsemötena hålls nere på Ålycke och julfesten i Hjortsberga församlingshem. Frågan 

ställdes till Hjortsberga Natur- och Kulturförening om Rydsgården kan vara ett annat 

alternativ vid större sammankomster. 
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JSK presenteras av Göran Larsson. För att hålla en anläggning i JSKs storlek krävs en duktig 

vaktmästare och Krister, som idag innehar tjänsten, går i pension och arbetet med att 

rekrytera en ny vaktmästare pågår. Klubben har även haft önskemål om FAS-3, men upplevt 

det svårt att få hjälp av arbetsföremedlingen, vilket JRF instämmer med. Den årliga Loppisen 

vid sågen sista söndagen i augusti driver runt verksamheten under året. Här har ett lyckat 

samarbete med PRO pågått ett par år, vilket uppskattats från båda föreningarna. 

Föreningen anordna uppvisningsmatch med grillkväll, där alla i byn bjuds in via affischering 

vid affären och så även till årsfesten, vilka båda hålls på Rydsgården. Klubben har en egen 

klubbstuga, som används vid styrelsemöten.

JRF presenteras av Barbro Buttrup och Jane Westrup. Föreningen har sedan höstterminen 

tagit över ridskoleverksamheten och anställt en ny verksamhetschef, som sköter den dagliga 

driften. Idag har föreningen ca 320 medlemmar och förutom styrelsen finns även en 

ungdomsstyrelse, som årligen anordnar det ridande Luciatåget genom byn, samt 

Luciashowen och även Vårshow/Familjedag. Förutom nivågrupperade ridlektioner anordnas 

även Handikappridning två dagar i veckan, samt extra dressyr och hoppträningar.

SPF och Johannishus PistolSkytteKlubb har kallats, men tyvärr inte 

kunnat närvara.

Förslag till gemensamma aktiviteter, som varje förening tar med sig till 

sin styrelse för diskussion. 

⦁ Tipsrunda

⦁ Gemensamma utskick ex ”Johannishusbladet”

⦁ Välkomstpaket till nyinflyttade

⦁ Anordna en inflyttarträff i januari 2013

⦁ Bingo alternativt Bilbingo

⦁ Anordna resa

⦁ Julmarknad (Barbro Buttrup, JRF, får i uppdrag att kontakta ICA Kent, för önskemål 

om ev medverkan från föreningarna, när Luciatåget anländer utanför affären)

⦁ Förslag på framtida julmarknader

⦁ Revygäng

⦁ PRO erbjuder sig att tillsammans med Samhällsföreningen anordna dans
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⦁ Möjlighet till Boulebana

⦁ Gemensam skrivelse om byns lekplatser (Thomas Szelberg gör ett förslag)

Övrigt

⦁ PRO efterlyser ett Luciatåg till den 11 december – JRF kollar upp möjligheten för 

detta.

⦁ Tips om att vid medlemsutskick med inbetalningskort se till att medlemmarna har 

möjlighet att kunna uppge sin e-post adress, som sedan kan användas till 

informationsutskick. 

⦁ Föreningsmöte på Stadshuset den 8 november.

Nästa möte

Samtliga föreningar kallas åter till Rydgården torsdagen den 22 november kl 18:00 för 

uppföljning av mötet.

Mikael Lövdahl tackar samtliga för sin medverkan och förklarar mötet avslutat.

Vid minnesanteckningar

……………………………………………………

…………

Helena Carlberg
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