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Högsma Bygdeförening 
Verksamhetsberättelse 2020 

Organisation  
 

Styrelsen för föreningen 2020  
 

Ordförande:   Sven-Åke Herbertsson  

Vice ordförande:  Eva Stridsberg 

Sekreterare:  Anja Nilsson  

Kassör:   Ingemar Thulin  

Ledamot:   Eva Stridsberg/Jimmy Hansen 

Styrelseersättare:  Ronny Håkansson/Sven-Erik Nilsson  

Adjungerande:  En representant från fastighetskommittén och badkommittén  

Programansvarig:  Styrelsen  

Revisor:   Gunilla Malmsten och Per-Erik Mattsson  

Revisorsersättare:  Mats Persson och Lennart Jönsson  

 

Valberedning 2020  
Britt Qvarnström.  

 

Kommittéer 2020  
Fest:   Styrelsen  

Fastighet:   Mats Persson, Erik Sjöholm och Håkan Bengtsson  

Bad:   Sven-Åke Herbertsson, Johnny Hjalmarsson och Göran Olsson  

Smådjursmarknad:  Anja Nilsson  

 

Styrelse- och kommittémöten  
Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda möten, varav två digitala, samt årsmöte. 

Badkommittén har haft 8 arbetsmöten. 

Fastighetskommittén har haft 3 städ- och fixardagar. 

Övriga möten: Väg- och Rodatorpsmöten 3 st. 

 

Ekonomi  
Föreningens ekonomi är bra. De största inkomstkällorna 2020 har varit uthyrning till 

veckoslutsgrupper, uthyrning av båtplatser och den vedeldade bastun.  

 

Medlemmar  
Föreningen har 107 betalande medlemsfamiljer. Totalt 234 medlemmar.  

 

Övrigt 2020  
Representant i Stiftelsen Rodatorpet: Mats Persson  

Ombud till vuxenskolans årsmöte: Sven-Erik Nilsson. Ersättare Sven-Åke Herbertsson.  

Ombud till distriktets årsstämma: Anja Nilsson och Eva Stridsberg. 
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Verksamheten 2020 

  

Bygdegården 
  

Fastighetsunderhåll och inköp 

Totalt 121 794 kr. 

Bland annat: 

- Målning av sovrum, hall och handikapptoalett 52 000 kr. 

- Extra filterbädd för avlopp och anläggning av parkering 42 700 kr. 

- Ny altandörr 18 800 kr. 

 

Uthyrning och fester  

- I vandrarhemmet har vi haft 696 övernattningar (år 2019: 1 564) fördelade på 670 

svenska och 26 danska gästnätter.  

- Lokalerna har varit uthyrda till fester 4 gånger. 

- Andra organisationer har haft möten hos oss 3 ggr.  

 

Aktiviteter  

En film, på drygt 50 minuter, spelades in, där Mats Persson delar med sig av sina 

minnen och kunskaper om Högsma. Den rönte stor uppskattning och finns att köpa av 

föreningen.  

 

Gummarpsbadet  
- Det uttjänta hopptornet ersattes med nytt. Kostnaden för detta och nya stegar och 

skyltar blev 66 000 Kr. Detta blev möjligt tack vare generösa bidrag från 

medlemmar, företag, allmänheten och från Sparbanksstiftelsen Glimåkra. Ett stort 

tack. 

- En stabil möbelgrupp i sten skänktes till föreningen och installerades vid badet. 

Ett stort tack till Naturstenskompaniet. 

 

Uthyrning och fester  

- Vår vedeldade bastu har varit uthyrd totalt 76 gånger. Uthyrningen fördelades på: 

Öppet husbastu för allmänheten 6 ggr, föreningens medlemmar 8 ggr, turister och 

icke medlemmar 65 ggr. 

- 20 båtplatser har varit uthyrda under året. Utöver det har 2 båtplatser fritt 

disponerats av Rolstorpssjöns fiskeförening.  

- Badet är ett populärt utflyktsmål och har som vanligt varit välbesökt.  

 

Ideellt arbete  
Ca 750 timmar frivilligt, ideellt arbete har lagts ner på Bygdegården och Gummarps-

badet. Föreningens medlemmar har hjälpt stiftelsen Rodatorpet ca 10 timmar. Totalt har 

vi lagt ner ca 760 timmar ideellt arbete, som har utförts till föreningens fromma och ca 

350 mil körning med egna bilar har gjorts i föreningens tjänst. 
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Summering  
Styrelsen vill tacka alla som har ställt upp och satsat av sin fritid för föreningen under det 

gångna året. Det är ett fåtal personer som gjort det mesta arbetet. Vi välkomnar fler 

medlemmar, som är villiga att hjälpa till vid olika arrangemang och kanske engagera sig i 

vår styrelse eller i några av våra kommittéer.  

 

Vi har ett gott samarbete med andra föreningar, organisationer och Östra Göinge 

kommun.  

 

2020 har vi varit starkt påverkade av den pågående coronapandemin, som totalt slog ut 

uthyrningen till våra kontrakterade tyska gäster och väsentligt drog ner uthyrningen till 

övriga utländska gäster. Trots det så har vi lyckats upprätthålla en god ekonomi.  

Vi hoppas på ett nytt "friskare" 2021, fyllt av spännande aktiviteter och händelser och vi 

kommer att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten och försöka komma på nya 

sätt att utnyttja våra anläggningar.  

Styrelsen framför sitt varma tack till alla, som genom olika insatser och sin givmildhet har 

möjliggjort en fortsatt utveckling av verksamheten och därmed bidragit till en levande 

landsbygd.  

 

Högsma februari 2021 

STYRELSEN 


