Patabygdens Samhällsförening
Kallelse till årsmötesförhandlingar 2022-04-03
Tid och plats: Kl.14.00-16.00 i Hullgrensgården
Agenda:
a) Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
b) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två
justeringsmän.
c) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
d) Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
e) Val av styrelse och ersättare.
f) Val av en revisor för en tid av två år. Revisorerna väljs en åt
gången vartannat år.
g) Val av valberedning.
h) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
i) Övriga ärenden.
Medlem som önskar att ett ärende/motion ska behandlas vid
ordinarie årsmöte ska anmäla detta till styrelsen senast sju dagar före
mötet.
Eva Gustafsson
Ordförande
0499-24334, 070-249 00 91
info@patabygden.se
Nu satsar vi på ett traditionellt årsmöte, dvs inomhus med servering
av smörgåstårta och kaffe med kaka. 50:-/person. Barn under 15 år är
gratis. Vill man äta görs anmälan till info@patabygdens.se,
0499-243 34 eller sms till 070-249 00 91. Fred Petersson berättar om
Patamalm, dess hus och människor.

Patabygdens samhällsförening
Verksamhetsberättelse
2021-01-01-2021-12-31
Styrelsen har under året bestått av Eva Gustafsson (ordf.), Elisabeth Karlsson, Ingrid Wåhlin
(sekreterare), Per-Anders Karlsson (kassör), Lars Verde, Maria Karlsson (v. ordf. och senare
sekreterare), Malin Elmlid (v. ordf.) samt suppleanterna Kerstin Möller, Loes Waanders och Lena
Seger.
Revisorer: Göran Frisell, Jan Weinfors och Linda Jonsson (revisorssuppleant).
Valberedning: Lennart Gustafsson och Elisabeth Svensson
Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten. Under hösten och vintern har mötena hållits digitalt
via teams. 2021 blev som 2020 ett annorlunda år på grund av Corona, vilket tvingade oss till att
tänka om, både vad det gäller möten och aktiviteter, bl.a. ställdes Midsommarfirandet in. Styrelsen
har dock arbetat med att driva frågor och projekt vidare.

Verksamheten under året
1. Årsmötesförhandlingar hölls utomhus i Hullgrensgårdens trädgård, den 25:e april.
2. Projekt Utegym i Korpemåla har under året fått sin ansökan hos Kustlandet beviljad och
projektet kommer att genomföras under nästkommande år.
3. Projekt Pataholm avseende trafik och parkering mm har avslutats från arbetsgruppens sida.
Genomförandet kommer att ske våren 2022.
4. Samhällsföreningen har tillsammans med andra föreningar mellan Ålem och Kåremo skickat
in en skrivelse till Region Kalmar angående cykelväg på hela sträckan. Det är viktigt att detta
kommer med på den övergripande trafikplan för 2022-2033 som nu ska tas fram.
5. Under juli genomförde vi ett mycket lyckat evenemang med Mönsterås Bluesband i
Hullgrensgårdens trädgård där ca 200 gäster med medhavd picknick deltog.
6. Vi lyckades även genomföra en lyckad höstfest med kroppkakservering ute i trädgården
samt äppelpressning för de som önskade det.
7. Föreningen har under året 2021 haft ca 220 medlemmar och en medlemsavgift på 50:/person eller 100:-/hushåll.
Eva Gustafsson

Ingrid Wåhlin

Eva Gustafsson, ordförande

Ingrid Wåhlin, sekreterare

Per-Anders Karlsson

Maria Karlsson

Per-Anders Karlsson, kassör

Maria Karlsson, vice ordförande/sekreterare

Malin Elmlid

Elisabeth Karlsson

Malin Elmlid, ledamot

Elisabeth Karlsson, ledamot

Lars Verde
Lars Verde, ledamot

Medlemsavgift: år 2022 50:-/vuxen 100:-/familj
Betalas till Bankgiro: 5369-5128 eller Swish: 123 255 8054
Var vänlig uppge namn, adress, telefonnummer och ev. e-post på inbetalningen så att
vi kan uppdatera vårt medlemsregister. E-post-adressen är viktig om ni vill ha våra
digitala nyhetsbrev och annan information.
Föreningen är öppen för alla som vill vara med.

Välkommen!

Patabygdens samhällsförening startades 1985, i syfte att tillvarata bygdens intressen såsom
att bevara en levande landsbygd och driva aktuella frågor gentemot kommun och övriga
myndigheter. Regelbundet träffar styrelsen i föreningen kommunen, i syfte att diskutera och
stöta på de frågor som är aktuella. Vidare anordnas evenemang för att boende i bygden ska
känna delaktighet och samhörighet. Midsommarfirandet i Pataholm är föreningens största
årliga tillställning, som kräver mycket arbete och engagemang från många. I två år har dock
evenemanget ställts in pga Corona-pandemin. I juli kunde vi ändå genomföra en konsert
med Mönsterås Bluesband i Hullgrensgårdens trädgård. 200 personer kom för att njuta av
pick-nick och musik. Nu hoppas vi återigen kunna genomföra det traditionella
midsommarfirandet i Pataholm.
Föreningen arbetar med och driver arbetsgrupper för olika projekt som medlemmarna
motionerat om. Just nu finns bl.a. ett pågående projekt som jobbar med att anlägga ett
utegym i Södra Korpemåla. Finns intresse för att hjälpa till kontakta gärna styrelsen.

Den nya styrelsen kommer efter årsmötet att bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras
och planeras in under 2022. Om ni inte får mail från föreningen redan idag rekommenderas
att ni till info@patabygden.se meddelar er mail-adress, så får ni per automatik information
om vad och när det händer saker.
Styrelsen
Patabygdens Samhällsförening

Grannsamverkan

Grannsamverkan i Patabygden är uppdelad i ett antal områden som vardera har en
kontaktperson. För vilka områden det är och vilken kontaktperson som gäller för just din
fastighet se nedan eller på föreningens hemsida www.patabygden.se. Informationen finns
under ”Verksamhet”. Uppgifter om eventuella händelser sprids via mail och Coyards, vilket är
en app som underlättar information till er som är anslutna till Grannsamverkan i de olika
områdena enligt nedan.
Informationsmöten anordnas med jämna mellanrum, dit vi bjuder in exempelvis poliser,
brandmän, försäkringsbolag m.fl. Vid sådana tillfällen sponsrar Patabygdens
Samhällsförening med kostnader för annonsering, hyra av lokal osv.
Tips för att motverka brott!
1. Lämna inte guld eller andra värdesaker kvar i huset när du reser bort.
2. Skriv inte på sociala medier, ex. facebook, att du skall resa bort eller visa bilder var du är.
3. Tala om för grannarna att du åker bort så att någon tar in posten.
4. Det är även bra att någon kollar huset helst varje dag, samtidigt som blommorna vattnas
osv.
Grannsamverkan i Patabygden har en gång i tiden startats och ”drivs” av
samhällsföreningen, dock är det inget krav att vara medlem i samhällsföreningen för att få
vara med i grannsamverkan.
Kontaktpersoner i respektive område
Namn
Henrik Halleén
Anders Jonsson
Lasse Palmberg
Mats Johansson
Per-Anders Claesson
Britt Arvidsson
Ina Torstensson
Helene Wegnebring
Pia Ljungfjärd
Eva Gustafsson
Maria Bäckman
Eva Nilsson
Adam Fantenberg

Område
Patamalm norra
Malmen
Patamalm centrum
Patamalm södra
Norra Korpemåla
Södra Korpemåla
BRF Korpemåla
Flinsmåla
Njutemåla
Pataholm
St o Lilla Boda
Södra Bäckebo
Sammankallande

Mobil
073-674 36 84
070-688 63 45
070-979 69 32
070-633 48 59
070-571 05 36
073-364 09 85
070-538 59 71
070-611 79 72
070-661 11 80
070-249 00 91
070-713 24 77
070-203 45 39
070-291 68 87

Mail
henrikhalleén@gmail.com
anders.patamalm@gmail.com
lassepalmberg_12@hotmail.com
mats.johansson.karum616@telia.com
paclaesson@gmail.com
korpis@live.se
ina.torstensson@telia.com
rw@rw-elservice.se
Jan-erik.ljungfjard@telia.com
eva.gustafsson@conservator.se
mariabackman1@hotmail.com
eva@stranda.se
adam.fantenberg@hotmail.com

