JOHANNISHUS SAMHÄLLSFÖRENING

Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Anna Sundberg
Vice ordförande:
Mikael Lövdahl
Kassör:
Helena Carlberg Andersson
Sekreterare:
Hanna Karlberg
Ledamot:
Kerstin Davidson
Ledamot:
Håkan Pålsson
Ledamot:
Huberthus Klüver
Suppleant:
Marianne Andersson
Suppleant:
Vivian Nix

Övriga förtroendevalda:
Revisorer
Ulla Johansson
Gösta Wik
Revisorssuppleant
Anna Abramsson
Valberedning
Kicki Abramsson, sammankallande
Mathias Karlberg
Sandra Petersson
Uthyrningsansvarig Rydsgården
Maria Bruno

Året som gått
Året 2021 präglades liksom året innan till stor del av pandemin. De olika restriktioner som
rådde begränsade stort våra möjligheter att arrangera evenemang med folksamlingar. Men
detta till trots gjorde vi ändå en hel del och när året summeras tycker vi i styrelsen att det
ändå varit ett lyckat år och inte minst har vi fått uppskattning från byborna.
Under julhelgen mottog vi det sorgliga beskedet att sammankallande för valberedningen
Kicki Abramsson lämnat oss efter en kort tid av sjukdom. Hon var en stark ideell kraft och
landsbygdskämpe, som tidigare ingått i Samhällsföreningens styrelse, men nu hade rollen
som ordförande PRO Johannishus-Listerby. En stor saknad för båda föreningar, men ett ljust
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minne av Kicki ska vi bevara och vi vill fortsätta hennes arbete för föreningslivet i
Johannishus.

Aktiviteter under året
Påsk
Till påsk satte vi för andra året i rad upp ett större björkris utanför ICA Nära, som vi sedan via
sociala medier uppmuntrade bybor och besökare att pynta med fjädrar eller annat som man
föredrog. Likt året innan fick vi ett färgglatt och vårligt påskris att njuta av under ett par
veckor.
Marschall-lotteri
Vi vågade inte satsa på något större valborgsfirande detta år heller. Vi valde därför att ordna
ett marschallotteri där varje såld lott gick till en marschall som vi i styrelsen placerade ut
längs en slinga genom samhället. Vi lyckades sälja 440 lotter och lokala företagare sponsrade
med fina priser.
#sommarijohannishus
Samhällsföreningen tar under sommaren initiativ till att få i gång en ”tävling” för byborna. Vi
kallade det #sommarijohannishus och tanken var att den som önskade kunde vara med och
bidra till något samhällsnyttigt, kul, somrig och uppskattat genom att publicera detta i
sociala medier under hashtagg sommarijohannishus.
HeliNord på Ryd
I samarbete med Johannishus SK anordnas en varm julidag helikopterturer över Johannishus.
Det hela blev mycket uppskattat och eventföretaget lät hälsa att Johannishus blev ett av de
mest besökta tillfällena under turnén.
Mobilitetsvecka – Kyrkrundan – Hedda igelkott
I samband med att Ronneby kommun anordnade mobilitetsveckan fick Johannishus besök av
Hedda igelkott som tipsade barn och vuxna om trafiksäkerhet och spännande aktiviteter i
naturen. Mobilitetsveckan är Ronneby kommuns satsning på att inspirera till hållbara
transporter och aktiv rörlighet, vilket främjar både klimat och människor.
Samhällsföreningen tog tillfället i akt och informerade om den nya Kyrkrundan, som är en
del av Ronnebyslingor.
Försköningspengar
Även under 2021 ansökte föreningen om försköningspengar hos Ronneby kommun. Under
2021 blev det en ny anslagstavla vid ICA, rastplats med hängmatta vid ån och campingbord
och bänkar vid ICA samt vid grönområdet vid gång/cykelbanan mellan Klockarevägen och
ICA.
Även Bågsjöns badplats har kunnat iordningställas med nya bryggor genom
försköningspengar, vilka sökts via Johannishus Samhällsförening.
Nystartsjobbarna har genom försköningspengarna röjt sly på utvalda platser i byn och de har
anlagt en ny grillplats vid Rydsgården. Tillsammans med feriearbetarna har nystartsjobbarna
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också ombesörjt att planteringen vid ICA rensades. Ronneby kommun har även i år ställt ut
sommarkrukor vid macken på Tjustorpsvägen (Johannishus Bilteknik). Ett stort tack till
Andreas och Sandra som ombesörjer skötseln av dessa.
Tipsrunda
Samhällsföreningen anordnade en tipsrunda och bingobrickor för stora och små runt
samhället. Uppslutningen var god och vi hade en trevlig och varm dag. Vi tackar våra lokala
företagare som bidrog med fina priser.
Ljusrunda under Allahelgon-helgen
Ljusrunda med årets andra marschallotteri. Denna gång gick slingan längs med kyrkrundan.
Även till detta lotteri vill vi tacka våra lokala företagare som sponsrade med fina priser.
Lucia
Som traditionen bjuder fick vi även 2021 njuta av Johannishus ridande Lucia med följe.
Lucian Sonja Sundberg kröntes av föreningens kassör Helena Carlberg Andersson framför
ICA. Lucia mottog en gåva i form av ett hängsmycke och hennes följe, två- och fyrbenta, fick
varsin gottepåse.
I samband med Lucia tände vi även de resterande marschallerna från lotteriet.
Julgran och julbelysning
Samhällsföreningen har ombesörjt att gran har införskaffats och klätts med ljus och kulor
lagom till advent. Vi tackar Kenth på ICA som bidrog med elförsörjningen.
Att julbelysningen runt om på byns gator tändes till advent låg också på samhällsföreningens
bord.
Flaggdagar
Samhällsföreningen har under året ombesörjt att svenska flaggan har hissats och halats på
ett urval av flaggdagarna.
Rydsgården
Rydsgården har inventerats, storstädats och vissa nyinköp har gjorts för att upprätthålla en
god standard vid uthyrning.
Nybyggnationer vid Johannishus entré och Rättarevägen
Samhällsföreningen har medverkat i träffar gällande planerna för nybyggnation och nytt
omsorgsboende/förskola.
Johannishusbladet
Under året har samhällsföreningen delat ut två nummer av Johannishusbladet. Upplagorna
var på 450 blad och delades på ideell basis ut till majoriteten av hushållen i Johannishus.
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Sociala medier
Samhällsföreningen fortsätter sin satsning med att vara en förening som aktivt syns i sociala
medier och vi strävar efter att allt vi gör i föreningens namn skall vara synligt främst på
Facebook men även på www.johannishus.se.

Några sista rader
Avslutningsvis vill vi tacka medlemmarna i Johannishus samhällsförening, liksom övriga
boende i Johannishus med omnejd. Vi vill tacka för det gångna året och det förtroende ni har
visat oss i styrelsen.
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