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Högsma Bygdeförening 
Verksamhetsberättelse 2021 

Organisation  
 

Styrelsen för föreningen 2021  
 

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 2021  
Britt Qvarnström.  

 

Kommittéer 2021  
Fest:   Styrelsen  

Fastighet:   Mats Persson, Erik Sjöholm och Håkan Bengtsson  

Bad:   Ronny Håkansson, Jimmy Hansen och Sven-Åke Herbertsson  

 

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

Badkommittén har haft 16 arbetsmöten. 

Fastighetskommittén har haft 6 städ- och fixardagar. 

Övriga möten: Väg- kommun- och Rodatorpsmöten 2 st. 

 

Ekonomi  
Föreningens ekonomi är bra. De största inkomstkällorna 2021 har varit uthyrning till 

veckoslutsgrupper, uthyrning av båtplatser och den vedeldade bastun.  

 

Medlemmar  
Föreningen har 112 betalande medlemsfamiljer. Totalt 224 medlemmar.  

 

Övrigt 2021  
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. Ersättare Sven-Åke 

Herbertsson. 
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Verksamheten 2021 

  

Bygdegården 
  

Fastighetsunderhåll och inköp 

Totalt 148 750 kr. 

Bland annat: PH-mätare med GSM-larm, slipat golv i festsalen, nya element till sovrum. 

Målning av fönster och husgrund. Påbörjat utbyggnad av hydroforrum. Gjort i ordning 

plats för gästparkering 

- Inköp av begagnad gräsklippare 19 000 kr. 

- Nytt aggregat till Gummarpsbastun 8 190 kr. 

 

Uthyrning och fester  

- I vandrarhemmet har vi haft 875 övernattningar (år 2020: 696) fördelade på 664 

svenska, 140 tyska och 71 danska gästnätter.  

- Lokalerna har varit uthyrda till fester 2 gånger. 

- Andra organisationer har haft möten hos oss 1 gång.  

 

Aktiviteter  

En film på ca en timme, inspelad av Sven-Åke vid en gårdsvandring med Mats Persson 

2010 till Björkeröd, Hultet och Rolstorp samt Gummarpsbadet har redigerats och gjorts i 

ordning. Den har rönt stor uppskattning och finns att köpa av föreningen och delar av 

den kan även ses på YouTube.  

 

Gummarpsbadet  
- Byte av bastuaggregat. 

- Några smärre underhållsarbeten är utförda bl.a. byte av gångbrädor på 

båtbryggan och underhåll av vägen till badet.  

 

Uthyrning och fester  

- Vår vedeldade bastu har varit uthyrd totalt 133 gånger. Uthyrningen fördelades 

på: Öppet husbastu för allmänheten 3 ggr, föreningens medlemmar 18 ggr, 

turister och icke medlemmar 112 ggr. 

- 23 båtplatser har varit uthyrda under året.  

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

 

Ideellt arbete  
Ca 650 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 660 timmar ideellt arbete, som har utförts till föreningens fromma och ca 

210 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.  

 

Även 2021 har vi varit starkt påverkade av den pågående coronapandemin, som kraftigt 

dragit ner på 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 tror och hoppas att under 2022 kommer det att så sakteliga återgå till mer normala 

förhållande. 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 2022 

STYRELSEN 


