
Medlemsmöte 
Klosterruin Kronobäcks Vänner 

2015-05-07 
 
NÄRVARANDE 
Irene, Gull, Gun, Siv, Jimmy, Caroline, Ulrika, Carsten, Mikael och Helen,  

 
1. VÄLKOMMEN 
Ordförande Irene hälsade välkommen och öppnade mötet. Därefter avbrott för kaffe. 
 
2. SKRIVELSER  
Inga skrivelser har inkommit. 
 
3. KASSÖRENS RAPPORT 
Kassör Ulrika berättade att det är 47 aktiva som betalat årets medlemsavgift. 
Styrelsen vill jobba för fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till att jobba i föreningen. 
Styrelsen efterlyser idéer för att kunna värva yngre medlemmar. 
 
Det finns 37.000:- på kontot i dagsläget. Föreningen har betalat del av utställningen från 
egen kassa i väntan på att sponsorpengar kommer in. 
 
4. INFORMATION 
Huset; 
* Toaletten är reparerad och kommunen har satt upp en ny, förmodligen permanent, 
skylt med information om toalettens öppettider.  
* Förra året besprutades ett getingangrepp på husets västra kortsida. Vi ska vara 
observanta på om getingarna dyker upp igen. 
Källaren; 
* Källaren ska få nytt tak och i samband med det tar kommunen bort asken.   
Trädfällningen var planerad till mars men är ännu inte utförd.                        
Området; 
* I samtal med kommunen har föreningen önskar fler suggor och stenar utplacerade för 
att förhindra otillåten bilkörning runt ruinen. 
* De är också vidtalade att en av P-platsens begränsningar är nedkörd och behöver 
repareras. 
* Informationstavlan över området är trasig och inplockad.  Vi har anmält detta till 
länsstyrelsen. 
Ruinen; 
* Den tidigare lagningen av muren ska förbättras av länsstyrelsen. 
* Stenarna i koret måste skyddas och föreningen har undersökt olika alternativ till 
lösningar. I dagsläget gäller att vi ska låta det växa igen. 
* Den planerade belysningen av murens högre delar är godkänd. Förslaget är att kabeln 
grävs ned längs muren, vid vilken även lamporna ska vara placerade. 
* 21/5 är representanter från länsstyrelsen på plats för att tillsammans med föreningens 
företrädare gå igenom bl.a. önskemålen om belysning av ruinen, golvet i koret och den 
kommande placeringen av låda med sand för stenar från hembygdsmuseet. 
Svinhuset; 
Huset är invändigt ombyggt för utställningen. Det är nya lampor i taket och det är städat 
bland våra inventarier. 



Städdagar är 3 maj och 20 september; 
* Vårens städdag innebar mest finjustering i området. 
* Berit fyller krukorna med passande blommor samt kompletterar kryddträdgården och 
sätter ut pinnar/skyltar med information om växterna i anslutning till dessa. Hon 
ombesörjer även att det kommer ny täckbark där behov finns. 
Uthyrning/bokning 
* Det är många bokningar under våren ex. skolornas tidsresor, privatpersoner och 
möten.  
 
5.  AKTIVITETER 
Kronobäcksdagen 14 juni;  
* Vi har utökat tiden med en timme och har öppet 11-15.   
* Årets dag har mer fokus på barnen och lekar än tidigare år. Lekarna och hästen är inne 
i ruinen. Vi har även tillverkat ett medeltida tält som bl.a. ska användas för barnen vid 
omklädning. 
* Förändringen består även i att vi inte jagar knallar eller hantverkare utan de som hör 
av sig är välkomna. 
* Det blir sånguppträdanden av en grupp från Öland under ledning av Hervor 
Gustafsson. 
* Scouter från Mönsterås deltar och hjälper till under dagen.  
Utställningen; 
* Invigningen sker kl. 14 i samband med årets Kronobäcksdag. Carina Eskelin är 
inbjuden att invigningstala. Inbjudningar skickas till bl.a. Kalmar läns museum, 
kulturnämnden i Mönsterås kommun, sponsorer och privatpersoner som deltagit i 
produktionen av utställningen. 
* Temat för utställningen är ”En dag i Kronobäck 1487”. Den visar och beskriver i de tre 
fönstren ett kyrkorum, ett sjukrum och ett rum med samtal mellan riddare och 
adelsdam. 
* I varje fönster finns information via skyltar samt ljus- och ljudknappar. Vi har även 
tagit fram bilder och dockor föreställande en katt som ska förklara och göra 
utställningen intressant för de yngre. 
* Sponsorernas namn ska visas i de ”blindfönster” som finns på Svinhuset. 
* Utställningen ska kompletteras med de större stenar som är en del av ruinens golv och 
idag finns på hembygdsgården. De ska ligga i en ”förhöjd sandlåda” under tak i 
anslutning till Svinhuset. 
Guidningar; 
* Området visas under juli, torsdagar kl. 18 och söndagar kl.14. I augusti, torsdagar kl.18. 
* Caroline är ansvarig på planeringen. 
Bio 14 aug;  
* Häradssparbanken sponsrar årets biokväll. 
* Filmen tas fram via röstning på bankens och föreningens hemsida. Förslag på titlar är; 
Hunger games, Tristan och Isolde, samt Robin Hood. 
Skymningskväll 19 nov; 
*Planeringen påbörjas efter sommaren. 
Föredrag; 
* Föreningen har tankar på två aktuella föredrag; Myntets historia med föredragshållare 
från Myntkabinettet och beskrivning av skatter som hittats i kommunen. Den andra tar 
upp medeltida mat och dukning med Peter Danielsson från Länsmuseet. 
 



Planerad utgrävning; 
* Mönsterås kommun lagt in en ansökan om arkeologisk utgrävning i anslutning till 
Svinhuset och kullen. En platta ska gjutas vid utställningsdelen av Svinhuset och måste 
då föregås av en utgrävning. Kalmar läns museum ska ansvara och intresserade 
medlemmar har möjlighet att delta. Det är planerat att ske under 4 dagar i september. 
 
 
6. SPONSORGRUPPEN 
Gruppens arbete går som planerat. Några sponsorer är helt klara med kontrakt och 
betalning. Andra har kontrakt klart men vi väntar på betalning. Det finns även 
intresserade där besked kommer inom kort.  
 
7. HEMSIDAN 
Virus på hemsidan har kostat föreningen ca 20.000:- under verksamhetsåret. 
Bokningsfunktionen är vägen in för virusangrepp. Börje letar nya möjligheter via s.k. 
bokningshotell. 
 
8. ÅRSMÖTE 
Boka in den 15 oktober för årsmöte. 
 
9. ÖVRIGA FRÅGOR 
Gull informerade om Hälsa och kultur, ett projekt i samarbete mellan Mönsterås 
hälsocentral och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi är en av de lokala kulturföreningar 
som deltar i projektet. (Se. Bilaga) 
Gull är föreningens kontaktperson och ansvarar för de besök som sker på Kronobäck. 
 
10. AVSLUT 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Kronobäck 2015-05-07 
 
 
 
 
_______________________________________________ ___________________________________________ 
Ordförande Irene Holm-Pettersson  Mötessekreterare  Helen Lindeborg 
 
  



 
 



 


