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Medverkande föreningar och organisationer 

Mortorps intresseförening 
Ljungby hembygdsförening 
Södermöre hembygdsförening 
Södermöre scoutkår 
Hagbyunionen 
Karlslunda byalag 
Bjursnäs bygdegård 
Ljungbyholms goif 
Halltorps byalag 
Karlslunda hembygdsförening 
Södermöre kommundelsnämnd 
Södermöre kommundelsförvaltning 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Regionförbundet i Kalmar län 
 
 

Regionförbundet i Kalmar län 

Daniel Granello är landsbygdsutvecklare på Regionförbundet i Kalmar län. 
Daniel berättar att frågorna som är gemensamma för länets utveckling är bred-
band, bostadsbyggande och kollektivtrafik. Daniel berättar sedan om den reg-
ionala idéslanten som är sökbar hos regionförbundet. En ort kan beviljas max 
15 000 kronor per år, det finns inga krav på medfinansiering. Stöd biviljas inte 
till lönekostnader eller till fysiska investeringar. Nästa år kommer en idébank 
att publiceras på regionens nya hemsida. Daniel ger en rad exempel på vad som 
genomförts med den regionala bygdepengen: 

 Landsbygdspolitisk debatt i Örsjö 

 Utveckling av gemensam webplats för Virserum 

 Utomhusbio i Kristdala 

 Workshopar om bygdens utveckling i Locknevi, Vimmerby. 
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Bygdepengen söks via Daniel, man kan ansöka flera gånger. Handläggningsti-
den är normalt sett ett par veckor. Det finns beslut om att den regionala byg-
depengen ska finnas under 2019, det finns 600 000 kronor avsatta fram till 
dess. För mer information besök rfkl.se/bygdepeng eller maila da-
niel.granello@rfkl.se 
 

Karlslunda byalag 

Ordförande Thomas Bergström berättade om byalagets lokala utvecklingsplan, 
hur den tagits fram och hur de arbetar utifrån den. 2016 startades utvecklings-
dialoger med två stormöten. Mötena avslutades med en SWOT-analys för att 
identifiera styrkor och svagheter.  

Styrkorna identifierades till: 

God service, Affär, Matställen, Frisör, Skolan, Barnvänligt samhälle, Bra om-
sorgsboende, Bra för vandringsleder. 

Svagheterna identifierades till: 

Ingen landtingssjukvård, Ingen polis, avsaknad av nybyggnation, Lekplatser i 
dåligt skick, Genomfarts trafik håller hög hastighet, Kollektivtrafik kan bli 
bättre. 

 

Möjligheterna identifierades till: 

Frigöra villor för cirkulation på bostadsmarknaden. Idag säljs villorna nästan 
innan de kommit ut till försäljning, Sandbadet behöver renoveras, det är ett sätt 
att öka turismen, Det behövs fler invånare för att servicen ska överleva. 
 
Ambitionen som byalaget har för 2018 är baserat på SWOT-analysen. För lek-
platsen har byalaget fått gehör och den nya står snart helt klar. Vad gäller ute-
gym vid Sandbadet fick de först nej men genom bygdepeng blev det möjligt. 
Byalaget arbetar med närtrafiken som många äldre upplever är krånglig att 
boka. De arbetar också för attraktiva tomter vid Ossians damm. Det finns 
planlagda tomter där sedan långt tillbaka men de är små, byalaget tror att det 
behövs större tomter för att det ska vara attraktiv byggbar mark, tyvärr har det 
inte lyckats att genomföras. Byalaget har också velat få nyproduktion av lägen-
heter i Påryd, nu ska det snart byggas 10-12 enplanslägenheter. Vad gäller ge-
nomfartstrafiken så får byalaget inget gehör från polis eller trafikverket, man 
försöker nu med kommunen. Vad gäller affären så behöver den rustas upp, det 
verkar vara på gång. Evenemang som de årligen genomför är majbrasa, bar-
nens dag och höstmarknad. 
 

  

http://rfkl.se/bygdepeng
mailto:daniel.granello@rfkl.se
mailto:daniel.granello@rfkl.se
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Återkoppling från föregående föreningsmöte 

Kollektivtrafiken har varit uppe vid de senaste föreningsdialogerna. Det är 
framförallt till Halltorp och Påryd som det behöver bli bättre. Hanna informe-
rar om att hon är inbjuden till kommunens träff med KLT och kommer att 
diskutera situationen där.  
 
Behov av byggnation har också varit uppe vid de senaste tillfällena. Sedan förra 
årets föreningsträff har det hänt en del, bland annat har det nya området i 
södra Ljungbyholm börjat byggas med både hyresrätter och villor. Tomterna i 
etapp 1 bokades snabbt. Inom kort släpps etapp 2.  
Kalmarhem ska bygga hyresrätter i centrala Påryd, byggstart sker inom kort. Vi 
ser behov på fler platser och hoppas att det kan komma igång byggnation på 
fler platser framöver. 
 
En del byar/orter har tagit fram så kallade Byablad med information om byg-
den. Det används till att marknadsföra bygden och omgivningarna. Erbjudan-
det kvarstår sedan tidigare år att få hjälp i att ta fram ett sådant blad om man 
vill. 
 

Aktuellt i kommundelsförvaltningen  

Hanna informerar att befolkningen har minskat i Södermöre med sex personer. 
Dock så har tre av fem orter ökat kraftigt. Tvärskog har minskat med fyra per-
soner. Den kraftigaste minskningen står Hagby/Vassmolösa för som minskat 
med 53 personer sedan 2016, minskningen kommer från det nedlagda flykting-
boendet i Kolboda. Procentuellt har Halltorp ökat sin befolkning mest, med 
1,9 procent, därefter Påryd med 1,8 procent och sedan Ljungbyholm med 0,9 
procent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tittar man på befolkningsstrukturen så har Hagby/Vassmolösa en stor andel 
personer mellan 60-79 år i förhållande till övrig befolkning, vi märker också av 
ett tryck på servicelägenheterna i detta område. Ljungbyholm däremot har en 
yngre befolkning med färre äldre i förhållande till den totala befolkningen på 
orten. Både i Hagby/Vassmolösa och Ljungbyholm ser vi många barn mellan 
0-9 år. Alla våra ortsområden har en minskning av personer mellan 20-30 år, 
förutom Karlslunda. Tittar vi på Kalmar kommuns befolkningsstruktur har 
kommunen istället en hög andel personer i denna ålderskategori. Det är i denna 
ålder som det är vanligt att bege sig hemifrån och det är ofta inte hembygden 
som lockar för tillfället. Det vi vill är att man ska ha upplevt sin hembygd, 
skolgång och fritid som positiv att det är ett alternativ att flytta tillbaka när man 
blir äldre.  
 
Kommundelsnämnden och förvaltningen har fått många trafiksynpunkter ge-
nom åren. Därför togs ett samlat grepp och synpunkter samlades in och skick-
ades till trafikverket och kommunens trafikenhet. Vi hoppas kunna samla båda 
parter för ett samtal utifrån dokumenten. 
 

Ort/ År 2015 2016 2017

Halltorp 595 611 623

Ljungbyholm 2213 2258 2279

Påryd 946 981 999

Mortorp 1015 1019 1015

Hagby/Vassmolösa 2727 2757 2704
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Fiberutbyggnaden har påbörjats. Peab genomför besök hos de som beställt 
fiber och som tillhör etapp 1 vilka i Södermöre är Gräsgärde, Halltorp och 
Loverslund. Besöket är till för att gå igenom beställningen så att allt stämmer 
samt planera för vart fibern ska dras in på tomten och vart i huset medieom-
vandlaren ska sitta. De hushåll som tillhör Trekanten, Tvärskog, Vassmolösa, 
Kläckeberga, Ljungbyholm, Smedby, Läckeby, Påryd och Rockneby kommer få 
fibrer installerad i etapp 2, år 2019-2020. 
 
Förra året togs skötseln av anslagstavlorna upp och efter ett medborgarförslag 
fattade kommundelsnämnden beslut om en ny rutin för skötsel av anslagstav-
lor i kommundelen. Politikerna i kommundelsnämnden ansvarar för varsin 
kommunal tavla och har det övergripande tillsynsansvaret. Beslutet ska utvär-
deras våren 2019. 
  
Under Ljus på kultur som genomförs under vecka 44 så kommer flera aktivite-
ter att äga rum i Södermöre, blanda annat byvandringar. Föreningarna på plats-
fyllde i att det även blir aktiviteter i Bjursnäs bygdegård, Tvärskogs bygdegård, 
Arby bygdegård och läslov på biblioteken. 
 
Hanna avslutar med att informera om att bygdepengen nu är slut. 5 miljoner 
kronor har fördelats till lokala utvecklingsprojekt sedan i mars. Det har varit 
positiva tillrop. En utvärdering kommer att genomföras under sista delen av 
2018. 
 
År 2020 firar kommundelsnämnden 20 år, Hanna informerar om att man vill 
göra firanden under hela året och föreningar är välkomna att medverka om de 
vill. Hanna uppmanar att återkomma om man har några förslag på idéer.  
 

Aktuellt i föreningarna 

Mortorps intresseförening informerar om att de kommer att genomföra två 
kulturcaféer den 20 oktober och den 3 november.  
 
Södermöre scoutkår berättar att de har en positiv utveckling med 140 unga 
och 3-4 ledare på varje avdelning.  
 
Hagbyunionen lyfter frågan om när Mötesplats Hagby ska påbörjas. Hanna 
svarar att hon fått besked från byggledningen att de i slutet av oktober vet hur 
mycket pengar som återstår till mötesplatsen. Hagbyunionen vill också att 
kommunen gör något med Kolbodagården så det inte bara står. 
 
Södermöre hembygdsförening berättar att de har satsat i Voxtorp de senaste 
10 åren på att bygga upp museet. De har fått drygt 200 saker. Museet har öppet 
på sommaren och söndagen före midsommar har de Dackepjäsen. De håller 
även i Pilgrimsvandringar upp till St. Sigfrids källa. Lars berättar också att han 
samordnar föreningar runt Möreleden och där har vi ett arbete med tav-
lorna/informationsskyltarna att göra.  
 
Ljungby hembygdsförening berättar att de har renoverat brandstationen och 
de har handikappsanpassat sockenmagasinet och bytt el i hela huset. Nu ska de 
arbeta för innemiljön i brandstationen. Den 30/10 ska de tillsammans med 
förskolorna i Ljungbyholm göra en ljusföreställning på kvällen. Museet öppnar 
upp den kvällen. Föreningen har ansökt och beviljats bygdepeng för att an-
ordna en grötfest där Peter Gerdehag ska berätta. De har också beviljats byg-
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depeng för att placera ut hjärtstartare på strategiska platser i Ljungbyholm som 
ska vara nåbara dygnet runt för allmänheten. 
 
Karlslunda byalag berättar att de i det närmaste kommer att genomföra sin 
höstmarknad, i somras arrangerade de barnens dag. De har alltid en städdag 
och genomför Valborg. De driver en hemsida men kommunicerar mest med 
invånarna på Facebook.  
 
Bjursnäs bygdegård har haft en positiv utveckling de sista åren men det finns 
mycket kvar att göra, det är flera byggfrågor framöver. De har fått kommunalt 
stöd och har bland annat installerat nya toaletter. Lokalen är attraktiv och har 
ca 250 uthyrningsdagar om året. Föreningen vill arbeta mer med informat-
ionsmaterial på webben och Facebook men också för den som hyr så det blir 
tydligare.  
 
Ljungbyholms Goif är en förening med drygt 400 medlemmar. De har många 
verksamheter som pågår vilket är positivt. De har renoverat nya omklädnings-
rum i Biskopsskogen och klubbstugan. Föreningen har ett gott samarbete med 
andra föreningar i Södermöre och samverkan har även skapats i och med byg-
depeng. Jan berättar att idrottsföreningar på landsbygden har en utmaning att 
få ihop lag och det är svårt att få folk att arbeta i styrelsen. 
 
Halltorps byalag berättar att de har genomfört Halltorpsdagen. De har jul-
gransraskning. Föreningen har beviljats bygdepeng och har genom det flera 
projekt att genomföra framöver. Just nu arbetar de för att bygga klart sin bod 
som är placerad i centrum. Boden blir en ny mötesplats för invånarna.  
 
Karlsunda hembygdsförening har ungefär 80 medlemmar. De är med i kar-
nevalen och den 6 oktober är de med och arrangerar Påryds marknad. Före-
ningen har fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen för att renovera hem-
bygdsgården.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen berättar att de jobbar med att samla in id-
rottsmaterial till fritidsbanken. Fritidsbanken är ett bibliotek för idrottsprylar 
där man kan låna idrottsutrustning gratis i 14 dagar. Insamling sker under 
vecka 42. 
De berättar också om höstlovsprogrammet, i år kommer barn i årskurs 4-9 att 
få prova på olika sporter onsdag till torsdag i Kalmar sportcenter. Det kommer 
att serveras skolmat. De berättar vidare att Södermöre har fått en kricketplan 
på KV-borg.  
Under året har mycket pengar fördelats som investeringsbidrag till föreningsli-
vet, Kalmar kommun är unika i Sverige att satsa så mycket på föreningslivet.  
 
Övrigt:  
Det framkom en uppmaning om vikten att markera ut hjärtstartare via den app 
som finns. Kommundelsförvaltningen tackar för påminnelsen och ska göra det.  
 
På frågan om någon av föreningarna skulle vilja vara värd för nästa förenings-
möte så erbjöd sig Bjursnäs bygdegårdsförening.  
 
Avslutning 
Elisabeth Gustavsson tackar alla föreningar och besökare som kommit till för-
eningsdialogen. Elisabeth tackar även för sig eftersom hon nu avslutar sitt poli-
tiska uppdrag. 


