
Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Mikael Averskog (ordförande), chris Jangelöv

(vice ordförande och sekreterare), Inger Tenggren (ekonomiansvarig), Fredrik Jonsson,  Sofie

Varga, Oliver Persson, Elin Grönberg och Ida Claesson. Styrelsemedlemmarna har olika

ansvarsområden.

Årsmöte hölls den 17 februari 2021. Konstituerande styrelsemöte hölls 25 februari 2021.

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Dessutom har
arbetsutskottet haft 9 protokollförda möten.

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.

Lammhult.info

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”, är

ännu inte klar men planeras till våren 2022.

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 8660 besök.

Lammhultsdagen

Lammhultsdagen 2021 ställdes in pga pandemin och restriktionerna som gällde.



Lammhults Allehanda

Allehanda utkom med två nummer. 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.

Discgolfbana

Discgolfbanan färdigställdes under sommaren/hösten. Arrendeavtal färdigställdes gällande

marken som får disponeras. Anders Solhäll, Pontus Sjöholm och Josef Larsson är de frivilliga

krafter som har skapat banan.

Julmarknaden

Julmarknaden arrangerades den 27 november. Glädjande nog lockade julmarknaden många

besökare. Det bjöds på underhållning i form av en barnkör, ett tiotal knallar hade dukat upp

sina alster till försäljning, Lions var på plats med sitt chokladhjul. Fotoutställning och

konstutställning ordnades på Träffpunkten. Vårat fik och Zacks höll öppet. Barnen kunde

träffa tomten inne på Lygnenrundan.

Årets Lammhultsbo

Årets Lammhultsbo korades i samband med julmarknaden. Priset gick till Lammhults Tigers

med motiveringen: Genom tennis och padelsport Har Lammhults Tigers skapat god

gemenskap bland Lammhultsborna och deras engagemang och aktiviteter har lockat såväl

yngre som äldre till tennis och padelspel. Imponerande är vad som kan skapas när många

hjälps åt. Lammhults Tigers TK har genom sitt arbete med Lammhult Lohilo Arena

intoducerat padeln till Lammhult och fått många i aktivitet . Tennisverksamheten  och

tennisbanorna har tagits väl om hand under tiden, vilket visar på stort och viktigt

engagemang.

Möte med Vidingehem
Vidingehem har 252 lägenheter i Lammhult varav 25 f.n. är hyreslediga. Problemen som var
under sommaren med kriminalitet och andra störande element löstes snabbt av Vidingehem,
och det ska sägas att Vidingehem hade ingen kännedom om vilket klientel som flyttades från
Växjö till i huvudsak Lyckans Höjd. De förtjänar en eloge för deras snabba agerande för att ta
tag i situationen.

Möte med Zacks

Värdshuset har brottats med sviktande lönsamhet under året, mestadels beroende på

pandemin som har inneburit färre gäster. Royhat Cupolat  som driver restaurangdelen

berättade att så snart pandemin är över kommer de att göra en nystart med dagens rätt. För

att öka volymerna kommer försök att göras med utkörning till företagen.

Eventuellt kommer en omorganisation också att ske som innebär att driften av restaurangen

kommer att slås ihop med hotellrummen och konferensrummet, f.n ligger dessa i ett annat

bolag tillsammans med fastigheten.



Odlingslådorna

En “odlingsgrupp” har erbjudit sig att sköta odlingslådorna. Planen nu är att 6 lådor behålls

och arrangeras om så att ett litet “torg” bildas. Samhällsföreningen har inget ansvar men

rapporterar om lådorna inte sköts.

Förfallna fastigheter

Det gäller fastigheten Lammhult Södergård 2:17 på Järnvägsgatan 7. Vi har fortsatt att

påminna. Ytterligare ägarbyte fördröjer.

A-traktorpatrulleringen
Tillsammans med fritidsgården Unkan, Polisen och Växjö kommun har vi startat ett projekt som
innebär att flera av våra A-traktorkörande patrullerar i trakten. Om de ser något misstänkt
rapporterar de till polisen. Vi räknar också med att de avskräcker bara genom att dyka upp på
oväntade ställen.  Starten var 29 juni.  Clemondo sponsrade med bilvårdshink och EventRent med
utlottning av presentkort.

Skrivelse om busskur
Väderskyddet, gemenligen busskuren, vid Grevarydsgatan försvann när hållplatsen
moderniserades förra året. Vi är i kontakt med Länstrafiken, Vägverket och kommunen med
begäran att det ska sättas upp en ny.

Skrivelse om övergångsställen Lammengatan och Asa-vägen
Skrivelse har skickats in till kommunen efter förslag från allmänheten. När det gäller
Lammengatan var de vita strecken nästan hel borta pga slitage. Strecken är nu nymålade på
kommunens försorg.
När det gällde nytt övergångsställe Herrgårdsgatan/Asavägen blev svaret att vi ska vända oss till
trafikverket i denna fråga.

Livbojar
Livbojarna har kommit och Mikael har ersatt den som saknas vid stentorget.

Centrumgatan
Lokalen på centrumgatan är tillgänglig för samhällets aktiviteter fram till hösten 2023. Vi har
förberett för bokning via lammhult.info och avvaktar bara att kodlås monteras.

Unkan
Personalen på fritidsgården Unkan minskades med en person (0,9 heltid) trots att Unkan har
dubbelt så många besökare, eller fler, jämfört med de fritidsgårdar i Växjö dit tjänsten flyttades.
Det har varit underbemannat på flera fritidsgårdar i Växjö men politikerna har inte velat skjuta till
mer pengar. Därför har man tagit personal från Lammhult och Braås.
Samhällsföreningen tillsammans med Lammhults näringsliv har skrivit till kommunen med
invändningar. Vi kommer att fortsätta med detta.

Bron på Lygnenrundan
Bron behövde repareras och det har den blivit med bistånd av Nicklas Johansson och med
sponsring av Lammhults Nya Järnhgandel.



Fototävling “Helt naturligt”
För andra året arrangerade vi tillsammans med Lammhults fotoklubb, Unkan, Folkets hus och
Möbelriket en fototävling för unga under 20 år. Årets tema var naturbilder och gick under namnet
“Helt naturligt”. Det var 16 deltagare, 3 vinnare och 5 hedersomnämnanden. Alla bilder är
publicerade på lammhult.info och fotoklubben har satt upp vinnarbidragen samd de bilder som
fått hedersomnämnande i fönstren i lokalen på Centrumgatan.

Vägen till återvinningscentralen
Efter skrivelse till vägsamfällighetens ordförande blev vägen under sommaren belagd.
.
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