
Frukost på Dalbo 
  
Frukost serveras på Dalbo torsdagar kl 
08.00 – 10.00 med början den 10 febru-
ari 2022. 
 
Välkomna! 
Cajsa, Klas, Karin o Birgit 

 
Info från Skärbäcks kul-
tur och turistförening 
  
Landsbygdspengar 
  
Föreningen har beviljats 39 000 kr av 
Vetlanda kommun för att installera en 
grillplats och en liten lekpark utomhus 
vid Skärbäcksgården. Idéer kring hur grill-
platsen kan utformas emottas gärna. 
Även förslag på vad som bör införskaffas 
till lekplatsen. Kanske har ni tips på var 
olika uteleksaker (nytt eller begagnat i 
gott skick) kan införskaffas till ett pris 
som ryms inom budgeten? Hör av er till 
någon av oss i styrelsen! 
  
Årsmöte 
  
Medlemmar och andelsägare hälsas väl-
komna på årsmöte söndag 20 februari kl 
14.00.  
  
För att det inte ska bli för trångt i lokalen 
behöver vi detta år få in anmälan av er 
som vill närvara fysiskt på årsmötet. An-
mälan till Elsa Anderman (0709-
626970, elsa.anderman@gmail.com). 
Som ett alternativ finns också möjlighet 
att ansluta digital via zoom. 
  
Hela kallelsen samt instruktion för att 
delta digitalt finns 
på www.skarback.com. Kallelsen har 
också mailats ut och sitter uppe på an-
slagstavlan i Skärbäck.  
  

På årsmötet kommer vi bland annat att 
ta upp förslag på användning av lands-
bygdspengarna som beviljats av Vetlanda 
kommun för inrättande av en grillplats 
och lekplats vid Skärbäcksgården. 
  
Hör av dig om du har idéer eller andra 
synpunkter gällande verksamhetsåret 
2022 eller något annat som du vill att vi 
ska ta upp på årsmötet.  
  
Medlemsavgift 
Nytt år innebär också att det är dags att 
betala medlemsavgiften för 2022. Med-
lemskap kostar 150 kr per person och år 
(gratis under 18 år). 
  
Medlemsavgiften kan betalas genom 
SKTF:s bankgiro: 5934-1867, swish: 123 
297 83 85 eller direkt till vår kassör Ulla 
Grankvist (tel 0706-22 78 55) 
  
  
/Styrelsen: Elsa Anderman, Martin Wik, 
Ulla Grankvist, Linn Helgesson, Birger 
Hertzman, Martina Voss, Cornelia Hög-
feldt 

 
 
Nytt försök! 
 
För två år sedan gjordes första försöket 
att samlas till denna träff! 
  
Information till er som vill bilda 
grannssamverkansområden 
  
Grannsamverkan är en metod som gör 
ditt bostadsområde mindre attraktivt för 
brottslig verksamhet genom ökad 
uppmärksamhet. 
Syftet är att minska brottsligheten och 
öka tryggheten. Tillsammans med dina 
grannar lära dig hur du bäst skyddar dig 
mot brott för att både avskräcka och för-
svårar för tjuvar. 
Skärbäck och Dragsnäsområdet bildade 
ett grannsamverkansområde för något år 

sedan, Nygård/Tossegärde har det-
samma sedan länge. 
  
Sockenrådet bjuder in till information om 
möjligheten att bilda nya områden, ex 
Torp/Urås/Lövås, Viaskog/Högarör/Hör-
jesås och Hörda. 
Naturligtvis bör ju även Ramkvilla by vara 
med. 
  
Den 8 mars 2022 kl 19.00 på Dalbo Ram-
kvilla, om inte ändrade förhållanden och 
restriktioner stoppar oss denna gång 
också! 
  
Medverkande:  Polisen, Höglandets 
Räddningstjänstförbund och Ramkvilla 
Sockenråd. 
  
Klas Håkanson 
Ramkvilla Sockenråd 
070 5972300 

 
 
Påminnelse 
 
När kriget nästan kom till 
Bäckaby 
  
På en vind i Bäckaby har vi hittat ett stort 
antal intressanta dokument. Dessa bely-
ser hur man under andra världskrigets 
kritiska skeden, 1940-1941, inrättade de-
taljerade planer för att, i händelse av ett 
tyskt anfall, evakuera Malmöbor till 
Småländska höglandet. I skolorna och i 
missionshusen i Bäckaby planerade man 
att inrätta internat för evakuerade barn 
och alla Bäckabybor förutsattes inhysa 
evakuerade vuxna och barn. Nämnde-
man Melker Johansson, ordförande i 
socknens inkvarteringsnämnd, skickade 
inkvarteringsuppgifter till Statens utrym-
ningskommission. Det vi har tillgång till 
avser Bäckaby, men samma planer fanns 
säkert för Ramkvilla och andra socknar. 
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Om detta berättar vi, Katarina Ek-Nilsson 
och Lars Nilsson, på Dalbo i Ramkvilla  
söndagen den 13 februari 2022 kl 15.00. 
Kaffe serveras. Alla är välkomna! 
 
 

Påminnelse 
 
Årets Ramkvillabo 
 
Det är dags att nominera personer till ut-
märkelsen Årets Ramkvillabo 2022. Hem-
bygdsföreningen delar ut utmärkelsen på 
årsmötet som är söndagen den 20 mars. 
Skicka förslag på namn och en motivering 
till info@ramkvilla.com, lämna förslag 
och motivering till någon i verkställande 
utskottet i hembygdsföreningen eller 
skicka ett litet kort eller brev med förslag 
på namn och motivering till Magnus 
Färjhage, Rulla 3, 574 74  Ramkvilla. Det 
kan vara någon som gjort en särskild in-
sats under 2021 eller någon som genom 
lång och trogen tjänst gjort sig förtjänt av 
utmärkelsen.  
 
Vill samtidigt passa på att påminna om 
medlemsavgiften i hembygdsföreningen. 
Medlemsavgiften är 100 kr, ungdomar 
under 18 år 20 kr. Betala till bankgiro 
5622-3811. Skriv ditt namn på avin eller 
skriv in namn och adress vid betalning via 
internet eller betala genom Swish: 
1235532981. Ange att det gäller med-
lemskapet och namn för den det gäller. 
  
Ramkvilla hembygdsförening 
 
Magnus Färjhage 
Ordförande 
 
 
 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
 
Avgiften 2022 är 100 kr,  
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________  
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