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Othinslunda hembygdsförening
är en kulturförening registrerad i Tomelilla kommun, medlem
i Skånes Hembygdsförbund, Sveriges Hembygdsförbund och ArbetSam.

Styrelsens sammanträden och övriga möten.
Styrelsen har under tiden 2016-03-30 till 2016-12-31 hållit 10 sammanträden
förutom årsmötet.
Ett extra medlemsmöte har hållits.
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Medlemsantal och avgifter
Medlemsantalet vid årsskiftet 2016/2017 var 185 st. Medlemsavgift 75 kronor
per person och år, 150 kronor för familj. Entreavgift 30 kronor för vuxen, barn gratis.
Förbokade, guidade besök 50 kronor.

Personal
Under året har en person varit anställd via lönebidrag, 50% vaktmästare, 50% borstbindare.
En person varit anställd via lönebidrag på 50% som borstbindare.
En person i Fas3 på halvtid.
En person arbetstränar på halvtid.

Alma Trapps affär
Under 2016 har affären varit välbesökt och antalet sålda borstar har varit stort. Vi ser också
att det är viktigt att affären är öppen på vardagar och det hade naturligtvis varit bra även med
lördag-söndag. Vi uppskattar antalet besök till omkring 950.

Kurser i borstbindning
Under 2016 har vi haft 6 kurser i samarbete med studiefrämjandet, 9-10 medlemmar per
kurs, 10 gånger per kurs.
Prova på-kurs för totalt 60 personer.
Halvdagskurs för 23 personer.
Heldagskurs för 41 personer.

Övrig försäljning
Våra borstar finns f.n. att köpa på Form & Design Center i Malmö samt på Österlens museum i
Simrishamn. I övrigt har vi valt att inte ha sekundär försäljning.

Marknader
Det har varit svårt att för föreningens räkning återetablera kontakten med de marknader vi
tidigare deltagit i. Vi har medverkat på Syfestivalen i Malmö, medeltidsmarknad i Sölvesborg,
Oxie marknad, Bondrumsdagen, Skansen i Stockholm, Byagården i Tomelilla, Mikaelimarknad
på Fredriksdal i Helsingborg, julmarknad på Fredriksdal, julmarknad på Svaneholm,
julmarknad i Kristianstad, Skånejul i Hässleholm, julmarknad på Katrinetorp i Malmö,
julmarknad i Onslunda.
Julmarknaden på Fredriksdal begränsades tyvärr till en dag, men vi hoppas att reparerade
kontakter ska göra att det går bättre nästa år. Detsamma gäller kommande symässa i Malmö.
Försäljningen har överlag varit god. Under året har det varit tydligt att behovet av
kortbetalning ökat från omkring 25% till omkring 75%.

Skånes hembygdsförbund
Onslunda hembygdsförening blev utvald att representera Skånes hembygdsförbund i
samband med firandet av Hembygdens år 2016 på Skansen i Stockholm. Tre personer reste
till Stockholm och sålde borstar på Skånegården.
Vi har också deltagit i ett ordförandemöte i Skånes hembygdsförbunds regi.
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Bussturister
Under 2016 har vi haft 13 inbokade bussresor, sammanlagt omkring 600 guidade besök.
Guider har nästan genomgående varit Inger Olsson och Ingar Möller.

Tidsmaskinen
Tomelilla kommun har under 2016 inkluderat Onslunda Hembygdsmuseum i sin turistguide-app för mobiltelefon, Tidsmaskinen, under ”Othinslunda”. Inger Olsson och Ingar
Möller har skrivit varsin sammanfattning av sina guide-föreläsningar och innehållet är delvis
baserat på detta.

Årets utställning
Årets utställning, ”Kökets textila skatter”, har väckt mycket intresse och lockat helt nya
besökare till gården. Utställningen har varit välbesökt och säkert bidragit till det goda
resultatet i affären.

Barnaktiviteter
Sportlov: Under 2 dagar fanns möjlighet att prova på borstbindning och pilflätning.
Besök av barnen på Fritids i Onslunda.
Under ht 2016 tipsrunda för alla elever i skolan. Omkring 200 besök av barn

Antal besökande
Totalt omkring 2700 besök. (Under 2015 registrerades 2023 besök). Först sedan slutet av
augusti har vi fört mer detaljerad statistik över besöken och nästa års siffror kan därför bli
mer exakta.

Nya inventarier
Under 2016 har ett mindre kylskåp köpts till verkstaden. Vi har också varit tvungna att
komplettera verktygssatserna till kurserna, då ett antal verktyg saknades. Generösa givare
har därutöver skänkt en gräsklippare, en grästrimmer, en industridammsugare, en våg, saker
som vi tidigare saknat.

Lagerhållning
Borstbinderiet erbjuder ett stort urval borstar. Det vore synd att minska detta, då det
sannolikt starkt bidrar till det intresse vårt stånd väcker på marknader. För att kunna
upprätthålla detta måste vi ha tillgång till ett antal olika material. Detta är naturmaterial och
många är svåra att få tag i. T.ex. importeras gethår från Kina, unionblandning från Mexico, etc.
Då måste vi beställa större kvantiteter för lönsamhet.

Vatten och avlopp
För att kunna dra in vatten och avlopp har vi sökt pengar från kommunen efter att ha tillfrågat
flera andra instanser. På uppmaning av Leif Sandström ansökte vi om ett räntefritt lån att
amorteras med det årliga kulturbidrag vi får från kommunen.
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Svar från Kultur- och Fritidsnämnden i Tomelilla kommun:
”Förslag till beslut under sammanträdet
Efter diskussion i nämnden föreslår ordförande Anette Thoresson (C) att
ansökan återsänds till Onslunda hembygdsförening med önskemål om att fler
möjligheter till finansiering undersöks och dokumenteras, såsom Boverket,
innan kultur- och fritidsnämnden tar ställning till ansökan. Onslunda
hembygdsförening informeras även om att ett eventuellt framtida räntefritt
lån inte kan knytas till garantier kring ett årligt kulturbidrag. Kulturbidrag är
en separat beslutsprocess.”

Underhåll av gård och inventarier
Kalkning av boningshuset och en del av uthusen
Tjärning av grunden i boningshuset och en del av uthusen
Reparation av hanabjälke i vagnhallen
Reparation av fönster och karmar
Reparation av sönderslagna fönsterrutor i ”lagårdsfönster”, dels i borstmuseet, dels i
vagnhallen
Helt nytt fönster och karm i skolsalen
Flera helt nya fönsterbågar i boningshuset
Kittning och målning av samtliga fönster i boningshuset
Reparation av ytterdörrar
Målning av ytterdörrar
Målning av gårdspumpen
Målning av innerdörr verkstad/affär
Påbörjad målning av ytterdörr/ affär
Påbörjad renovering av verandan
Service av luftvärmepump i verkstaden
Reparationer och service av borstmaskiner

Mötesplats
Städdag med eftermiddagskaffe
Förberedelse för midsommarfest med sill och kvällskaffe
Midsommarfest med Byalaget, OIF och PRO
Trädgårdsdag med våfflor
Surströmmingsskiva tillsammans med Byalaget
Deltagande i renoveringen
Ideell borstbindning inför marknader av åtskilliga medlemmar
Extra medlemsmöte
Föreläsning av Gustav von Gertten i församlingshemmet
Borsttillverkning i borstbinderiet
Sen julfest för aktiva medlemmar i församlingshemmet

Intressanta förvärv
Från Zeke´s antikvariat i Simrishamn en handskrift om enskiftet i Onslunda.
Från Elvy Tufvesson en kassabok från en affär i byn från förkrigsåren 1935 – 1937.
Från Niklas Olsson en inspelning av Inger Olssons guidning i borstmuseet.
Från Niklas Olsson en inspelning av Ingar Möllers guidning i boningshuset.
Filmerna kommer att förvaras på minnesstickor i föreningens bankfack. Viktigt framöver att
dessa filmer bevakas och överförs till eventuella nyare medier.
4

Till slut
Styrelsen ber att få tacka alla som hjälpt till under året och vi tackar för förtroendet
under 2016.
Onslunda 2017-03-01

Pernilla Lindahl

Arne Sahlin

Barbro Nilsson

Maria Skarped

Karin Blomqvist
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