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Verksamhetsplan för Klosterruin Kronobäcks Vänner 2009-2010 
 

Fastställd på styrelsemöte 2010-01-07. Ändringar markeras genom fet—understruken stil. 

Inledning & Nuläge 
 

Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner bildades under våren 2009, och hade sitt första årsmöte 

oktober 2009.  

Föreningen syfte är att arbetar för att öka kunskapen om Kronobäcks Klosterkyrkas historik och plats 

i det lokala medeltida samhället. Idén till en föreningen har vuxit fram ur det arbete som bedrivits 

inom ramen för ”kontaktnätet Kronobäck” som är en del av det projekt som etablerats efter att 

Mönsterås kommun med hjälp av Kalmar Läns Museum tagit fram en plan för hur platsen kring 

klosterkyrkoruinen kan utvecklas. Projektet har stöd från Kustlandet och Leader+.  

Enligt föreningens stadgar ska syftet uppnås genom att aktivt genomföra: 

 Anordna evenemang såsom marknader, konserter, guidningar mm. 

 Anordna föreläsningar. 

 Aktivt verka för att genomföra och delta vid arkeologiska undersökningar. 

 Bygga upp och tillgängligöra ett arkiv med dokumentation kring platsen 

 Stödja andra kultur- och utbildningsverksamheter eller evenemang som verkar i föreningens 

syfte. 

Aktiviteterna är uppdelade i de som arrangeras av förenigne och de som arrangeras av nätverket. Att 

nätverkets aktiviteter delvis tas med i förenignes sammansällning beror på att föreningen i viss mån 

ska ta över nätverkets roll som arrangör av evenemang.  

 

Planering 
 

Under planerig anges de återkommande viktiga datum för förenigne 

1. Planering av verksamhetsåret   November 2009 

2. Meddela aktiviteter till kommunen inför turistsäsongen Januari 2010 

3. Medlemsmöte    28  April 2010 (kl19:00) 

4. Årsmöte    13 Oktober 2010 (kl19:00) 

I framtiden ska ansökan om svensk flagga eller fana göras. 

 

 

http://www.monsteras.se/Nyheter/Ansoek-om-svensk-flagga-eller-fana
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Aktiviteter arrangerade inom Klosterruin Kronobäcks Vänner 
 

I tabellen nedan listas olika aktiviteter, inte alla ska genomföras under verksamhetsåret 2009-2010. 

De som inte genomförs kan ses som uppslag för kommande perioder. 

I tabellen anges enbart huvudansvarig.  

Aktivitet Ansvarig Planerad till 

Guidningar 
Efter genomförd guideutbildning ska föreningen genomföra 
guidningar av klostret. 
En av guidningar genomförs som dramaguidning 

Fastställs vid  
guidekursen 

Varje lördag  
kl 14:00.  
Vecka 26-33. 
V29, se nedan. 

Kronobäcksdagen 
Årligen återkommande evenemang som genomfrös i början av 
sommaren. Fokus ligger på engagemang och aktivering av barn.   
Genomförandet samordnas med invigning av huset.  

Iréne Holm 2010-06-20 

Filmvisning 
I samband med Cineverts visning av Arn i klosterruinen framgick 
att framtida arrangemang kan genomföras om ett samarbete kan 
ordnas med bio.  

Ulrika Wretås Senare delen  
av augusti. 

Vintermarknad 
Arrangemang som genomförts under tidigare år men som i år 
ersatts av skymningskvällen.  

-- -- 

Dramaguidning 
Guidningar med skådespel och interagerande med publiken. 

Caroline 
Carlsson 

Vecka 29,  
Lördag 25 juli. 

Skymningskväll 2010 
 

Gunilla  
Karlsson 

2010-12-02 

 

Aktiviteter av nätverket  
 

De aktiviteter som anordnas och genomförs i nätverkets regi listas nedan i den mån de har en tydlig 

knytning till föreningen.  

 

Aktivitet Ansvarig Planerad till 

Guideutbildning 
Under ledning av KLM genomgår ett flertal av nätverkets 
medlemmar en guidutbildnign som avslutas med ett prov under 
våren 2010. 

Meg Johnson Klar 2010-04-11 

Husbygge 
Under vintern 2009 bygger projektet ett hus intill klosterruinen. 
Diskussioner har inletts med Carina Eskelin om ett avtal mellan 
föreningen och kommunen avseende husets skötsel och 
uthyrning. 

 Planerat till 
slutet av maj.  
Invigning vid  
Kronobäcks- 
dagen 

Arkeologiska undersökningar 
Inför byggnation av huset (se ovan) har arkeologiska 

 Ytterligare görs 
 i Februari. 
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undersökningar genomförts på området. Resultaten ska 
dokumenteras. Nätverket har kontinuerliga möten inom 
arkeologi för planering och genomförande av aktiviteter. 

Resa 
Inom projektets ramar finns en budget för att genomföra en 
studieresa. Planen är att den ska genomföras under våren 2010. 

Ulrika Wretås 6-9 Maj 2010 

Skymningskväll 
Under vinterns kalla och mörka tid arrangeras en skymningskväll 
med stämningsfull musik och eldshow. 

Gunilla  
Karlsson 

2009-12-10. 
Klar. 

 

 


