
 Verksamhetsberättelse för Långörens Hembygdsförening 2020-2021 
 
 
Hembygdsföreningen har under sommaren och hösten 2020 samt våren 2021 haft 
minskad verksamhet på grund av de olika restriktioner som rått under pandemin. Det 
har medfört att vandrarhemmet liksom förra året i stort sett varit stängt för övernattande 
gäster. Styrelsemöten har fått göras på distans. 
 
Medlemsantalet i föreningen är 54 stycken varav 29 stycken fullbetalande. 
 
Styrelsen har följande sammansättning: 
Elisabeth Uhlén-Nordin   ordförande 
Birgitta Norlindh sekreterare 
Alice Olofsson kassör 
Margit Berglund och Kerstin Johansson övriga ledamöter 
 
 
Föreningens ekonomi 
Tillgångar: 
Plusgirot Sparkonto 2.827:- 
Plusgirot 12.288:56 
Marginalen Bank 10.222:94 
Marginalen Bank Markvård 10.586:76 
Summa:35.925:26 
 
Revisionen har utförts av Olaussons Redovisningsbyrå, Ramdala 
 
 
Sommarens uthyrning 2020 
Intäkter för uthyrning av lägenhet, lotsbod, och bottenvåning för 2020 var 350:-.  
De första gästerna för 2021 ingår i bokföringsåret och har inbragt 3000:-. 
Kortförsäljning, tornavgift samt gåvor 4.515:- kronor 
 
 
Aktiviteter under året har inskränkts till slåtterdagen på Lilla Slätt.  
Efter sedvanlig hjälp med själva slåttern av Bengt Jonasson från Hästholmen var vi cirka 
tio personer som räfsade och samlade ihop höet. Förmiddagen avslutades med 
gemensam kaffestund vid Lotshuset. 
 
En fråga har kommit från Arkivförbund Sydost Växjö om att ingå i den uppdaterade 
arkivguide för Blekinge och Kronoberg som togs fram 2016. Guiden ska innehålla 
uppgifter om de arkiv som finns i länet och ge en samlad bild av vad som finns 
representerat inom Blekinge och Kronobergs län. Vår arkivförteckning har skickats till 
Arkivförbundet. 
 
 
 
 
 
 

 



Fönsterrenovering av lotshusets ovanvåning slutfördes i september 2020 av Arturas 
Fontaine. Hembygdsföreningen fick 64.495:-  kr av Länsstyrelsen vilket motsvarar 65% 
av det belopp vi sökte.  
Arbetet är dokumenterat i en antikvarisk rapport av antikvarie Katja Meissnar. Rapporten 
finns i lotshuset. 
 
50.000:- kronor beviljades ur " Landsbygds- och Skärgårdsmiljonen" till inköp av nya 
möbler och annan utrustning i lotshuset. I oktober 2020 hade föreningen möjlighet att 
göra inköpen och få transport ut till ön. I maj 2021 packades allt upp och ställdes på 
plats. Nya elinstallationer utfördes. Således hade vi allt på plats när de första 
lotsgästerna kom i juni. 
 
12.031:- kronor beviljades från Boverket, detta gäller organisationsbidrag till allmänna 
samlingslokaler. Bidraget har använts till löpande utgifter under året. Ny ansökan har 
skickats till Boverket för detta år. Hembygdsföreningen får besked under sommaren. 
 
 
Sammanslagning av föreningar 
 
Efter beslut vid årsmötet 2020 gällande att skapa förutsättningar för en sammanslagning 
av Långörens Hembygdsförening och Långörens Intresseförening har detta upptagit stor 
del av styrelsens arbete. Detta kommer att presenteras vid årsmötet 2021. 
 
 
Vi tackar för stöd till föreningen under det gångna året  
 
Styrelsen 

 

 
 
 
 
	


