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Bjud in till stormöte i byn/tätorten/socknen och börja diskutera
Vi är en grupp av personer som tillsammans kommit fram till att dessa projekt är
viktiga för Åseda med omnejds framtid. Vi har arbetat utifrån den mall och det
planeringsverktyg som tilldelats oss. Vi har haft ett 10-tal möten och
brainstormat massor. Resultatet ser ni nedan. Vi har också deltagit
vid Projektets Två-dagars kurs i Projektledarutveckling i Lenhovda
Infrastruktur/kommunikationer
Åseda har ganska bra bussförbindelser till Växjö och Stockholm. Men
busskommunikationerna mellan Åseda-Lenhovda och övriga delar av
Uppvidinge k ommun fungerar dåligt. Zon korten bör också ses över.
Service – privat/offentlig
Åseda är ganska väl försett med bra service. Bra affärsservice,
apotek och systembolag.
Vi har ett rikt föreningsliv för olika intressen. Här finns vävstuga,
boulebana, skatebana, bangolf och en vacker folkpark samt Hälsans
Hus.
Vi har ett stort utbud av aktiviteter, ex k yrkornas konserter och övriga
mötestillfällen, Folkets Hus med bra och digitala sändningar från Met.
New York, Stockholm och en hel del idrottsevenemang . Vi har ett fint
ridhus, en ishall och fotbolls anl äggning. Fotoklubb. Skola F -19 (låg,
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mellan,högstadium och Gymnasium. Sporthall. Kexholms SK. Ett rikt
företagsklimat.
Landsbygdsföretagande/turism
Vi har en m ycket aktiv hembygdsförening som lockar en hel del
turister. Hälsan Hus med all sin service som simhall, olika
gymnastikformer lockar både Uppvidingebor och folk utifrån. En
camping med många internationella gäster. Två Bygdegårdar, Natur &
Kultur rundan som är återkommande varje.
Vad är den viktigaste frågan för byn/tätorten/socknen 2009/2010?
Nedanstående projekt har vi gemensamt kommit fram till är viktigast.
Vi har också deltagit på Projektutvecklingskursen i två steg. Vi är
rörande överens om att ha idéer om vad som behövs och önskas är
det enklaste. Det svåraste är att få igenom alla projekt. Det är en
alldels för lång procedur från ansökan till att kunna få starta sina
projekt, alldeles för många får avslag. Varför?
Önskad situation 2015 – definiera målen
Arbetstillfällena har inte blivit färre, utan fler!
Här finns boende för seniorer
Fler marklägenheter som är attraktiva för alla målgrupper
Fler företag inom Upplevelseturismen
Skolans miljö är bättre inom både de hårda och mjuka områdena
Här finns ett rikt utbud av aktiviteter för 65+, ex Ett allaktivitetshus med bland
annat en boulehall
En fin badplats finns i anknytning till samhället, ex kunde Björkåkragölen rustas
upp
En busslinje till centrum för de som bor i utkanten av samhället som går
regelbundet
Hotellet får vara kvar, och blomstra till ett attraktivt hotell med bra nöjesutbud
Det finns fler invånare i kommunen
Barnomsorgen är ordnad och det finns platser till alla
Det finns ett mänskligt nätverk för nyinflyttade, ex en besöksgrupp
Våra nysvenska invånare är väl integrerade och det hålls årliga multikultifestivaler
Kommunen driver socialt företagande, ex i regi av landsbygdens hus
Korpen – Naturstig / promenadstig vid Kollen
Inledning
Östra delarna av Åseda, i anslutning till dess industriområde, utgör en
frekventerat promenadstråk för motion sutövande ortsbor. Härtill
utnyttjas Hammarvägen, där gående får trängas med ett utökat antal
biltrafikanter av varierande slag, därav många bestående av tunga
fordon. Med anledning härav ansågs iordningställande av en naturstig
(gångväg, promenadväg) behö vligt för att i någon mån avlasta
Hammarvägen från flertalet gående. En förhållandevis enkel och ej för
kostnadskrävande lösning, som dessutom skulle ge motionsrundan ett
ytterligare naturinslag, befanns en sträckning mellan östra
industriområdet och sjön Kollen från Sjömilavägen till Nytorpsgatan
såsom mest lämpad. Dess totala sträckning utgör ca 700
meter.Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun, tillskrevs om projektet
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och dess innebörd. Enligt beslut från tekniska utskottet såg de positivt
på förslaget, men ansåg det inte som ett prioriterat projekt. De var
dock positiva till att upplåta mark till exempelvis någon förening som
ville utföra projektet.
Det aktuella markområdet ligger utanför planlagt område, så när som
på en sträcka av 40 meter som klassats som ett naturområde. Genom
detta område löper en ca 3 meter bred begränsning, som skall vara
tillgänglig för allmän gång och c ykeltrafik.
Nuvarande situation
Genom Korpen Åseda har projektet påbörjats genom byggandet av en
gångbro över Badebodaån, samt för ha ndkraft röjt väg genom skogen.
Halva sträckan har i dagsläget grovplanerats med fyllnadsmassor,
som transporterats ut med skottkärror, för att ej förstöra den befintliga
omgivande naturen. Återstående delen kommer under våren att på
samma sätt förses med grovt avjämnade fyllnadsmassor. Stigen
kommer att få en bredd på omkring en meter i hela sin sträckning.
Efter därpå följande invigning av naturstigen kommer den att vara
allmänt tillgänglig och framkomlig för gående.
Planerade aktiviteter
Vår ambition är att så snart som möjligt kunna förbättra
framkomligheten på naturstigen så att även tex barnfamiljer med
barnvagn och äldre med gångsvårigheter obehindrat skall kunna
färdas på den då uppgraderade naturstigen till promenadväg.
För att nå detta mål, måste vä gytan förses med ett avjämnande lager
av s.k. bergkross. Hittills har projektet finansierats genom sponsorer
och från Korpens egen kassa, förutom allt eget ideellt handgripligt
arbete.
Till den fortsatta delen av projektet måste en omfattande och
kostnadsk rävande upphandling av bergkross ske. Därtill finner vi oss i
detta skede nödsakade att genom tillgängliga kanaler finna ett
finansiellt stöd.
Det är vår förhoppn ing att Uppvidinge kommun finner projektet
meningsfullt och helt i linje med avsiktsförklaring en av
Leaderprojektet Lisa gett uttryck för att Uppvidinge kommun också
gärna vill hjälpa föreningslivet genom att skänka bergskross så vi kan
använda oss av stimulanspengen som vi får för att vi tagit fram Åseda
med omnejds LUP, 10.000:- inkl. moms
För projektets slutliga genomförande under hösten 2010 beräknar vi
att en maximal utdelning från Länsbygderådet Kronoberg skulle
innebära tillblivelsen av en lättframkomlig promenadväg inom
naturområde i Östra delen av Åseda.
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SPF, PRO, ÅIF, Korpen – Nytt idrottshus, med omklädningsrum
och inomhus boulebana mm - Projektet med klubblokal vid
Stenaplan
Målet: En gemensam lokal för ÅIF och Korpen för omklädningsrum,
dusch, bastu, servering och en stor hall för boule, hästskokastning,
dans, bridge, schack mm. Allaktivitetshuset är också till för att
möjliggöra för handikappade, integration och våra ungdomar.
Styrelserna i ÅIF och Korpen och de företag som kan ha intresse att
medverka, tex servering, friskvård mm. Gör en projektbeskrivning med
kostnadsförslag och sök stöd hos Jordbruksverket. Detta ska vara
genomfört senast 2012. Byråkratisk tröghet kan vara ett
hinder.Skaffar fram Eldsjälar som inte lämnar byråkratin någon ro,
inte en vecka utan påstötning. De ska inte sitta där och bara vända
papper utan de ska bli glada när de blir av med den där etterkulan
från Åseda Ordf. i de båda föreningarna och vd i ev företag Punkt tre
och sex ovan är viktigast Att sammanställa arbetslaget i de två
föreningarna som kan tänkas medverka och beräkna de
arbetstillfällena som kan behövas och att man tar häns yn till
jämnställdhetsprincipen för ansökningens skull.Bjud in till
informationsträff, se till att länsstyrelsen kommer med en person som
kan frågorna. De är dåligt utbildade än så länge. Kräv resultat att
Tillväxtverket lever upp till sitt namn och inte bara blir en
försörjningsinrättning för tjänstemännen. Vi vill se resultat bland
gräsrötterna annars ska man inte tala om tillväxt.Åtgärden ligger hos
medlemmarna, företagen, länsstyrelsen och Tillväxtverket/regeringen.
Offensiva Åseda – Kyrkparksprojektet med konstverk samt
spårkrysset Kyrkparksprojektet
Sedan hösten 2008 har ideellt arbete nedlagts, på förslag till
förbättring av k yrkparken i Åseda. Dels skulle parken ha en bättre
belysning, de vackra gamla träden belysas unde rifrån och ny
belysning till gångvägarna som skulle förlängas och få ny beläggning.
Badebodaån skulle rensas och kantsättningen förbättras. Bron över ån
skulle belysas.En gri llplats skulle iordningställas och spegeldammen
skulle få en vacker belyst fontän som flöt på vattnet och då inte skulle
vara så beroende av vattennivån.Vi har haft flera möten med
kommunalrådet Lena Karlsson, samt telefonsamtal. Lena visade stort
intresse. I augusti 2009 var sista gången vi träffades för planer om
k yrkparksprojektet. V i ringde några gånger och undrade hur det gick
och hon skulle återkomma. Men så blev det inte. Beräknad kostnad kr.
200.000.
Nu är det nytt kommunalråd och vi anser att bollen ligger hos
kommunen då vi gjort flera försök att fortsätta, men inte fått besked .
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Glaspyramiden
Glaspyramiden av konstnären Eva Stormöga är en sorglig historia
som är svår att få upp av olika anledningar. Löfte om att den skulle
vara uppsatt för flera år sedan finns. Plats för konstverket är beslutat
och bygglov beviljat. I slutändan är detta nog ett kommunalt ärende.
Spårkrysset
Spårkrysset är från järnvägsepoken i Åseda, då det fanns olika
spårvidd, normalspår och smalspår. När deras vägar korsades
uppstod behovet av att tillverka ett spårkryss med olika spårvidd.
Tanken är att detta kryss skall placeras i järnvägsparken och påminna
om den epok som var. En skrivelse är insänd till kommunen och
ärendet skall behandlas.

Ösjöbol bygdegårdsförening - Renovering av Ösjöbols bygdegård
Vi vill renovera tak, hängrännor, trappa och trapphus på Ösjöbol
bygdegård. Vi vill också renovera uthuset så att det kan tjäna som
omklädningsrum, dusch, bastu och W C, mm samt at t det blir
handikappsanpassat. Inne i bygdegården vill vi installera en hörslinga
och en ljudanläggning och på sikt bredband och dat orer. Styrelsen är
ansvariga för byggnaderna och underhåll måste göras
kontinuerligt.Till renoveringar och installationer av vissa saker behövs
hantverkare beroende på kompetens och lagar som finns.
Förhoppningsvis har vi gjort alla renoveringsprojekten kl ara inom 5 år.
Hur vi kommer dit beror på hur m ycket ekonomisk hjälp – bidrag vi
kan få. Just nu söker vi bidrag och hoppas på svar snarast. Efter
svaret får vi undersöka vad vi kan göra och inte göra. Ev. får vi söka
pengar igen från olika håll, försöka anordna aktiviteter så att vi kan få
in egna medel och göra lite i taget av planerna och renoveringen.
Det första vi kommer att göra är att installera en hörslinga och en
ljudanläggning som behövs. Sedan behöver vi ta hand om tak,
takrännor och yttertrappan så att inget blir skadat eller förstört.
Renoveringen av trapphuset inne i bygdegården kan göras utav oss
själva med lite hjälp av medlemmar som är kunniga om byggnader och
snickerier.Det stora projektet är att göra iordning uthuset till
omklädningsrum mm, men det får vi ta när vi får tag på pengar och
med hjälp av hantverkare. Innan renoveringarna och inköp görs tar vi
in prisuppgifter och anbud och kollar vilket som är bäst för oss.
Styrelsen för kultur och bygdegårdsföreningen i Ösjöbol är ansvariga
för hela projektet och husen. Om vi får bidrag i form av pengar kan vi
göra projektet snabbare, än om vi behöver samla in dem själva. Ska vi
göra det håller vi troligtvis inte tidsplanen. Hela kostnaden för hela
projektet blir ca 930.000 kr.
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SPF och PRO - Seniorboende i Åseda
Gör studiebesök på liknande anläggningar både i Danmark och
Sverige, te x Smedsgård.Undersök hur många + 60 och äldre som är
intresserade för ett sådant boende på äldre dar.Kan man driva det
som kooperativ eller ska det vara hyresgäste r?
SV med fler - Landsbygdens hus
Åsedahuset (Landsbygdens hus i Åseda)
Målsättning
Att med skogsägares timmer, med företagares arbetstimmar,
Leaderpengar till kostnader och byggprogrammet till färdigställande,
bygga ett imponerande stockhus utmed infarte n till Åseda. Innanför
väggarna kan landsbygdsföretag och kommunens marknadsföra
besöksmål/natur i direkt anslutning till kommunens inrättade
Turistservice.
Bakgrund
LRF:s och andras arbete om att nå fram till slutkunden med bondens
tjänster och produkter har pågått ett tag och börjar nu ge frukt på
olika sätt.
Att få skogsägare/landsbygdsföretagare att göra en investering
(timmer och arbetstimmar) gentemot en permanent
marknadsföringsplats är ett bra sätt att få något gjort snabbt och
kostnadseffektivt. Alla som kan köra motorsåg eller elhyvel kan
tillverka ett stockhus vilket gör bygget tillgängligt för en väldigt bred
skara människor.Kommunen kan behöva fler landmärken och unika
projekt för att visa på framåtanda och handlingskraft. Spännande
samlokalisering med vad landsbygd och natur kring Åseda kan
erbjuda.
Drift och underhåll
Förslagsvis drivs detta som ett socialt företag i kommunens regi,
genom samarbete med försäkringskassa och arbetsförmedling. De
sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för
personer som av olika orsaker har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Sociala företag driver näringsverksamhet med målsättning att
integrera människor i samhälle och arbetsliv.
De skapar delaktighet för medarbetarna.
De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
De är fristående från offentlig sektor.
Detta skulle kunna vara en stor möjlighet att säkra olika delar i drift,
samt att hålla en hög standard gällande tillgänglighet ibland annat
turistinformationen. Driften består bland annat i guidning av
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timmerhuset, caféverksamhet sommartid, trädgårdsskötsel, tillfälliga
utställningar mm.
Planering och genomförande
Förberedelser inför projektets start är dels ett par träffar med en
styrgrupp bestående av 6-8 kreativa och motiverade människor från
landsbygd, kommun och politik. Studiebesök på liknande hus
genomförs under maj -2010 för att konkretisera funderingar.
Ett tvåårs-projekt drar igång under hösten -2010 då budget,
byggplaner, insatser från företagare och byggplaner dras upp.
Under vintern 2010/2011 hålls kurser för skogsägare och
byggprogram i teknik och uppförande av stockhus. Timret huggs och
lagras.
Grunden grävs och praktiska förberedelser görs under våren 2011.
I maj 2011 kommer bygget igång och pågår till fram till augusti.
Under hösten 2011 färdigställs bygget med tak, golv, el mm
Invigning av Landsbygdens hus maj 2012
Aktivitet
Vi, i gruppen som arbetat med Lokal Utvecklingsplan i Åseda med
omnejd har beslutat oss att använda pengarna som vi erhåller för att
ha arbetat med LUP:en till en invigning av Korpens naturstig, som
planerats stå klar till sensommaren 2011 .
Skulle inte naturstigen hinna bli klar, har vi andra alternativ som en
fest för Åsedaborna i Ösjöbols bygdegård eller Åseda Fol kets Park
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