Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Annika Hallquist Svensson (ordförande),
Mikael Averskog (vice ordförande), Bo Kanstedt (ekonomiansvarig), Carolina Hellgren
(sekreterare), Linda Hagelvik, Stefan Johansson, Patrik Svensson, Linn Gidlund och Abshir
Osman. 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 2019 och efter årsmötet hölls ett konstituerade styrelsemöte.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under verksamhetsåret. Möten har varit
förlagda till Träffpunkt Lammhult, Zack´s samt Combi Montage.
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. Ett rykte florerade under sommaren att byggnation inte skulle bli av på grund av
att byggkostnaderna skenade. Ordförande var i kontakt med berörda politiker som
dementerade ryktena och bekräftade att planerna fortskrider som planerat.
Under hösten har ett anbudsförfarande gått ut. Anbudstiden går ut i januari 2020.
Lammhultsdagen
Lammhultsdagen 2019 ägde rum den 31 augusti. Dagen arrangerades i samarbete med
Lions, Lammhults Näringsliv och Växjö Kommun. Lammhultsdagen gick av stapeln i samband
med invigningen av den nya Stationsparken i centrala Lammhult. Många invånare,
föreningar, företag, köpmän och organisationer engagerade sig i olika aktiviteter under
dagen. Konferencier på lilla och stora scenen var Mats Ericson som också agerade
auktionsutropare på Designauktionen med skänkta möbler från företag, mestadels från
”Möbelrikets företag”. Hela behållningen på 46 000kr gick till Barncancerfonden. För femte

året i rad utsågs årets Lammhultsbo som 2019 gick till två personer, Lisbet Peterson och
Bengt Jonson, för allt de bidragit med till böckerna ” Spår från förr” som med text och bilder
speglar hur det var i Lammhult från 1952 fram till och med 1992.
Krisplan
Marcus Holmqvist, säkerhetschef för Växjö kommun, har på ett styrelsemöte informerat om
vilken roll Samhällsföreningen kan ha i händelse av en krissituation. Information gavs också
om hur kommunens krishantering fungerar. Under våren 2019 har en grupp fortsatt arbete
med ta fram en riskanalys tänkt som underlag för en framtida handlingsplan i händelse av en
kris. Arbetet kommer fortgå under 2020 i samverkan med bland annat Röda Korset.
Anslagstavla
En ny anslagstavla som bekostats av Peter Lundin på ICA har i samråd med
Samhällsföreningen satts upp på Centrumgatan framför ICA. Tavlan är till för
Samhällsinformation. Nyckeln finns att tillgå inne på ICA
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. Köpmännen ges
möjlighet att berätta om sin verksamhet. Under året har reportage gjorts om tre butiker,
Lammhults Blomsterhandel, Vårat Fik och ICA. Sommar- och julnumret delades också ut
manuellt i Rörviks samhälle.
Julmarknaden
Julmarknaden ägde rum lördagen den 30 november i samarbete med Lions. På torget bakom
Zack´s Lammhult (Lammhults värdshus) och inne på Zack´s var flertalet utställare samlade
Julmarknaden inramades med musik, dans och uppvisning från Trendgym, Kulturskolan och
Centrumkyrkan. Köpmännen lockade med olika erbjudanden i och utanför sina butiker. På
Folkets Hus visade Lammhults Fotoklubb ett bildspel med tema vår och en utställning med
nya och gamla fotografier. En ridande tomteparad och träff med tomten var uppskattade
inslag denna kyliga decembereftermiddag.
Vidingehem/nybyggnation i Lammhult
Kontakt har vid flera tillfällen tagits med Vidingehem för att framföra önskemål om
nyproduktion av lägenheter. På Lammhultsdagen visade Vidingehem ritningar på planerad
byggnation av ett hyreshus med 6 lägenheter i korsningen Mejerigatan/Pilgatan. Ett
anbudsförfarande pågår.
Ortsanalys/ Översiktsplanen.
Mikael Ohlsson, landskapsarkitekt på Växjö kommun deltog under våren på ett av
Samhällsföreningens möten. Information gavs om förslag till kommande översiktsplan för
Lammhult med utgångspunkt från den genomförda ortsanalysen. 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 Lammen-Lygnen som gångstråk.
I mitten av november bjöds Samhällsföreningen in till Växjö kommun för ytterligare en
genomgång av översiktsplanen, på vilken synpunkter kan inlämnas under januari 2020.
Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret 2018
Påtryckningar har vid två tillfällen gjorts till stadsbyggnadskontoret med förfrågan om vad
som händer utifrån den skrivelse som skickades in under 2018 angående två förfallna
fastigheter i Lammhult. Aktuella fastigheter är Lammhult 2:93 på Värendsgatan 24 samt
Lammhult Södergård 2:17 på Järnvägsgatan 7. Båda fastigheterna såldes under året, vilket
innebär att den påbörjade processen med tidigare ägare får börja om.
Hundrastgården
Med anledning av att hundrastgården plockades bort från den nya Stationsparken har en
skrivelse gjorts till kommunen med frågan om när hundrastgården åter kan vara på plats och
var den ska förläggas. Ansvarig tjänstman från kommunen har tillsammans med några
representanter från styrelsen tittat på lämplig placering. Samhällsföreningens önskemål är
att hundrastgården snarast förläggs i slutet på Stationsparken mot viadukten.
Övriga händelser
Vid två tillfällen har representanter från Samhällsföreningen deltagit i möten med
kommunledningen för Växjö kommun.
Nätverksträffar med kommunens övriga Samhällsföreningar har ägt rum vid två tillfällen, i
Gemla och i Lammhult. Vid båda tillfällena deltog landsbygdsutvecklare Björn Idling och på
dagordningen stod landsbygdsutveckling.
Några ledamöter från Samhällsföreningen har deltagit i Näringslivets frukostmöten, totalt sju
stycken.
Ordförande i Samhällsföreningen har besökt elevrådet på skolan för att informera om
Samhällsföreningen existens och vad föreningen gör. Närvarande elever kunde tänka sig
delta i någon form av utskott. En elev från elevrådet har under året varit adjungerad till
Samhällsföreningens möten.
Två medborgarförslag har inkommit till Samhällsföreningen.
Önskemål om en inglasad busskur vid Grevaryd. Styrelsen har i frågan varit i kontakt med
Region Kronoberg som svarar att det måste finnas ett underlag på mer än 6000 av och
påstigande resenärer för att en inglasad busskur ska uppföras.
Önskemål har också kommit om att städa upp skärpet i Lammhult. Frågan har diskuterats
och bollats vidare till skolan och IFK Lammhult. Skolan hade inte möjlighet att delta, så
frågan återstår.

Skyltar utefter RV30 har efter en skrivelse till Vägverket satts upp som hänvisar till
idrottsplatsen samt till tåg- och järnvägsstationen. I detta sammanhang
I detta sammanhang sattes också ett vägräcke upp mellan gång/cykelvägen utefter RV 30
väster om viadukten ner mot övergångsstället.
Under våren beställdes 5 livbojar från Trygg Hansa som placerats ut vid Ekegärdsudden,
Fiskdammen, Udden nedanför Lammengatan, norra ändan på Lygnen och vid ån på
cykelvägen ut till Björnö.
Information har delgetts Samhällsföreningen från Växjö kommun om behov av utökade
parkeringsplatser vid stationen för pendlare. Ett antal punkter måste dock belysas i
samband med planeringen av en utökad parkeringsyta.
Efter samråd med Håkan Palm och Kenneth Gehrman har konstverket som hänger på
Lammengatan fått ett namn, Från ”Pinnen till Plankan”. Samhällsföreningen som idag är
ägare av konstverket har på en mässingsplakett beskrivit hur konstverket tillkom och vilka
utförarna av verket varit. Håkan Palm fick uppdraget att montera mässingsskylten på ett
trästycke och placera det på lämpligt ställe.
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