
 
 
 

Hörvik-Krokås hembygdsförening 
Bollvägen 8 
294 74 Sölvesborg 
Ordförande: Rosmari Nordgren , 0723-259485 

 

Verksamhetsberättelse för Hörvik-Krokås Hembygdsförening 2020  

Hörvik-Krokås hembygdsförening, styrelsens verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2020. 

Allmän Översikt: 
 

Detta var föreningens 40:e verksamhetsår i Hörvik & Krokås med omnejd. 
 

Föreningen har stått bakom flera olika arrangemang i hembygdsgården och ute i samhället. 
 

# Under våren byggdes det upp en fin dansbana vid scenen. 
 

# Vi har haft 2 utställningar med tavlor av Olof Fredriksson och Anders Jönsson i bygdegårdens 
fönster. 

 
# Vi hade utställning av gamla skolplanscher i bygdegården under kulturveckan. 

 
# Bokstavsjakten under påskhelgen för stora och små, lockade många. Det  letades bokstäver och 
svarades på frågor om Hörvik/Krokås. 

 
# Det blev ett annorlunda Valborgsfirande i år med uppmaning att tända marschaller och lyktor vid 
den egna tomten . Kommunen och föreningar i Sölvesborg  hakade på. Radio Blekinge intervjuade. 

 
# Vart tog midsommarstången vägen? Ett annorlunda midsommarfirande med teckningar på  

midsommarstänger ritade av elever i Hörvik, uppsatta på olika ställen i Hörvik och Krokås. 
Frågerunda. 

 
# Tipsrundor av olika slag avlöste varandra under året; Digital vårrunda; Nostalgirunda; Digital 
julrunda över flera dagar; Vanliga tipsrundor. 

 
# Tre sommarcafeér lyckades vi genomföra, varav en med underhållning av Stefan Nilsson och en 
med livestreaming med Briggen Tre Bröder. Kaffe såldes och serverades vid alla tillfällena. 

 
# Öppet hus hos Mats Folkessons utställning av Volswagenbilar samt korvgrillning blev populärt. 
Det var riktat mot ungdomar. 

 
# Vi erbjöd ”Pröva på Boule” och korvgrillning,ett arrangemang riktat mot ungdomar. 

 
# Boule blev populärt. Vi erbjöd ”pröva på” och att lära sig boule vid ett tillfälle vecka.  

# Bouleturnering under hösten lockade många deltagare. 

# Vi köpte in sjöräddningens vagn. 
 

# Vi tände upp i Hörvik o Krokås och vid hamnarna med marschaller, 2:a advent. Detta ersatte 
julminglet som vi inte kunde genomförapå grund av Corona-epimin. 

 
# Livestreaming med Briggen Tre Bröder 20 december, ”Julen står för dörren”. På grund av 
tekniska problem blev det en bejublad inspelad konsert istället för livestreaming. 

 
# Ett bokskåp sattes upp utanför bygdegården i våras och fylldes med böcker. Vem som helst fick 
låna och byta. Populärt inslag i Coronatider. 

 
# Under november lade vi upp information om de gamla affärerna i Hörvik o Krokås, på  Facebook. 



 
 
 
 
 

# Under december månad hade vi en adventskalender om Hörvik och Krokås historia, där vi öppnade 
en lucka varje dag på Facebook. 

 
# Ett häfte trycktes upp med samlad info från adventskalendern. 

 
# Uthyrningsverksamhet till  privatpersoner, företag, andra föreningar, danskurser, med flera har 
varit starkt reducerad på grund av Corona-epidimin.  

 
# Samarbete med Hörviks skola har skett. De har använt hembygdsgårdens lokaler för möten 

och konferenser. 

 # Kulturcaféer. Antalet blev begränsat pga Corona-epidimin. 

- Vi har haft 5 tillfällen under året. 
- Kulturcafe om Olofström Johnny ???(Efternamn saknas) 
- Kulturcafé om Olofström Tommy Nilsson, Blekingevandraren 

Kulturcafé om Karlshamn Göran Lindgren, Karlshamn 
- Kulturcafé om Karlshamn Tommy Nilsson, Blekingevandraren 
- HIF:s historia Kenth Borgström 

 
# Trivseltorsdagarna genomfördes vid 4 tillfällen  med bl a matlagning 

 
# Under året har vi haft Linedance i två grupper, fortsättningsgrupper, med ca 10 deltagare i varje 
grupp. Vi lyckades genomföra dessa tillfällen, förutom 4 tillfällen  som flyttas till våren 2021. 

 
# Bokcirkel hade vi vid 4 tillfällen . 

 
# Under året hade vi ett jubileumslotteri med 50 kr:s lotter och skänkta vinster. Detta blev populärt 
och gav oss lite intäkter. Vinsterna var skänkta, tusen tack till er som sponsrade! 

 
# Barngymnastik har fortsatt under vår och höst. Barn födda 2015-2017 har erbjuditsgymnastik  
i skolans gymnastiksal. Vi fick stänga ner på grund av Corona-epidimin under långa perioder. 
Dock hann vi genomföra 10 tillfällen under  våren och 6 tillfällen under  hösten. 

 
# Städning av badstranden i Hörvik/Krokås 

 
- Vi sköter tillsyn av badstranden från och med den 15 maj till och med den 31 augusti 
- Vi ser till att det är rent och snyggt på stranden och att toaletterna är städade 

 

Övrig verksamhet : 
 

Vi har haft 10 st protokollförda styrelsemöten varav ett konstituerande, de senaste mötena har 

varit digitala. 

 På årsmötet  fattades beslut om nya stadgar. 

Vi har fått utmärkelsen Säker bygdegård från Bygdegårdarnas Riksförbund 

Vi har arbetat fram en drogpolicy. 

Vi har haft kontakter med Sölvesborgs Kommun, Kommunbygderåd, Länsstyrelsen, företag, 
föreningar, med flera. 

 
Vi har samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan i Sölvesborg 
 
En utställning om Carl Hörvik  finns i Tingshuset i Sölvesborg och i hembygdsgården. 
Utställningen uppdateras kontinuerligt. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Allmän skötsel av bygdegården både utvändigt och invändigt. 

 
Vi sökte och fick bidrag av kommunen för att förnya delar av ventilationen. 

 
Uppbyggnaden av vårt Museum pågår kontinuerligt. Här finns allt från fotografier, gamla 
fiskeredskap, historia om Hörvik & Krokås,med mera. 

 
Vi har fått ta del av Olle Södergrens enorma foto och filmsamling, vilken vi börjat att digitalisera  
och dokumentera. 

 
Styrelsen : 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 
Ordförande: Rosmari Nordgren

 
Vice ordförande: Maivor Johnsson 

 
Kassör: Ann-Mari Eriksson 

 
Sekreterare: Sven Johansson 

 
Kulturansvarig: Rosmari Nordgren 

 
Ledamöter: Angelika Margell, Lars-Henrik Holgersson, Gunilla Lindros-Magnusson 

 
Suppleanter:

 
Gunnar Torell,Gunilla Jörheim, Eva Lundstedt, Jeanette Lindros,  
Fata Wallin, Anna-Karin Bengtsson. 

 
Revisor: Leif Andersson och Anders Falck 

 
Revisorsuppleant: Kerstin Lindgren 

 
Uthyrningsansvarig: Gunnar Torell och Lars-Henrik Holgersson 

 
Teknikansvarig: Daniel Andersson, Ola Olsson 

 
Valberedning: Britt Nilsson och Bert-Ola Lindros 

 
 

Medlemsantal: 
 

Antalet medlemmar den 31 december 2020 var 449 st 
 

Medlemsavgift 2020: 
 

Enskild medlem över 18 år 100 kr 
 

Enskild medlem under 18 år   50 kr 
 

Familj 300 kr 
 

Uthyrningsavgift 2020: 
 

1800 kr per dag för icke medlem, företag eller förening 
 

1400 kr per dag för medlem 
 

1000 kr för möte i stora salen med kök förmiddag eller eftermiddag 
 

 

 



 

 

750 kr för möte i stora salen utan kök förmiddag eller eftermiddag 

1800 kr för Danskvällar med orkester 

500 kr för lilla salen. 
 
200 kr per timma 

 
 

Ekonomi: 
 

Redovisning av den ekonomiska verksamheten hänvisas till revisionsberättelse och kassatablå. 

 

Tack: 
 

Vi i styrelsen vill framhålla vårt varma tack till det stöd som vi får av våra medlemmar 

vid olika arrangemang vilket lett till att vi både ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

lyckats ännu ett år. 

Ett stort tack till alla som hjälpt till vid våra olika arrangemang. 
 

Vi vill också framföra ett stort tack till alla som skänkt gåvor och bidrag på olika sätt 
 

till Hörvik/Krokås Hembygdsförening. 
 

Vi tackar Sölvesborgs / Mjällby sparbank för årets sponsring samt alla andra företag som 
sponsrat oss för att göra vår verksamhet möjlig 

 
Vi har fått bidrag från Bygdegårdarnas Riksförbund på 36000 kr för att ersätta förlorade intäkter. Vi 
fick också en ungdomscheck på 5000 kr. 

 
Sölvesborgs kommun bidrog med 15000 kr till Hasse Andersson som var inplanerad till vårt 
jubileumsfirande, vilket blev inställt. Bidraget  flyttas till 2021. Ett stort tack för dessa. 

 
Tack till Sjöräddningen för hjälp med att lägga ut bojarna vid stranden 

 
 

Hörvik-Krokås den 28  Februari 2021

 

 
Rosmari Nordgren Maivor Johnsson 

 
 
 

Ann-Mari Eriksson Angelika Margell 
 
 
 

Sven Johansson Lars-Henrik Holgersson 
 
 
 

Gunilla Lindros Magnusson 


