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Verksamhetsberättelse, oktober 2020 – september 2021 

Klosterruin Kronobäcks Vänner 

 

 

 

 

 

 

Styrelse, funktionärer och medlemmar 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen genomfört sex protokollförda sammanträden 

och ett planeringsmöte med syfte att arbeta fram nya idéer till vår verksamhet. 

 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande Irene Holm Vice ordförande Gull Strömberg 

Sekreterare Helen Lindeborg Kassör  Börje Jonsson 

Ledamot Elisabeth Odarp Ledamot  Dorota Nygaard 

Suppleant Hans Kihlbaum Suppleant  Berit Jönsson 

K-G Lundgren och Björn Söderberg har varit revisorer med Tommy Englund som ersättare. 

Valberedningen har bestått av Christina Englund och K-G Lundgren med Gull Strömberg som 

ersättare. 

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 59 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr. 

 

Möten och övriga aktiviteter 

Pandemin har påverkat våra aktiviteter i hög grad det gångna verksamhetsåret. Vi har 

anpassat där det varit möjligt men i flera fall fått ställa in evenemang. Styrelsens inre arbete 

har däremot fortsatt med oförminskad styrka.  

Medlemsmöten 

Årsmötet ägde rum den 22 oktober i Klubb Kulturs lokaler med 12 medlemmar närvarande. 

Lokalen valdes med hänsyn till FHM´s restriktioner. Efter mötet föreläste Peter Danielsson 

om ”Krigshjältar och jordbrukare på Kronobäck”. 

Vårens medlemsmöte flyttades fram till mitten av juni med 

ambitionen att arrangera ”en mindre Kronobäcksdag” för att göra 

intresserade medlemmar insatta i evenemangets organisation. 

Covidrestriktioner gjorde det omöjligt och vi bjöd in till ett 

utomhusmöte vid vår lokal med information om bland annat nya 

utställningen och kommande program samt guidning av området.  

Då de tio närvarande var bekanta med området blev årets utställning 
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och kommande dramaguidningar fokusområden i samtalet. Vi avslutade med fika och 

jordgubbar från Gulls odlingar.    

 

Skymningskvällen 

Hösten blev lite mörkare när pandemin tvingade oss att ställa in Skymningskvällen 2020.  

 

Projekt Överstebostället i Kronobäck - en historia över 200 år. 

Studiecirkeln har fortsatt under verksamhetsåret med fyra deltagare och 18 sammankomster. 

Årets arbete har handlat om att transkribera av- och tillträdessyneprotokoll från 1700-talet. 

Inför kommande år återstår bara del av det äldsta protokoll som vår förening fått tillgång till. 

Särskilt studium har ägnats åt 1759 års protokoll eftersom uppgifterna i detta ligger till grund 

för årets utställning i Svinhuset. Uppgifterna i protokollen har också jämförts med gamla 

kartor.  

 

Utställningen i Svinhuset 

Studiecirkel om överstebostället på Kronobäck som startade 2018 har nu resulterat i 

föreningens sjätte utställning, vilken invigdes i juni. I de tre fönstren 

på Svinhuset kan man bl.a. se en skalenlig modell, tillverkad av 

Hans Kihlbaum, av den huvudbyggnad som överste C G von 

Roxendorff lät uppföra. I ett av fönstren ses översten iförd en 

tidsenlig uniform från Calmar regemente, sydd av Irene Holm och 

Ulrika Wretås. Utställningen innehåller också en modell över hur 

hela gården troligen såg ut samt en karta som visar de torp som tillhörde överstebostället.  

 

Skötsel av hus och område 

Föreningen tar ett stort ansvar för att 

huset och området runt Klosterruinen 

ska vara trevligt att besöka. Vid årets 

två städdagar har vi som vanligt röjt 

kring källaren och brunnen, klippt 

gräs och syrenhäck samt ansat   

vildvinet runt huset. Vi har även rensat plattor, städat i husets utställningsdel och putsat glas 

på utställningsmontrar och fönster samt lampor. Svinhusets golv är städat och materialet är 

organiserat för att vara lätt åtkomligt. 

Representanter från tekniska kontoret genomförde i april den årliga besiktningen av området 

och byggnader i samarbete med deltagare från oss i föreningen. Där bestämdes bl.a. att 

kommunen tillser att grenar som kan riskera att trilla ner tas bort, det placeras ut en större 

soptunna då området har många besökare som lämnar avfall, ytskiktet på golvet i lokalen ska 

ses över och låset till källaren ska bytas ut.  

 

Vi har också noterat att informationsskyltarna på området börjar bli slitna och behöver bytas 

ut. Ärendet är skickat till Länsstyrelsen som arbetar på nya skyltar till nästa säsong.  

 

Kronobäcksdagen 

För andra året i rad blev vi tvingade att ställa in sommarens höjdpunkt, Kronobäcksdagen. Vi 

såg ingen möjlighet att anpassa enligt FHM´s restriktioner. 
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Guidningar 
Liksom tidigare år har publika guidningar genomförts torsdagar i juli och 

augusti. Under juli har dessa guidningar även skett på söndagar.  

Fyra guider har ansvarat för årets guidningar. 

Totalt har offentliga guidningar hållits vid 13 tillfällen med totalt 92 

besökare, vilket är en mindre ökning jämfört med förra året.  

Härutöver har två gruppguidningar genomförts med totalt ca 35 deltagare. 

Dramaguidningar 

Under sommaren 2021 genomförde föreningen dramaguidningar för första 

gången. De var utformade så att deltagarna fick följa guiden på en tur i 

ruinområdet. Under vägen sågs tablåer där föreningens medlemmar i 

historiska dräkter åskådliggjorde guidens berättelse. Guidningarna 

genomfördes den 30 juni och den 1 augusti. Deltagarna fick anmäla sig i 

förväg. Evenemanget samlade totalt 45 deltagare och 13 samt 16 agerande 

medlemmar.  

 

Utomhusbion 

Bion var inställd även sensommaren 2021. Styrelsen diskuterar de ekonomiska förutsättningar 

för kommande bioevenemangs vara eller inte vara.  

Uthyrning av samlingslokalen 

Vår förening sköter som tidigare uthyrningen av Mönsterås kommuns samlingslokal vid 

Kronobäck. Uthyrningarna har tagit fart igen i jämförelse med förra året, från 136 till årets 

221 tillfällen. Mönsterås kommun har nyttjat lokalen för möten och skolverksamhet och står 

för den störta andelen, 111 tillfällen. Föreningens verksamhet har bokats in vid 58 tillfällen. 

Resten av bokningarna har bl.a. avsett kalas, andra föreningar och yogakurser, både i lokalen 

och utomhus i ruinen.  

Det har förekommit viss skadegörelse i samband med uthyrning men vi har fått ersättning för 

våra utlägg. 

Under pandemin har uthyrningen sjunkit totalt och därmed också våra intäkter. Omkostnader 

för skötsel av lokalen kvarstår dock. Vi har därför fört diskussioner med kommunen om hur vi 

ska agera för att inte missgynnas vid bidragsansökningar. 

 

Sömnadsdagar 

Under det gångna året har Irene fortsatt att erbjuda medlemmar hjälp med tillverkning av de 

privata kläder som används vid våra evenemang. 

 

                                             Styrelsens interna arbete 

Arkivplan och inventarieförteckning 
Vi fortsätter arbetet med att implementera arkivplanen för att på sikt ha alla föreningens 

dokument arkiverade på rätt plats och i rätt form.  

Våra inventarier och lösöre är inventerade, dokumenterade i ord och bild samt värderade. Det 

har legat till grund för årets omförhandling av den föreningsförsäkring vi har hos 

Länsförsäkringar. Våra inventarier och lösöre inkl. glasmontrarna vid Svinhuset är värderade 

till närmare 300 000 kr.  

Medlemsutskick, hemsida och Facebookgrupper 

I vår ambition att hålla medlemmarna uppdaterade på föreningens verksamhet skickar vi ut 
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aktuell information via mejl i anslutning till våra styrelsemöten. Medlemsutskicken finns 

också på föreningens hemsida.  

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information om vår verksamhet och våra evenemang. 

Den har också en kalender för bokning av huset och guidningar. Där finns också information 

om platsen och dess historia. 

Föreningen har två Facebook grupper, en privat och sluten medlems- och intressegrupp där vi 

diskuterar och informerar om föreningsangelägenheter samt en Facebooksida som är offentlig, 

där vi framförallt annonserar våra evenemang. 

Samarbetsavtal med Vuxenskolan 

Vi har under våren slutit samarbetsavtal med Vuxenskolan. Det löper på ett år och handlar om 

att tillsammans genomföra folkbildningsverksamhet dvs. studiecirklar, kulturarrangemang 

eller annan verksamhet så som kurser, workshops, seminarier etc. I avtalet förbehåller vi oss 

rätten att samarbeta med andra folkbildningsorganisationer som erbjuder verksamhet i linje 

med föreningens syfte. 

Under hösten 2021 genomförs i samarbete en filmkurs. Syftet är att skapa filmer med telefon 

och I-pad som kan hjälpa till vid annonsering av arrangemang på sociala medier.  

Sponsorverksamhet 

Sponsorgruppens arbete har till största delen handlat om att förlänga och skriva om avtal. 

 

Övriga aktiviteter 

Projekt 

Studieförbundet Vuxenskolans projekt, 45 min Mönsterås, är färdigt.  

I filmen medverkar tre föreningar från Mönsterås med information om sin 

verksamhet. Se filmen på Youtube eller vår Facebooksida där Irene och 

Börje ger en 15 minuters presentation av vår förening.  

 

Broschyrer 

Föreningen har hjälpt länsstyrelsen att ta fram nya broschyrer om Kronobäcks 

klosterruin. Vi har bidragit med texter och bilder. Broschyrerna finns bl.a. i 

träkistan vid utställningen i huset.  

Där finns också ”Upptäck Kalmar län-utflyktsguide till 

70 natur- och kulturområden, varav Kronobäck är ett av 

målen. Även här har föreningen hjälpt till att ta fram text och bilder. 

Skriften finns digitalt på länsstyrelsen hemsida samt på flera turistbyråer 

i länet.   
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Styrelsen vill tacka alla medlemmar för arbete och stöd under det gångna verksamhetsåret. Vi 

vill också framföra ett stort tack till Mönsterås kommun och till föreningens sponsorer för 

stöd och ett gott samarbete 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kronobäck den 28 oktober 2021 

 

_________________________________ ________________________________ 

Irene Holm, ordförande   Börje Jonsson, kassör 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Helen Lindeborg, sekreterare  Gull Strömberg, vice ordförande 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Elisabeth Odarp, ledamot    Dorota Nygaard, ledamot 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Berit Jönsson, suppleant   Hans Kihlbaum, suppleant 


