Verksamhetsberättelse 2017 – Lammhults Samhällsförening
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Annika Hallquist Svensson (ordförande), Bo
Kanstedt (vice ordf.), Martina Lundin (ekonomiansvarig), Linda Westeson (sekreterare), Ida
Claesson, Linda Olsson, Stanley Ståhl, Patrik Svensson och Jesper Ekblad.
styrelseledamöterna har ansvarsområden och fungerar som kontaktpersoner mot olika
grupper i samhället till exempe föreningar eller köpmän.
Årsmöte hölls den 13 februari 2017 och efter det ett konstituerande styrelsemöte. Därefter
har styrelsen haft ytterligare tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Samhällsföreningen
Samhällsföreningens huvuduppgift är att medverka till att skapa en attraktiv bygd med brett
utbud, god service, kultur, handel, upplevelser och fritidsaktiviteter samt att vara en
sammanhållande länk mellan företag, köpmän, föreningsliv, skola, samfund och verka för
ökad integration.
Nybyggnation av skola och idrottsanläggning
Samhällsföreningen har uppvaktat Växjö kommun i frågan om nybyggnation av skola och
idrottslokaler i Lammhult. Som ytterligare påtryckning har en debattartikel i frågan skrivits och
publicerats i Smålandsposten och sociala medier. Under hösten 2017 har Växjö kommun
fattat beslut om att en ny F-9-skola och nya lokaler för idrottsutövande ska byggas i
Lammhult. Samhällsföreningen har framfört att några representanter från
Samhällsföreningen bör finnas representerade i någon form av referensgrupp vid planering
av innehåll/utförande av de nya lokalerna för att bevaka Lammhultsbornas intressen.
Lammhultsdagen
Lammhultsdagen 2017 ägde rum den 17 juni och arrangerades i samband med Lions
sommarmarknad. Många människor/föreningar/företag och organisationer engagerade sig i
olika aktiviteter under dagen. Konferencier på stora scenen var Mats Ericson som även
agerade auktionsutropare på Designauktionen med skänkta möbler från såväl
Lammhultsföretag som företag utanför Lammhult i "Möbelriketregionen". Hela behållningen,
på drygt 29 tkr, skänktes till Barncancerfonden. Zack´s Lammhult (Lammhults värdshus)
öppnade sin verksamhet och tillströmningen av människor var mycket stor. För tredje året i
rad utsågs årets Lammhultsbo som 2017 blev Cjell Andersson.
Hastighetsförändring på riksväg 30
Styrelsen har återigen engagerat sig hårt i frågan om hastighetssänkning på riksväg 30 från
90 till 80 km/tim. Styrelsen skickade i augusti in ett remissvar till Trafikverket tillsammans
med Lammhults näringsliv för att bestrida förslag om hastighetssänkning. Detta hjälpte inte
utan 2017-10-18 fattade Trafikverket på nytt beslut om hastighetssänkning som ska börja
gälla den 2 maj 2018. Föreningen har överklagat beslutet i gemensam skrivelse med
Lammhults näringsliv. Även Växjö och Sävsjö kommun överklagade beslutet till
Regeringsrätten. Argumenten bestod bl.a. av synpunkter på hur en hastighetssänkning
påverkar transportnäring, turistnäring och arbetspendling längs vägsträckan.
Odlingsresa till Malmö
Samhällsföreningen har ansökt om och beviljats bidrag från Leader Linné för en odlingsresa
till Malmö i syfte att stärka integrationen mellan invånarna i Lammhult. Resan ägde rum i
augusti och gjordes i samarbete med Växjö kommuns projekt "Odla kompis".

Parkeringsplats för stora fordonsekipage
Ännu en gång har en skrivelse skickats till Växjö kommun för att uppmärksamma behovet av
parkeringsplats för stora fordonsekipage i centrum. Frågan har aktualiserats i samband med
Zack's övertagande av Lammhults värdshus.
Julmarknaden
Julmarknaden ägde rum lördagen den 2 december. Julmarknaden för hantverkare och andra
utställare var förlagd till Zack´s Lammhult (Lammhults värdshus) och Folkets hus, både ute
och inne. Lions hade sin sedvanliga julmarknad vid godsmagasinet, Köpmännen
arrangerade olika saker i anslutning till sina butiker, Träffpunkt Lammhult bjöd på glögg.
Cykla kompis
Ett projekt för att lära nyanlända Lammhultsbor att cykla, "Cykla kompis", har startats upp
under verksamhetsåret. Cykelkurser kommer att hållas under 2018. Pengarna söktes från
Växjö kommun ”ansökan integrationsmedel” i syfte att genomföra insatser som syftar till att
stärka nyanländas möjligheter till etablering i samhället.
Lammhult Allehanda
Fyra nummer av det lokala informationsbladet Lammhults Allehanda har getts ut under året.
Intresset för att sprida information och annonsera genom Allehanda har varit stort.
Lygnenrundan
Lygnenrundan färdigställdes under 2015 och ytterligare förbättringsåtgärder görs löpande
med hjälp av ideella krafter och välvilliga markägare. Promenadstråket utnyttjas flitigt av
många Lammhultsbor.
Övriga händelser
Utöver ovan beskrivna har samhällsföreningen skickat skrivelse till Regionbankschefen för
Handelsbanken i syfte att belysa vikten av ett lokalt bankkontor i Lammhult.
Representanter från styrelsen har också under året deltagit i ett möte med Växjö kommun
angående riksväg 30 samt två möten tillsammans med övriga samhällsföreningar i
kommunen, för att diskutera viktiga landsbygdsfrågor som t.ex. nybyggnation och tomter.
Under hösten var vi också representerade vid ett informationsmöte, anordnat av Växjö
kommun om bygdebolag. Därutöver har styrelsen deltagit i flera möten inför starten av
Träffpunkt Lammhult samt deltagit i Näringslivets frukostmöten .
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