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      ERINGSBODA SAMHÄLLSFÖRENING 
 

 

 

 

          VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

 

Styrelsen för Eringsboda Samhällsförening lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2020 
 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Ordförande  Claes Wiberg 

Sekreterare:  Göran Nilsson  

Kassör:  Dan Johansson 

Övriga ledamöter: Ulla-Britt Svensson  

  Peter Svanfeldt  

  Hampus Vennerhof 

                                     Ola Johansson   

Suppleanter:  Marion Allier 

                 Ilse Gottweis 

  Malek Aidi 

  (Jonna Åbom Ilandersson)  

    

Medlemmar/styrelsemöten 

Under året har föreningen haft 132 betalande medlemmar, dvs. 77 % av totalt 172 registrerade 

Det senaste årsmötet hölls den 4 mars 2020 i Byahuset 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 10 styrelsemöten + 3 på övertid dvs. efter tid för planerat årsmöte.  

 

Organisation: 

Följande sektioner och grupper har varit aktiva under året; 

Vägsektion, Fritids- och Ungdomssektionen, Fastighetssektionen/Byahusgruppen, Aktivitetsgruppen, 

Försköningsgruppen, Informationssektionen 

Vision och målsättning: 

Föreningens vision är att arbeta för en ”Levande landsbygd”. 

För att uppnå detta har styrelsen satt upp fyra mål: ökad inflyttning, ökad sysselsättning, ökad försköning och ökat 

engagemang 

 

I Eringsboda med omland 2019-12-31 har totalt antal 640 invånare. I Eringsboda tätort bodde 291 personer. 

Aktuellare siffror presenteras tidigast under våren 2021. 
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Inledning 

Tack till er alla för det gångna året. Pandemin och dess olika förhållningsregler har gjort det svårt för vår 

verksamhetsplan att få genomslag. Vi har lyckats ställa om våra verksamheter och intensivt satsat på vårt 

försköningsmål och med detta har vi lyckats över förväntningarna. Trots att vaccineringen pågår måste vi nog 

tyvärr förbereda oss på smittrestriktioner även under resten av våren och sommaren 2021, men nu börjar vi se 

ljuset i tunneln. 

 

Fiber 

Regeringen har tilldelat bl.a. Blekinge resurser för utbyggnad av bredband.    

 

Försköning 

Skulpturparken är iordningställd och vi hoppas att alla medverkar till att denna iögonfallande plats underhålls på 

bästa sätt. Arbetet med Promenadstråket runt Togölen pågår, helgfria lördagar samlas villiga medarbetare och 

uträttar storverk för iordningställande av denna vandringsled. Försköningspengar har erhållits och arbetet med att 

anlägga Park Nordensköld på tomten bakom Macken har genomförts. En parkgrupp har arbetat tillsammans med 

landskapsarkitekten Roland Gustavsson. Korsningen vid norra infarten har också iordningställts bl.a. har 

föreningen där placerat två träskulpturer i ek av Karsten Teglbjerg och ett Smålandsstaket har tillverkats 

tillsammans med Andreas Åstrand. Försköningspengar har även nyttjas för att iordningställa en beteshage i norra 

delen av Togölen för att på sikt med hjälp av får hålla förbuskningen i schack. Försköningspengar har även 

bidragit till diverse belysningsarrangemang på ovan nämnda platser. De medlemmar som efter bästa förmåga har 

ställt upp och medverkat till att dessa försköningsprojekt har genomförts borde samtliga tilldelas regeringens 

medalj för medborglig förtjänst. 

 

Genomfartstrafiken 

Vi önskar att även utveckla byns attraktionsförmåga på turister och förbipasserande bilister. Kommunen biföll 

Samhällsföreningens önskemål om hastighetsbegränsningar i Eringsboda tätort. Hastigheten har sänkts till 40 

km, vid skolan till 30 km. Vi har dock fortsatta önskemål om Trafikverkets medverkan till ytterligare 

hastighetsdämpande åtgärder. 

 

Byahuset 

Idag är Byahuset utrustat med bildprojektor och tillhörande automatisk filmduk, förstärkare med högtalarsystem 

och hörselslinga. Fiber finns tillgänglig i byggnaden. Vi är också tacksamma att både föreningar och enskilda 

hittar till föreningens hemsida för att boka lokalerna. Vi önskar att samtliga medlemmar medverkar till att 

marknadsföra vårt Byahus som under året har uppgraderats till Bygdegård. Föreningen har som önskemål att 

lokalerna kommer att nyttjas mer frekvent framöver. Genom att söka bidrag från kommunen har Byahuset 

utrustats med solcellspaneler, vilket medför att vi bl.a. är självförsörjande vad avser elförbrukningen. 

 

Information 

Vår hemsida www.eringsboda.nu är föremål för översyn. Föreningen är av den åsikten att när det gäller att snabbt 

få ut information om händelser och vad som är på gång då nyttjar man Facebook. Gällande ökat engagemang ser 

vi stor aktivitet på föreningens Facebook sida. Medlemsantalet här har ökat till 1321 personer. 

Vi anser dock att det är av stor vikt att vi har ett forum där vi kan presentera Eringsboda och dess möjligheter för 

t.ex. turister och nyinflyttade, därför anser vi att det behövs en hemsida. 

 

Ekonomi 

Ekonomin presenteras i separat resultat- och balansräkning.  

http://www.eringsboda.nu/
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Aktiviteter 

Föreningens aktivitetsgrupp har inte varit speciellt engagerade under året; avseende musikunderhållning, 

korvtillverkning, Skogstokig, Midsommarfirande och allsång som vanligtvis står på agendan. 

 

• Den 21/5 var det Gökotta. I år liksom åren innan genomfördes detta i samverkan med Kyrkan. Prästen 

stod för dagens andliga budskap och valda delar av Heidenstams kapell spelade mässingsmusik. 

Senare var det dags för årets tipspromenad, framtagen av vår eminente styrelsemedlem Peter 

”Solbacka” Svanfeldt, som även såg till att vi fick grillad korv efter genomförd promenad. Han passade 

också på att gifta sig detta år. 

  

• Den 29/11 var det första advent och vår traditionsenliga julmarknad fick ställas in. 

Ungdomsmedlemmarna Marion och Hampus julpyntade hela byn. I detta pandemins år var Ola Tomten 

som i god tid med hjälp av sina nissar hade lyckats få hit 6 st Davidslampor. Vår upplyste elektriker med 

hjälp av samma nissar fick dessa installerade i god tid så han kunde hålla sitt ljusa tal vid Brandstationen 

och med sitt trollspö tända Linden at 5 o’clock. 

 

Övrig verksamhet: 

Föreningen har varit aktiva med bl.a. följande ärenden:   

● Vi har fått en Spontanidrottsanläggningen som har nyttjas mycket för utomhusgympa som har blivit 

årets melodi 

● Våra parkbänkar har nymålade placerats ut av Göran Nilsson.   

● Våra ungdomar har hjälpt till med sommarlovsarbete, underhåll typ gräsklippning. 

● Samhällsföreningen har sett till att förbättringsarbeten av Björklidsvägen och Blankvägen har 

genomförts. 

 

Samhällsföreningens särskilda Tack tilldelas i år: 

• Kjell Moberg, den vandrande guldfiskarnas beskyddare och idésprutande arbetsnarkoman som 

lägger nästan all sin tid på att försköna och utveckla Eringsboda. Hans arbetsinsatser för bygden 

är mycket betydelsefulla. 

• Karl-Håkan Olsson, bidragsgivaren utanför gränsen som vurmar med hela sitt hjärta och sin själ 

för landsbygden och kanske särskilt för Eringsboda.   

 

 

Styrelsen för Eringsboda Samhällsförening tackar med detta för visat förtroende under verksamhetsåret 2020. 

 

Eringsboda den 14 oktober 2021 

 

 

Claes Wiberg                    Dan Johansson                    Göran Nilsson  Ulla-Britt Svensson 

  Ordförande  Kassör                    Sekreterare         Ledamot 

 

             

                Peter Svanfeldt                     Ola Johansson        Hampus Vennerhof 

                 Ledamot                Ledamot                                  Ledamot  

 


