
Anteckningar nätverksträff för samhällsföreningar och byalag  
2019-10-02 
 
1. Berätta vad som är på gång i er ort 
 
Stensjön – Andra omgången i En halv miljon idéer är snart inne i röstningsfas, 
oktoberfestfirande kommande helg. Annat aktuellt är trafikfrågorna. 
 
Ormaryd – Fiber på gång, stationsområdet ska saneras, föreningen anordnar en arbetsdag med 
gemensam frukost, städning och ta upp bryggan på badplatsen. Bron som röstades fram i förra 
omgången av En halv miljon idéer ska snart genomföras. Trafikfrågor aktuellt även i Ormaryd 
 
Anneberg – Trafikverket håller på att göra om genomfarten genom Anneberg, föreningen har 
förnyats med nya tillskott i styrelsen och blickar framåt. 
 
Grimstorp – En halv miljon idéer är på gång för röstning, den belysta slingan från förra 
omgången är snart klar. Föreningen underhåller badplatsen och näridrottsplatsen, som nyligen 
utökats med utegymsredskap.  
 
Malmbäck – Flera aktiviteter är nyligen genomförda bland annat nationaldagsfirande och 
Tomtabackens dag så föreningen är nu inne i en lugnare period. Aktuellt nu är nya 
välkomstskyltar och föreningen arbetar för en förbättring av trafiksituationen längs med skolväg. 
 
Äng – Andra omgången i en halv miljon idéer är i genomförandefas, badflotte har kommit på 
plats och en äventyrshinderbana är på gång. Föreningen jobbar även för att få tillbaka tågstop i 
Äng och få fram kommunala tomter till försäljning. 
 
Flisby – Har genomfört sitt första mopedrally och har byabastu varje fredag, städdag på 
lekplatsen och pubar kommer framöver. Fortsatt arbete med ”halvmiljonen” i Flisby, bland annat 
med samordningen av föreningarna i området genom hemsidan, Flisby östra byalag har ystning, 
städdag och bowling på gång.  
 
2. Sammanfattning av Flisbys presentation av hemsidan flisby.nu 
 
Flisby samhällsförening ansökte och fick bidrag från kommunen för att som pilotprojekt utveckla 
en hemsida för att samordna föreningar och aktiviteter. Men har även valt att använda delar av 
”halvmiljonen” för att färdigställa och vidareutveckla hemsidan då detta var det förslag som fick 
högst poäng i poängsättningen när föreningarna kom samman inför start av ”halvmiljonen”. 
 
På hemsidan finns en evenemangskalender där alla föreningars aktiviteter är inlagda av 
representanter från respektive förening. Projektgruppen som har utvecklat hemsidan har även 
utbildningar med representanter från föreningarna för att se till att alla kan uppdatera med sina 
aktiviteter. Kalendern går att sortera på förening, lokal eller tidpunkt. Samtliga föreningar är också 
representerade på hemsidan med kontaktuppgifter, hemsidor mm. Genom hemsidan går det att 
se när bygdens fyra samlingslokaler i form av bygdegårdar och församlingshem är bokade samt 
skicka bokningsförfrågningar till respektive ansvariga.  
 
En av vidareutvecklingarna var att lägga in en karta med sevärdheter i socknen som turistmål, 
bad, idrott och bastu samt samlingslokaler och fornminnen. För vidare utveckling finns 
funderingar på att lägga in lokala företag.  



De stora vinningarna med sidan är i samordningen av aktiviteter – så att alla vet vad som är på 
gång och för att undvika krockar. Vissa utmaningar med risk för att det blir dubbelarbete när 
föreningar lägger upp på sin egna hem-/facebooksida och även få in det i flisby.nu-kalendern.  
 
Andra samhällsföreningar spelar in att de marknadsför mest genom facebook, en del på egna 
hemsidor. Pappersinformation vid affären lyftes som en väldigt effektiv metod i Stensjön. 
Ormaryd tipsade om information vid återvinningsstationerna. 
 
3. Information om Landsbygdsriksdagen 
 
Hela Sverige ska leva är en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör 
den svenska landsbygden och verka för att ”skapa ett land i balans”. Som en del av det arbetet 
anordnar de landsbygdsriksdagen vartannat år, ett event med fokus på att lyfta goda exempel på 
lokal utveckling, inspirerande föreläsningar och politiska samtal kring landsbygden som samlar 
landsbygdssverige. 
 
Denna gång har Jönköpings länsbygderåd fått möjligheten att anordna landsbygdsriksdagen som 
hålls 8-10 maj 2020. Under fredagen erbjuds inspirationsresor runtom i länet för att visa på goda 
exempel på lokal utveckling och de efterfrågar tips på resmål i kommunen. Vill ni tipsa om något 
kan ni skicka in era tips till Chatrine som är projektledare i denna del av länet chatrine.schander-
ljungquist@helasverige.se. Mer information hittar ni på landsbygdsriksdagen.se. 
 
4. Övriga punkter som lyfts 
 
Föreningarna uttryckte en önskan om att finnas representerade på ”nya” nassjo.se samt att skapa 
en facebookgrupp för föreningarna. Nina Beckman skapar en facebookgrupp för 
samhällsföreningarna. En lista med kontaktuppgifter till samhällsföreningar och byalag bifogas i 
anteckningarna. 
 
5. Inför nästa träff 
 
Förslag på ämnen som kom upp under kvällen för framtida träffar innefattade: 
Engagera yngre – hur kan man göra för att få fler yngre engagerade? 
Marknadsföring – hur kan vi nå ut till fler och synas mer? 
Bidrag – vilka bidrag finns och hur har ni andra gjort? 
Göra sin röst hörd tillsammans – hur kan vi komma samman, enas kring sådant som är viktigt för 
oss alla och lyfta de frågorna mer i kommunen? 
 
Under mötet enades vi om att börja med att samlas kring att göra sin röst hörd tillsammans. För 
att komma igång bestämde vi att försöka ha nästa träff i slutet av februari 2020 och Ormaryd har 
erbjudit att ha träffen hos sig. Till denna träff får varje förening i ”läxa” att förbereda att berätta 
kort om 2-3 bra saker som de gör i sin förening för att inspirera varandra. Inbjudan till träffen 
kommer att skickas ut från Nässjö kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
/Antecknat av Simon Dagson, Nässjö kommun 
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Samhällsförening/byalag Ordförande/kontaktperson: Mailadress: 

Malmbäck:  Mikael Lägermo mikael.lagermo@nassjo.se 

Forserum: Göran Calås info@forserum.eu 

Anneberg: Marie Göransson marie.goransson@vetlanda.se 

Bodafors: Line Isaksson line.isaksson@lararforbundet.se 

Flisby: Ann-Cathrin Gunnar ann-cathrin.gunnar@nassjo.se 

Äng: Nina Beckman ninabeckman@hotmail.com 

Solberga: Olle Swärd olle.sward@nassjo.se 

Ormaryd: Lena Moberg info@ormaryd.com 

Fredriksdal: Mathias Östman fredriksdalssamhallsforening@gmail.com  

Grimstorp: Leif Ivarsson leif.ivarsson@infranord.se 

Stensjöbygden: Christian Tenggren Christian.Tenggren@transab.se 

Sandsjöbygden: Christin Id christin.ld@telia.com 

Rödja byalag: Emma Adolfsson Emma.Adolfsson2@nassjo.se 

Almesåkra byalag: Roland Granath roland.granath@gmail.com 

Flisby östra byalag: Per Åke Carlsson pac@dsmdata.se 
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