Verksamhetsberättelse 2018 - Lammhults Samhällsförening
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Annika Hallquist Svensson (ordförande), Ida
Claesson (vice ordförande), Bo Kanstedt (ekonomiansvarig), Carolina Hellgren (sekreterare),
Linda Hagelvik, Stefan Johansson, Jesper Ekblad, Patrik Svensson, Stanley Ståhl och Maissaa
Arnaout. Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden och fungerar som
kontaktpersoner till olika grupper i samhället som till exempel föreningar, skola och köpmän.
Årsmöte hölls den 12 februari 2018 och efter årsmötet hölls ett konstituerade styrelsemöte.
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret. Möten har varit
förlagda till Träffpunkt Lammhult.
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. Några ledamöter från styrelsen har under året träffat representanter från Kulturoch fritidsförvaltningen tillsammans med kommunens landsbygdsutvecklare. Ritningar och
den framtida processen har gåtts igenom.
Lammhultsdagen
Lammhultsdagen 2018 ägde rum den 16 juni och arrangerades i samband med Lions
sommarmarknad. Många invånare, föreningar, företag, köpmän och organisationer
engagerade sig i olika aktiviteter under dagen. Konferencier på stora scenen var Mats Ericson
som också agerade auktionsutropare på Designauktionen med skänkta möbler från företag,
mestadels från ”Möbelrikets företag”. Hela behållningen på nästan 71 tkr gick till
Barncancerfonden. För fjärde året i rad utsågs årets Lammhultsbo som 2018 blev Gunnel
Svensson.
Hemsida
I samarbete med Möbelriket AB, Lammhult har Maja Sjöberg hjälpt styrelsen att skapa en
hemsida för Lammhults Samhällsförening, lammhultssamhallsforening.se finns som länk från
Möbelrikets hemsida.

Parkeringsplats för tunga fordon
En skrivelse till Växjö kommun har återigen gjorts i samverkan med Lammhults Näringsliv för
att påtala behovet av en centrumnära parkering för tunga fordon i nära anslutning till Zack´s
Lammhult (Lammhults Värdshus).
Reducerad hastighet riksväg 30
I maj månad gjordes ett sista försök i ärendet om att få ett behålla 90 km/tim på riksväg 30.
I samverkan med Lammhults Näringsliv skrevs ett personligt brev till infrastrukturminister
Tomas Eneroth med begäran om bibehållen hastighet. I augusti kom beslutet på att
regeringen upphäver det av Trafikverket fattade beslutet att sänka hastigheten till 80
km/tim.
Cykla kompis
Lammhults Samhällsförening beviljades medel från Växjö kommun (integrationsmedel) för
att under 2018 bedriva ett cykelprojekt, riktat till nyanlända, i syfte att stärka nyanländas
möjligheter till etablering i samhället. Samhällsföreningen har tillsammans med ett flertal
frivilliga krafter genomfört två ”cykelkurser” som innehållit både teoretiska och praktiska
övningar.
Lammhults Allehanda
Lammhults Allehanda har utkommit med fyra nummer under året. Intresset för att sprida
information och annonsera genom Allehanda är stort, både annonsörer och information från
olika samhällsintressenter fyller tidningen med innehållsrik läsning.
Julmarknaden
Julmarknaden ägde rum lördagen den 1 december i samarbete med Lions. På torget bakom
Zack´s Lammhult (Lammhults värdshus) var flertalet utställare samlade. Julmarkanden
inramades av musikunderhållning från Kulturskolan och Centrumkyrkan. Köpmännen
lockade med olika erbjudan i och utanför sina butiker. På Folkets Hus visade fotoklubben
bildspel och en utställning med gamla fotografier. Den nya förskole bussen visades och en
ridande tomteparad var ytterligare uppskattade inslag denna lite kyliga
decembereftermiddag.
Vidingehem/nybyggnation i Lammhult
Samhällsföreningen har vid två tillfällen bjudit in Vidingehems VD, ordförande och vice
ordförande för diskussion/dialog om att fler bostäder behövs i Lammhult. Som ett första steg
planerar nu Vidingehem att under 2019 bygga ett hyreshus med 6 lägenheter i korsningen
Mejerigatan/Pilgatan.
Ortsanalys
På ett av Samhällsföreningens möten informerade tjänstemän från Växjö kommuns
planeringskontor om kommunens pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan.
Översiktsplanen inkluderar även de orter som ligger utanför stadskärnan. Vid detta tillfälle
gjordes en gedigen genomgång av den ortsanalys som tidigare tagits fram för Lammhult.

Samhällsföreningen gavs möjlighet att inkomma med kompletteringar. En skrivelse med
Samhällsföreingens kompletteringar/önskemål skickades in till kommunens planeringskontor
med betoning på vikten av att främja bostadsbyggande kring Björnö och Ekegärdsudden,
cykelväg till badplatsen vid Allgunnen utefter Asavägen samt att sammanlänka LammenLygnen som gångstråk.
Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret
En skrivelse har skickats in till stadsbyggnadskontoret angående två förfallna fastigheter i
Lammhult. Aktuella fastigheter är Lammhult 2:93 på Värendgatan 24 samt Lammhult
Södergård 2:17 på Järnvägsgatan 7.
Övriga händelser
Vid två tillfällen har representanter från Samhällsföreningen deltagit i möten med Växjö
kommuns kommunalråd.
Representanter från Samhällsföreningen har också deltagit i Näringslivets frukostmöten,
totalt åtta stycken under året. Därutöver deltagit i möten med Träffpunkt Lammhult, möten
om landsbygdsutveckling och kommunens möten för att främja en god integration.
Ett möte har ägt rum med kommunens säkerhetschef Marcus Holmqvist, där frågan om
Samhällsföreningens roll när det gäller en lokal krisberedskapsplan i Lammhult diskuterades
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