
 

Verksamhetsberättelse 2020, Johannishus Samhällsförening 

Föreningen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda styrelsemöten. Det har även hållits ett 
antal icke protokollförda planeringsmöten inför evenemang. 
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Ett annorlunda år 

Året 2020 kommer gå till historien som ett år att minnas. Men inte i någon positiv bemärkelse. Få, om 
ens någon har väl undgått den pandemi som rådde – och fortfarande pågår. Restriktioner, 
besöksförbud, stängda anläggningar, hemarbete, distansundervisning… listan kan göras lång. 

Pandemin har påverkat de flesta på något vis och så även alla boende i och runt Johannishus samt oss i 
styrelsen. 
Evenemang efter evenemang var vi tvungna att ställa in. Med hopp om att hela tiden kunna genomföra 
nästkommande tillställning, planerade vi gång på gång för att i sista stund tvingas dra i nödbromsen. De 
planerade evenemang som tyvärr fick ställas in var Valborg, Johannishusdagen med tillhörande 
trivselkväll samt Julrundan som var tänkt som en typ av julmarknad under två dagar i Ronneby kommuns 
regi. 

Skitåret till trots har vi ändå kunnat göra något för er Johannishusbor! 
  



 

Aktiviteter under året 

Till påsk satte vi upp ett större björkris i anknytning till ICA Nära, som vi sedan uppmanade byborna via 
sociala medier att pynta med fjädrar, eller med vad man föredrog. 

Kyrkrundan 

RonnebySlingor är en samling upplevelser från hav till skog inom Ronneby kommun. Det är färdiga 
utflyktsslingor som är paketerade med berättelser, historia, kultur, konst, djurliv och skog och natur. 
Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun och Kommunbygderåd. 

Anläggandet har finansierats av kommunen för de försköningspengar som Samhällsföreningen har sökt 
och beviljats. Ni kan läsa mer om RonnebySlingor på www.ronneby.se. 

Feriearbetare 

Samhällsföreningen har i samarbete med Johannishus Sportklubb (JSK) och via Ronneby Kommun 
sysselsatt ett antal feriearbetande ungdomar under sommaren. Förutom sysslor kring 
idrottsanläggningen och Rydsgården har de i byn bland annat snyggat till grönytor och gångstigar, rensat 
ogräs, tvättat gatunamnsskyltar och målat. 

Sommarblomster 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen inom Ronneby kommun smyckade byn med två stora krukor med 
sommarblomster. 
Kravet var att de skulle skötas genom ideell kraft från byn. Vi i styrelsen valde platsen vid ”gamla 
macken”, Johannishus Bilteknik, där vi tog kontakt med Andreas Mårtensson som tog på sig skötseln. 
Samhällsförening riktar ett särskilt tack till Andreas! 

”Stolen” 

Då vi pga pandemin tvingades ställa in alla evenemang under året tittade vi på andra sätt att kunna ge 
något tillbaka till byborna. Detta mynnade ut i en investering i den i folkmun kallade ”Stolen”. Det är en 
stol i jätteformat som är byggd av Bengt Johansson i Boahaga. 
Den är sedan modifierad och målad av Samhällsföreningen innan den placerades i grönområdet i 
anslutning till affären. Den har varit uppskattad av byborna och även figurerat i media med artikel i 
Blekingeposten samt inslag i P4 Blekinge. 
Senast har det även skapats en Pokémon Go-plats vid Stolen. 

Julbelysning, Lucia och advent 

Lagom till advent lät vi sätta upp en vacker kungsgran vid affären pyntad med röda kulor och en för 
säsongen nyinköpt glimrande ljusslinga. Vi vill rikta ett tack till Plantriket som lämnade rabatt på granen 
samt tack till Kenth på ICA Nära som bidragit med elen under vintern. 

Till första advent spred vi ljus och glädje med flertalet marschaller som placerades ut. Detta upprepades 
sedan vid Lucia. 

I samband med Lucia och det ridande Luciatåget från stallet bjöd Samhällsföreningen deltagarna på fika. 

 



 

Efter att kommunbygderådet satt samman en skrivelse med önskan om julbelysning även på 
landsbygden avsatte Ronneby kommun under föregående år pengar till sju orter, varav Johannishus var 
en av dem. 
Denna belysning sattes upp i lyktstolpar på två platser i byn.  

Sammantaget blev de insatser vi gjorde under december mycket uppskattade. 

E22 

Utifrån samrådsunderlaget E22 Ronneby – Karlskrona har Johannishus Samhällsförening skickat in en 
skrivelse med synpunkter gällande förslaget att Tvingkrysset endast planeras för påfart västerut och 
avfart österut. Detta skulle innebära en ökad trafik genom Johannishus samhälle, vilket skulle påverka 
boendemiljön och trafiksäkerheten negativt. 
Vi hoppas på en positiv respons på skrivelsen för en bra och säker trafikmiljö i Johannishus. 

Johannishusbladet 

Ett nummer av Johannishusbladet har utgivits. Upplagan var 450 exemplar och delades ut på ideell 
basis till huvuddelen av hushållen i området. 

Sociala medier 

Vi har blivit mer aktiva på sociala medier, framför allt Facebook. Internet är ett enkelt och effektivt 
medel att nå ut med information till en stor skara. 

Hemsidan med adressen www.johannishus.se drivs av Samhällsföreningen. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka medlemmar i föreningen och de boende i Johannishus med omnejd för det 
gångna året. 
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