
Verksamhetsplan för Föreningen Klosterruin Kronobäcks 

Vänner för året 2012 
 

Inledning 
 

Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner har sedan dess grundandeoktober 2009 etablerat sig som 

en fungerande förening. Föreningen har under denna tid anordnat Kronobäcksdagen,  

skymningskvällar och föredrag, visat utomhusbio, genomfört öppna sommarguidningar och privata 

guidningar och föreläsningar. Föreningen har även organiserat städdagar och haft regelbunden 

kontakt med kommunen och länsstyrelsen avseende frågor gällande platsen skötsel. Det finns även 

en hemsida där bokning av lokalen vid ruinen kan ske. I syfte att marknadsföra föreningen har en 

fyrfärgs-broschyr om föreningen har tagits fram, likaså tas årligen ett årsprogram fram som finns 

tillgängligt vid bl.a turistbyrån.  

 

Föreningen har idag en grupp som aktivt arbetar med att utforma sponsring filosofi samt att etablera 

detta hos lokala företag. Målsättningen för 2012 är att genom sponsring anordna några evenemang 

som tex föreläsningar. 

 

Föreningens inkomster baseras till stora delar av de bidrag, verksamhetsbidrag och 

evenemangsbidrag,  som hittills givits genom kommunen. Föreningen har även erhållit inkomster 

från uthyrning av lokalen, denna verksamhet är kopplad medkostnader samt  en hel del insatser från 

medlemmarna. Utnyttjandegraden av lokalen bör utökas de kommande åren.  

 

Medlemsantalet har under 2011 stigit rejält, återstår att se om dessa kan behållas för kommande år. 

Föreningens verksamhet måste synliggöras i syfte att hitta en bas för fortsatt medlemsrekrytering. En 

förutsättning för att få verksamheten att utvecklas är att få in engagerade medlemmar som bidrar 

med nya tankar och idéer och som är engagerade i de evenemang som arrangeras. 

 

Mönsterås kommun har i samarbete med Kalmar Läns Museum tagit fram en utvecklingsplan för 

Kronobäcks Klosterkyrkoruin 2012-2016. Flera av de utvecklingsmöjligheter som nämns  har bäring 

på föreningen varför en fortsatt samarbete med kommunen kulturförvaltning är av yttersta vikt för 

de kommande åren. 

 

 

Finansiering & Ekonomi 
 

För de evenemang som avses att genomföras under 2012 kommer föreningen att söka olika bidrag, 

söka sponsorer samt finansiering genom de intäkter som uthyrning av lokalen samt guidningar 

genererar. 

 

Det är föreningens mening att de evenemang som anordnas i möjligaste mån ska ha "fritt inträde", 

vilket ställer höga krav på planering och uppföljning av verksamheten. 

 



Planerade aktiviteter 2012 
 

Under 2012 har nedanstående evenemang planerats, de återfinns även i föreningen program för 

2012. Tillkommande aktiviteter anslås på hemsidan och i mån av finansiering i lokalpressen.  

 Kronobäcksdagen 

Samordnare: Ulrika Wretås 

Tid: Söndag  17 juni 2011, kl 13-15 

   

 Guidningar 

Samordnare: Caroline Carlsson 

Tid: V 27 till v 30 (Juli)  torsdagar kl   18-19 och söndagar 14-15 

      v 31 till v 35 (augusti) torsdagar kl 18-19 . 

Pris: 20:-/person, fritt för minderåriga. 

 

 Utomhusbio 

Samordnare: Michael Petterson 

Tid :v 33, 17 augusti, kl 21:00 

 

 Skymningskväll 

Samordnare: Gunilla Karlsson 

Tid: 22 november kl 18-19. 

 

 Föredrag 

Samordnare: Börje Johnsson. 

Omfattning: Målsättning är 2 st under året. 

Tid: Beslutas allt eftersom föreläsare engageras.  

 

Under året avser föreningen att göra inköp av rekvisita för de evenemang som planeras. Bekostning 

av rekvisita göra med egenfinansiering, sponsorer och verksamhetsbidrag. Beslut om vad som ska 

inköpas fattas löpande under året efter behov och möjligehter.  

 

Under året planeras en "systuga" där medlemmar kan komma för att få idéer och ledning i skapande 

av egna medeltida kläder. Detta kommer att arrangeras via kallelse på mejl till medlemmar. 

 

Under året kommer även städdagar att arrangeras. För att hålla platsen tillgänglig krävs att 

växtligheten hålls undan. Även den lilla örtagård som planterades under 2011 måste underhållas.  

 

 

Övrigt 
 

Föreningen har flertal andra idéer och uppslag om evenemang och utveckling av platsen . Detta ligger 

dock i framtiden att genomföra: 

 



 Undersöka och ev genomföra en omvandling av svinhuset till utställningslokal av stenar från 

hembygdsmuseet, skärvor mm samt ett förråd för föreningens och kommunens utrustning 

som används vid t.e.x Kronobäcksdagen. 

 Genomföra fler utgrävningar i samarbete med Kalmar Läns Museum. En möjlighet öppnar sig 

i samband med ny cykelväg (planerad till 2014, kan dock ske tidigare) 

 Utveckla konceptet kring dramaguidning. En insats som kräver samarbete med kulturskolan 

och/eller studieförbundet.  

 Utveckla kunskapsbasen kring platsen genom att systematisera kunskapen i ett arkiv. 

 Arbeta vidare med att se platsen ur ett vidare historiskt perspektiv, dvs tiden före och efter 

medeltiden 


