
Verksamhetsberättelse för Ryssby Garveriförening 

2013-05-28  ------    2014-05-20 
Sammanträden :       
Under året har 4 stycken möten hållits i styrelsen, såväl ordinarie ledamöter 
som suppleanter har som regel varit närvarande. Vi har även haft ett flertal 
möten med representanter från Länsstyrelsen, Kulturparken Småland, Ljungby 
kommun, entreprenörer och kontrollansvarig för renoveringen av garveriet.   
Arbeten : 
För att få tillstånd från brandmyndigheten och kommunen för visning av 
byggnaden sökte styrelsen den 14/6 nya bidrag från länsstyrelsen för till- 
gänglighets- och brandskyddsåtgärder. Den 19/6 beslutade länsstyrelsen att 
lämna ett bidrag för dessa åtgärder om 275.157 :- kr. För att utföra arbetena 
antogs Lars Westlings Bygg AB som omgående påbörjade arbetena för att  
vara klar i början av september. Den 26/3 2008 ansökte styrelsen till läns- 
styrelsen om att få garveriet  byggnadsminnesmärkt, detta beviljades den 
29/5 2013. För att få garveriet minnesmärkt träffades vi i styrelsen och 
representanter från länsstyrelsen, Ryssby sockenråd och Ljungby kommun. 
Vid detta möte bestämdes att invigningen av garveriet skall vara den 8/9.  
Efter att vi hade träffats några gånger bestämdes att vår landshövding 
Kristina Alsér invigningstalar och skruvar upp placketten. Musik och sång 
av Brunnsorkestern, Thea och Alexander. Hans och Anders Angel berättar 
om garveriet och visar runt i byggnaden. Fika till besökarna ordnar socken- 
rådet med. Till invigningen kom ca 200 personer och dagen blev mycket 
lyckad. Lagom till invigningen var arbetena klara och vi fick godkänt för 
visning.   
Slutord :   
Länsstyrelsen betalade efter att arbetena var klara ut bidraget samt även 
bidrag för våra kostnader i samband med invigningen. Under året har vi 
även sökt bidrag från Lindmarkersfonden och efter besök i garveriet från  
deras styrelse beviljades vi ett stort bidrag på 135.000 :- kr som har gjort 
att vi har löst vårt lån i banken. En mycket fin informationsbroschyr har 
tagits fram av Kersti Jormfeldt  som vi kommer att dela ut. I samband 
med invigningen så hade länsstyrelsen tagit fram en bok om Ryssby  
Garveri som vi fick ett stort antal av. Smålands museum och Kronobergs 
läns hembygdsförbund överlämnade under året till oss ett byggnadsvårds- 
diplom och en rosbuske för att vi på ett förtjänstfullt sätt bevarat garveriet. 
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