
  

Verksamhetsberättelse 2020 

 
Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Annika Hallquist Svensson (ordförande), 

Mikael Averskog (vice ordförande), Inger Tenggren (ekonomiansvarig), chris Jangelöv 

(sekreterare), Patrik Svensson, Eric Nilsson, Oliver Persson, Elin Grönberg och Ida Claesson. 

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden. 

Årsmöte hölls den 12 februari 2020 och efter årsmötet hölls ett konstituerande 

styrelsemöte.  

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Dessutom har 

arbetsutskottet haft 7 protokollförda möten.  Möten har varit förlagda till Träffpunkt 

Lammhult, Folkets hus, Clemondo AB samt, på grund av rådande pandemi, internet. 

Samhällsföreningen 

Samhällsföreningens huvuduppgift är att medverka till att skapa en attraktivare bygd med 

brett utbud, god service, kultur, handel, upplevelser och fritidsaktiviteter samt att vara en 

sammanhållande länk mellan kommun, företag, köpmän, föreningsliv, skola, samfund och 

verka för ökad integration. 

 

Nybyggnation av skola och sporthall 

Växjö kommun har beslutat att en ny F-9 skola med en intilliggande sporthall ska byggas i 

Lammhult. Bygget är nu igång sedan juli månad. 

 

Lammhultsdagen 

Lammhultsdagen 2020 ställdes in på grund av restriktioner under pandemin. 

 

Krisplan 

Den riskanalys som togs fram under 2018/2019 har nu utvecklats till en komplett 

handlingsplan i händelse av en kris. Arbetet har utförts av Patrik Svensson som också 

kommer att medverka vid ansvarsöverlämnandet till Samhällsföreningens styrelse under 

våren 2021. 

 

 



 

Lammhults Allehanda 

Lammhults Allehanda har utkommit med tre nummer under året. Intresset för att sprida 

information och annonsera genom Allehanda är stort, annonsörer och information från olika 

samhällsintressenter fyller tidningen med innehållsrik läsning. Köpmän och företag ges 

möjlighet att berätta om sin verksamhet. Under året har reportage gjorts om fyra butiker 

och företag, Lammhults järnhandel, Butik MoreM, Frendo och Clemondo. Höstnumret 

delades också ut manuellt i delar av Rörviks samhälle. 

 

Lammhult.info 

Lammhultsbygden fick en hemsida som var klar inför sommarens turistsäsong. En 

projektgrupp inom föreningen utvecklade en prototyp som alla gavs möjlighet att 

kommentera och byggde sedan den ”skarpa” hemsidan. Syftet med sidan är dels att vara 

informationsnav för bygdens invånare, dels att lyfta fram bygden som turistmål samt dels att 

locka till inflyttning. Den sista delen, ”Bo och jobba”, publiceras våren 2021. 

Principerna för sidan är: Låga kostnader, under 2 000/år. Evenemangskalender och olika 

uppgifter uppdateras av informationslämnarna vilket ger minimalt med underhållsarbete. 

Sedan publiceringen 27 maj och till årets slut har sidan haft drygt 6 000 besök. 

 

Julmarknaden 
Julmarknaden 2020 fick ställas in på grund av pandemin. Vi genomförde dock ett antal aktiviteter 

under december för att skapa lite gemensam julkänsla ändå. Dessa aktiviteter arrangerade vi: 

● Brevlåda i skogen där barn och vuxna kunde lägga sina önskelistor till tomten. 

Välbesökt med tre fulla kassar post. 

● Tipspromenad med 20 frågor samt en utslagsfråga för vuxna respektive barn under 

perioden 1:a till 4:e advent. Frågorna sattes upp i fönstret hos samtliga butiker för att 

locka till besök och var läsbara utifrån för att minimera smittorisken. Priser skänktes 

av Lions och olika företag/butiker. Fler än 30 vuxna och 30 barn lämnade in tipsrader. 

Några av barnen hade alla rätt men det hade ingen av de vuxna. Frågorna handlade 

om hembygden och om jultraditioner, vilket var uppskattat. 

● Adventskalender med 24 ”luckor” på hemsidan lammhult.info. Även dessa handlade 

om hembygden och jultraditioner. 

 

Vidingehem/nybyggnation i Lammhult 

Vidingehem har påbörjat bygget av ett hyreshus med 6 lägenheter i korsningen 

Mejerigatan/Pilgatan. Planerat att vara klart i april 2021. 

 

Ortsanalys/ Översiktsplanen. 

Samhällsföreningen har deltagit i möte med kommunens landsbygdsutvecklare. Den nya 

översiktsplanen kommer att vara utförd på ett nytt sätt med mer övergripande planer som 

sedan förverkligas löpande genom olika budgetbeslut. 

Nästa steg är dialogmöte med kommunen i mars/april 2021 och planen planeras vara klar 

kort därefter. 

 



 

Nätverksträffar 

Nätverksträffar med kommunens övriga Samhällsföreningar har ägt rum vid två tillfällen, 

båda på distans över internet. Vid båda tillfällena deltog kommunstyrelsens ordförande, 

kommunpolitiker och tjänstemän inklusive landsbygdsutvecklare Björn Idling och på 

dagordningen stod landsbygdsutveckling och uppföljning av pandemiåret.     

 

Fototävling ”Lammhult by night”. 

Tävlingen arrangerades i samarbete med Fritidsgården Unkan och Folkets hus. Det kom in 14 

bidrag och förutom de tre priserna så delades ett antal hedersomnämnanden ut. Samtliga 

deltagare fick kommentarer av jurymedlemmarna från Lammhults fotoklubb. 

 

Möte med tekniska nämnden 8 juni 2020 

På dagordningen stod parkeringsplats tunga fordon, utökat antal parkeringsplatser vid 

stationen, odlingslådorna samt pumptrackbanan i stationsparken. 

Parkeringsplats vid järnvägsstationen. 

Den utlovade parkeringsplatsen vid stationen anlades under hösten och färdigställs under 

våren 2021. 

Parkeringsplats för tung trafik vid Lygnen 

Olika lösningar som också tillfredsställer Preem som äger bensinstationen vid den planerade 

parkeringen. Nämnden ville veta hur starkt behovet är idag från näringsidkarnas sida. Efter 

mötet var Samhällsföreningen i kontakt med berörda företag. Behovet är starkt vilket 

meddelades kommunen i en skrivelse. 

Odlingslådorna i parken 

Odlingslådorna tillkom till ett odlingsprojekt. Under 2020 har de inte använts som tänkt. 

Dessutom flagar färgen på grund av dåligt måleriarbete. Efter diskussion med tekniska 

nämnden beslöts att 4 lådor blir kvar. De rustas upp och sköts av kommunen. Ändringen 

planeras ske 2021. 

Pumptrackbanan i stationsparken 

Vi påpekade att den nya cykelbanan inte blivit tillräckligt utmanande och att vi önskade 

åtgärder. Banan är nu förbättrad. 

 

Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret 2018 - Förfallna fastigheter 

Det gäller fastigheterna Lammhult 2:93 på Värendsgatan 24 samt Lammhult Södergård 2:17 

på Järnvägsgatan 7. Båda fastigheterna såldes under 2019 vilket innebar att den påbörjade 

processen med tidigare ägare måste börja om. 

Fastigheten på Värendsgatan har sålts och nye ägaren har påbörjat renovering. Det som nu 

händer sker mellan stadsbyggnadskontoret och den nya fastighetsägaren. När det gäller den 

andra fastigheten har processen börjat om. Samhällsföreningen fortsätter bevaka.  

 

Skrivelse om vägen till återvinningscentralen 

Samhällsföreningen önskar att avtagsvägen till återvinningscentralen asfalteras. Den är smal, 

i dåligt skick och trafiken drar upp mycket damm i torrt väder. 



Det preliminära beskedet är att vägen inte kommer att asfalteras men att vägkroppen ska 

ses över och vid behov renoveras. 

 

Skrivelse angående renovering av målningen under tunneln 

Målningen under tunneln vid järnvägsstationen tillkom i ett samarbete mellan skolan och en 

växjökonstnär. Den skulle nu behöva en översyn och klotter omkring målningen borde tas 

bort. En skrivelse med begäran om åtgärd har skickats till kommunen under december. 

 
Skrivelsen om motionsskyltar på elljusspåret 

Flera företag erbjuder tåliga skyltar med övningar för både vuxna och barn som man till 

exempel kan placera längs motionsspår. Samhällsföreningen har önskat att Lammhult ska få 

sådana skyltar till elljusspåret. Växjö kommun har svarat positivt och utpekat Lammhult som 

pilotprojekt för detta. Skyltarna förväntas komma på plats under första kvartalet 2021. 

 

Hundrastgården 

Under året blev hundrastgården klar med placering enligt Samhällsföreningens önskemål. 

 

Övriga händelser 

Några ledamöter från Samhällsföreningen har deltagit i Näringslivets enda frukostmöte för 

året. Detta var i samband med landshövdingens besök. Alla andra möten inställdes på grund 

av pandemin. 
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