
 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2022 
 

Styrelsen för Ruda Samhällsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2022, 

som är föreningens 45:e år. Ordinarie årsmöte hölls 21 april i Ruda Bygdegård i efter bygdegårdens 

årsmöte. Att mötet blev förlagt så sent på våren beror på Coronapandemin som fortfarande var 

verksam. 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2022 har haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Majlis Axelsson 

Vice ordförande: Vakant 

Kassör:  Sven-Allan Törnqvist 

Sekreterare: Sven-Allan Törnqvist 

 

Ledamöter: Anita Küch, Kristina Roos Pia Stigsdotter och Lasse Törngren (valda för två år 2022) 

 Lotta Nilsson och Sven-Allan Törnqvist (valda för två år 2021), 

Suppleant:    Sune Olsson (vald för två år 2021) 

Samhällsföreningens ärenden har delvis behandlats i samband med Bygdegårdens styrelsemöten då det till stora 

delar är samma styrelseledamöter i båda föreningarna och många gånger gemensamma frågor. Vid städdagar i 

aktivitetsparken har också föreningens angelägenheter diskuterats. Ordförande har även detta år fått dra ett tungt 

lass och det behövs akut flera eldsjälar som vill vara med och dra för att föreningen skall bli långsiktigt hållbar. 

År 2022 skulle varit 76:e gången som Knutsdansen i början av verksamhetsåret skulle ha genomförts. 

Coronapandemin gjorde det fortfarande olämpligt att samla barn och vuxna till detta evenemang. 

Bevakningsgruppen avvaktade att Pandemin skulle ta slut och göra det lämpligt att köra bevakningsturer i 

samhället och anordna informationsträffar. Under våren upphörde pandemins restriktioner, men då fanns det 

ingen som ville återuppta jobbet med bevakningsgruppen och åka runt. I juli upphörde gruppen och 

bevakningsbilen som Guy Ek förtjänstfullt har ansvarat för och skött om, såldes. 

Nytt besök av en helikopter blev det som gjorde uppstigningar över Ruda för intresserade. Föreningen serverade 

fika.  

Aktivitetsparken 

Under våren anordnades en städdag för aktivitetsparken. Dansbanan och virkesförrådet under scenen har 

transporterats bort tidigare och en allmän uppsnyggning behövde göras men inte så mycket hanns med. Många 

förbipasserande uppskattar att stanna och rasta i parken. PRO har använt sin boulebana i parkområdet flitigt men 

på banan för beachvolleyboll har det tråkigt nog varit stilje. 

Föreningen har skött parkens grönytor, plockat skräp, tömt papperskorgar och satt ut bänkar för Ruda-bor och 

andra som stannat för att rasta. För toalettbyggnaden som inköptes av Högsby kommun var planen att renovera 

denna så den blev användbar för besökare men kommunen ansåg genom ÖSK att byggnaden var i alltför dåligt 

skick och stoppade åtgärder. Föreningen fick en stor faktura för hyra av utplacerad ”bajamaja” under 2020-2021 

och tvingades därför avstå denna för 2022. På det viset blev det affärsinnehavarens problem att ta hand om 

trafikanternas toalettbehov vilket både är olämpligt och besvärligt.  

Sommarblommor planterades ut i samhället till midsommar, inköpta för ÖSK:s blomsterbidrag. 

Samhällsföreningen har under året haft kvar sin lokal ”Punkten” för ungdomsverksamhet som kan hyras till 

möten och mindre evenemang. Majlis har servat personal från Högsby biblioteket som har anordnat 

ungdomsträffar rubricerade ”Häng i Ruda!”. Kommunen har slutat att ge bidrag till hyradå så lite ungdomsarbete 

pågår. Föreningen måste avsäga sig lokalen om ingen användning finns i fortsättningen.   

Januari 2023. Styrelsen  


