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Minnesanteckning från planeringsmöte inför invigningen 
av Ryssby garveri som byggnadsminne 
 
Närvarande: 
Sven-Olof Sjöholm – Föreningen garveriet i Ryssby 
Kersti Jormfeldt och Gudrun Roslund - Ryssby sockenråd 
Karin Hermansson – Ljungby kommun 
Heidi Vassi och Veronica Trygg - Länsstyrelsen 
 
Landshövdingen kan delta mellan kl. 12.00- ca.14.00.  
 
Uppträdande och talare 
Hans Angel porträtterar Kindstrand och berättar om platsen och 
Ryssby garveris framväxt.  
Som musikinslag föreslogs bland annat musikskolan, blåsorkestern och 
några lokala musiker. Karin undersöker detta noggrannare. Det vore 
även roligt om en fanfar kunde blåsas.  
 
Karin kollar med länskulturkonsulenten om de har förslag på någon 
garvare alternativ läderkonstnär som kan berätta om hantverket.  
 
Musikanläggning kan behövas likaså stolar och bord. Sven- Olof 
undersöker detta vidare.  
 
Mat 
Till fika bakar föreningarna själva kringla samt serverar kaffe och saft. 
Eventuellt kan även hotellet bistå med lättare mat som säljs antingen 
på plats eller vid hotellet. I programmet måste det tydligt framkomma 
att kaffe och kringla är gratis medan lättare förtäring kan köpas på 
plats.    
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Kostnader 
Länsstyrelsen bekostar annonskostnad samt kaffe och kringla. Räkna 
på cirka 200 personer. För att länsstyrelsen ska kunna betala ut medlen 
måste föreningen söka bidrag via en vanlig bidragsansökan. Offerter 
tas in för fikakostnaderna.  
 
Annonseringen går ut under samma vecka i tidningarna. Annonsen 
med program skickas även digitalt till föreningen och andra som 
önskar den för spridning innan invigningen. Länsstyrelsens 
infofunktion hjälper till att ta fram annonsen när programmet är 
fastställt.  
 
Eventuellt kan Kersti bistå med att ta fram en informationsbroschyr om 
garveriet. Sven- Olof tar fram ett blad som kan delas ut om hur man 
blir medlem i föreningen. Behöver föreningen stöd med upptryck av 
broschyren får offert på detta tas fram och bifogas till bidragsansökan.    
 
Loggor skickas till Veronica: veronica.trygg@lansstyrelsen.se 
Veronica undersöker om Svenska kyrkan och hembygdsföreningen vill 
vara med och skicka in sina loggor. Länsstyrelsen har redan 
Föreningen garveriet i Ryssbys logga.    
 
Förslag till program är: 
 
12.00  Välkomsthälsning (Sven-Olof Sjöholm ordf. i föreningen 

garveriet i Ryssby) 
12.10 Musik 
12.30 Hans Angel berättar om Ryssby garveri 
12.50 Musik 
13.10 Eventuell hantverkare/garvare berättar om garveriprocessen 
13.20 Landshövdingen invigningstalar och skruvar upp placketten 
13.40  Musik 
14.00 Kaffe och rundvandring.  
 
 
Nästa avstämningsmöte är satt till den 21 augusti klockan 14.00 vid 
garveriet i Ryssby.  
   
 
 
Veronica Trygg 


