Verksamhetsberättelse Spjutaretorpsbygdens kulturförening 2018
Föreningen för Spjutaretorpsbygdens kulturförening har haft ett första spännande år.
Föreningen bildades under påskhelgen 2018-04-01. Styrelsen har sammanträtt två gånger.
Ordförande och kassör tog tag i praktiska uppgifter som att lägga upp konto i Sparbanken
Eken i Ryd, ansöka om organisationsnummer och bli en formell registrerad förening.
2018 års Konst- och Kulturrunda genomfördes med elva utställningsplatser under
Kristihimmelfärdshelgen 10-13 maj . Också i år hade alla utställarna ett bra besöksantal även
om det är svårt att göra en säker beräkning om hur många besökare som kommer till
respektive ställe.
Föreningens särskilda medlemsmöte nere vid Stures badplats hölls i år också i form av en
traditionell grillkväll den 11 maj med en stor uppslutning.
Föreningen satsade särskilt på att informera om vår nystartade förening och att samla in
medlemmar och medlemsavgifter. Vårt medlemsantal uppgick till 65 medlemmar detta första
år och Susan Hinke sammanställde denna lista och kommer att framöver ansvara för
uppdatering av medlemsregister.
Flera av föreningens medlemmar med Per Garnegård, Susan Hinke och Palle Hansson i
spetsen har lagt ned mycket arbete på att återställa en badbrygga i Norra Grytsjön och en
grillplats för föreningens medlemmar vilket vi är mycket tacksamma för och detta kommer att
öka gemenskapen i bygden. Platsen kallas Stures badplats.
Marianna Agetorp ansökte om en egen domän för vår hemsida och har också under året
uppdaterat den. www.spjutaretorp.com
Anders Magnusson har eftersökt om det finns en allmänning vid Stures badplats, men funnit
att så icke gör, men vi har fått medgivande från markägaren att ordna grillplats och badbrygga
vilket vi är mycket tacksamma för. Marianna har också föreslagit att föreningen mot
underhåll, får disponera Stures lilla Jaktstuga, men ännu inte fått ett medgivande. Anders
Magnusson har också undersökt om ”Trekanten i Spjutaretorp” är allmänning men, har tyvärr
också om denna fått svaret att den numera ej är allmänning. Inför konstrundan 2019 har Julia
frågat Gullvi och Per angående parkeringsmöjligheter i paddocken och de har givit sitt
godkännande till detta.
Anders Agetorp har tillskrivit kommunens gatuchef angående våra småvägar och bett om
mötesplatser och skyltar. Vi hoppas på positivt svar. Även vägverket är kontaktat angående
skyltar för mötesplats och tydligare markerade mötesplatser på den större Spjutaretorpsvägen.
Vi hoppas på positivt besked. Marianna har också samarbetet med Älmhults kommun om
cykelleden i bygden, kallad ”Trollskogsrundan 32 km”. För detta finns både en digital
broschyr och en flerspråkig pappersbroschyr.
Under året har Marianna för föreningens räkning ansökt om föreningsbidrag hos Älmhults
kommun Kultur- och fritidsförvaltning (startbidrag och ”mötesplatser”) och från Almundsryds
Sparbankstiftelse.
Under året har också föreningen upptagits som medlem i Härlundabygden AB –som är ett
Bygdebolag för samtliga föreningar i Härlundabygden – för att gemensamt stödja bygden.
Föreningen behöver inte själva betala startkapitalet för denna aktieförening utan det
möjliggörs genom den gamla Härlundafonden (Pottebodafonden).
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