
Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Styrelsen för Ruda Samhällsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2020, 

som är föreningens 43:e år. Ordinarie årsmöte kunde inte hållas p g a Coronapandemin som pågått 

under året från början av mars månad. 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2019 har arbetat vidare även under 2020 med följande 

sammansättning: 

Ordförande:  Majlis Axelsson 

Vice ordförande: Rune Hellquist 

Kassör:  Sven-Allan Törnqvist 

Sekreterare: Sven-Allan Törnqvist 

Ledamöter: Anita Küch, Pia Stigsdotter, Kristina Roos och Lasse Törngren (valda för två år 2019),  

 Hasse Levin, Simon Målberg, Lotta Nilsson, Sven-Allan Törnqvist, (valda för två 

år 2018) 

Suppleanter:    Rune Hellquist och Peter Billgren (valda för två år 2019) Sune Olsson (vald för 

två år 2018) 

Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits, samt tre planeringsmöten inför ”Fest med allvarligt 

innehåll” som hölls i aktivitetsparken den 11 oktober. 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. Ordförande har även detta år fått dra ett tungt lass och det behövs 

fortfarande flera eldsjälar som vill vara med och dra för att föreningen skall bli långsiktigt hållbar. 

År 2020 var det 74:e gången som Knutsdansen i början av verksamhetsåret genomfördes. Lennart Petersson stod 

för musiken till ringlekarna men tyvärr fattades även i år en ledare som kunde visa rörelserna på ett korrekt sätt. 

Det kom färre besökare än föregående år. Naturligtvis fanns tomten på plats och delade ut godispåse till alla 

barn. 

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären då alla medverkande gratulerades med blommor. 

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället och anordnade informationsträffar. Guy Ek 

har ansvarat för bevakningsbilen och Lotta Nilsson har planerat turlistan och organiserat åkandet. 

Integrationsprojektet i form av sy-café för invandrade kvinnor startade under vintern men fick läggas ner när 

pandemin bröt ut och förhindrade samlingar. Integrationsmedel har betalats  till föreningen med 5 500kr. 

Nytt besök av en helikopter 1 augusti som gjorde uppstigningar över Ruda för intresserade. Föreningen 

serverade fika.  

Aktivitetsparken 

Under våren anordnades en städdag för aktivitetsparken och på ett styrelsemöte beslöts att ta bort dansbanan och 

anlägga gräsmatta där samt ta bort virket under scenen och skänka bort marknadsbodarna om någon vill ha dem.   

PRO har använt sin boulebana i parkområdet flitigt och även banan för beachvolleyboll har kommit till 

användning i mindre omfattning. 

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

andra som stannat för att rasta. Toalettbyggnaden har inköpts av Högsby kommun men för den skull inte blivit 

tillgänglig detta år heller. Per-Olof Lindeborg har tittat på byggnaden och bedömer att den går att ställa i ordning 

för användning. Kommunen har också tittat men bedömer att huset är för dåligt och måste ersättas med ny 

byggnad. Föreningen beslöt att hyra och placera ut en bajamaja över sommaren men behovet finns egentligen 

året runt. 

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

planterades några bärbuskar i parken. Traditionsenligt deltog föreningen i uppsättningen av samhällets julgran 

före advent.  

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

möten och mindre evenemang. Majlis har tillsammans med ungdomsledare från kommunen ansvarat för några 

ungdomsträffar rubricerade ”Häng i Ruda!”  

Den 11 oktober anordnades en välbesökt ”Fest med allvarligt innehåll” i aktivitetsparken. De allvarliga var att ge 

möjlighet för diskussion och via listor protestera mot nedläggning av Ruda skola. Det fanns även möjlighet att 

hjälpa affärsinnehavaren att förbättra och anpassa affärens utbud genom att skriva på listor vad man saknat. I 

övrigt fanns tipspromenad, pysselbord och lekar för barnen, föreningspresentation, uppträdande av medlem från 

Carling Family, musik med Bergeskans orkester mm. Inte att förglömma att samhällsföreningen bjöd alla 

närvarande på pizzabit. Festen finansierades med aktivitetspengar som söktes från Region Kalmar.  
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