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Den 9 juni 1947 sålde Harry och Ruth Svensson 850 kvm av Slätafly 3:16 för 250 kronor, 

som betalades med andelar i föreningen. Enligt Skatteverket är tomten 1177 kvm. 

Fastighetsbeteckningen blev Slätafly 3:42. Stadgar för andelsföreningen Dackegården antogs 

den 7 juli 1947 och hade till ändamål "att anskaffa och upprätthålla en byggnad som kunde 

lösa lokalbehovet för studieförbundet Medborgarskolans verksamhet på orten och för de till 

SFM anslutna organisationerna samt andra på platsen verksamma kulturella och fostrande 

sammanslutningar". Varje andel gällde för 50 kronor, som kunde inbetalas antingen kontant 

eller genom material eller arbete av motsvarande värde till byggnadens uppförande.  

 

Den 26 februari 1947 inköptes ett timmerhus i Skärgöl för 700 kronor. I juni 1947 fick 

Manfred  Persson sin första lön på 26,25 kronor för sitt arbete. Totalt skulle det bli 357,50 

innan Dackegården stod färdig. Elinstallationen kostade 267,92 kronor. Murararbetet gick på 

117,25 kronor. 5 kg dynamit kostade 16,50 och ett billass grus kostade 22 kronor. Spån 

köptes av Valdemar Larsson till en kostnad av 105,60. Tegelpannor levererades av Sven 

Larsson för 235,20 kronor. Stolar köptes av Erik Petersson för 600,80. Diverse 

byggnadsmaterial inköpta hos Ragnar Svensson gick på 373,68.  

 

Inkomsterna bestod till en början av försäljning av andelar och lån i Handelsbanken, vilket 

snart löstes och ersattes med ett lån i Sparbanken i stället. Totalt var det 73 andelar à 50 

kronor/styck, uppdelade på 25 personer eller föreningar. Flest andelar hade Bernt, David och 

Josef Eriksson, totalt 18 andelar. Bengt och Hilda Stjernkrantz hade 12 andelar. Henry 

Harrysson och Harry Svensson hade 11 andelar.  

 

Invigningen skedde den 12 september 1948.  

 

När Dackegården var klar började det rulla in en del hyresintäkter t ex biografhyra, hyra från 

idrottsföreningen, behållning av invigningen, schackklubben, skytteföreningen, hyra från 

Halldins möbelutställning, paketauktion, bordtennis, överskott vid orientering, 

badhusföreningen, logen Cabaré. Men utgifterna var nästan lika stora som intäkterna t ex 

brandförsäkring, ränta, el, fastighetsskatt, sotning, ved och vedkapning. Fler aktiviteter blev 

det följande år t ex 1953 teater Jandén, vävkurs, ålagille, älgskiva, logen, badhusföreningen, 

Ramdala J.U.F. Kalmar läns södra Skogsvårdsstyrelse, Jehovas Vittnen, Torsås SLU, Karsbo 

skytteförening, Kalmar läns Hushållningssällskap, rävhippa, 1957 hobbycirkel, äggsexa, 1958 

bröllopsfest för Gunni Oskarsson. Den 2 november 1958 spelade Lindkvistarna. 1954-56 var 

det ingen biografuthyrning och det var där som största inkomsterna fanns. De fasta utgifterna 

var som tidigare. De "närmast sörjande" fick gå in och betala för att täcka räntan. 1957 

tecknades en ny uppgörelse om regelbunden filmförevisning, men vid årsmötet den 14 mars 

1959 var det slut.  

 

Aktiviteten upphörde och lokalen hyrdes ut till Marinkommandot t o m den 31 oktober 1976. 

Den 14 mars 1977 hölls extra årsmöte för att eventuellt sälja Dackegården och låta föreningen 

träda i likvidation. 1978-79 hyrde Sandgrens lokalen för lager. 1980 betalades 

brandförsäkringen för sista gången.   


