Rapport från Julmarknaden

Rönö Bygdeförening har ju arrangerat de två senaste årens julbord, som blev så populära att vi
fick de första anmälningarna till julbord 2020 redan i december 2019. Sedan kom pandemin och vi
var tvungna att tänka om. I juni födde Kerstin Jakas tanken på en julmarknad och aktivitetsgruppen
beslutade senare att den skulle hållas i Segerbo. På grund av nya restriktioner fick vi tänka om
igen och då blev det naturligt att ha en digital julmarknad. Sagt och gjort - en digital marknadsplats
utvecklades och över 20 medlemmar mobiliserades för att ordna en riktigt bra marknad, med lokalt
producerade produkter.
Marknaden kan sammanfattas i följande siffror:
Över 20 medlemmar jobbade ideellt i hundratals timmar
Ca 150 lokalproducerade produkter fanns till salu - allt från ägg till exklusiva hantverk i form av
knivar och sjalar
45 medlemmar shoppade på marknaden
Vi sålde slut på 5 lotterier, där varje lotteri bestod av 100 lotter
Bidraget till Bygdeföreningen blev 7000 kronor, vilket med råge överträffar överskottet från ett
julbord
Besöksfrekvensen på hemsidan ökade markant. Den 5 december hade hemsida 405 besök!
Bygdegårdarnas Riksförbund uppmärksammade Rönö Bygdeförenings initiativ och vi kan
konstatera att vi var banbrytande bland Sveriges bygdegårdar.

Det bestående är att vi samlat en massa bra och dokumenterade erfarenheter för att driva
marknaden vidare. Den digitala delen av marknaden kommer att dyka upp på hemsidan som en
WEB-shop, där man kan köpa både nya och gamla saker. Kan det bli ronoamazone.com eller
ronoblocket.se ?
Projektgruppen för marknaden avslutade aktiviteten med glögg och tilltugg i Bygdegården och
passade på att dra lott om vem som skulle vinna gratis medlemskap 2021. Vinnare blev Ulla och
Sören Andersson.
Projektgruppen (Kerstin och Stefan Jakas, Lolita Nilsson, Ninni och Göran Mofors, Kerstin och Per
Sundquist) önskar tacka alla frivilliga som bidrog med produkter och arbetsinsatser samt alla
medlemmar som besökte oss digitalt på hemsidan och fysiskt i Bygdegården.

