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Bronsstatyn Fönsterglasblåsaren av
Karl Fagerberg finns i Glasblåsarparken,
Fröseke

Infrastruktur/kommunikationer
Fröseke har ett eget fibernät som skulle behövas byggas ut det finns idag inte
möjlighet att få nya ADSL abonnemang i Fröseke. Tele-kommunikationen är för
svag. När det gäller busskommunikationer, så fungerar de dåligt alla dagar åt alla
håll. Eftersom vi bor så nära länsgränsen är det viktigt för oss att kunna ta sig in
till Nybro också. Ett flexbuss-system vore nog bra och något för kommunen att
undersöka närmre. Åtminstone två linjer för att ta sig från Växjö- Fröseke vore på
sin plats fredag och lördag. Vi har märkt att även de som har fritidshus har
problem att ta sig till och från flygplatser/tågstationer. Att åka taxi kräver en stor
plånbok. Dessa busskommunikationer ser vi fram emot att kommunen skriver
med i sin Översiktsplan. Vägarna till och från Fröseke sköts undermåligt och är
gropiga samt att vintervägarna är mycket spåriga.
Boende/tomter/inflyttning
I samhället saknar vi marklägenheter. Vi vet att det finns en del äldre som bor i
hus som gärna skulle vilja flytta till marklägenheter men ej vill flytta från orten. Det
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finns flera byggbara tomter centralt i Fröseke. På flertalet av dessa finns gällande
detaljplaner för bostadsändamål. Vi emotser kommunens initiativ för byggande av
marklägenheter för bl.a. pensionärer på dessa tomter, med senaste miljötänk. Det
här i sin tur skulle generera bra och billiga hus till inflyttande barnfamiljer. Här
skulle de få ett lugnt boende med nära både till bad, skog och stad. Vi behöver
finna fler arbetstillfällen och jobbar för att utveckla servicen för att få Påfolkat. Här
behöver vi alla i hela Uppvidinge bli bättre på marknadsföringen av vår bygd. Är
Uppvidinge kommun intresserad av att aktivt vända detta problem som faktiskt
finns i hela vår kommun? Vi önskar ett svar på detta.
Service – privat/offentlig
Fröseke har en lanthandel med internet-kafé. De är också apoteksombud.
Önskvärt vore om de kunde få ATG också. Servicehuset inrymmer en bilverkstad
och ett gym som drivs i föreningsregi. Fröseke har ca 8 företag, en förskola. Vi
håller på att bygga ett nytt Folkets Hus som beräknas vara färdigt våren 2012. I
vår grannkommun finns en biblioteksbuss, kanske kan kommunen få till ett
samarbete med den så den kunde köra ner till Fröseke?
Landsbygdsföretagande/turism
Vi har ett Turistföretag i Fröseke som håller på med uthyrning av stugor. Det finns
gått om privata fritidshus vilka utnyttjas bara lite. Vi skulle vilja se ett bättre
utnyttjande av våra fritidshus ev någon med affärsiden att sköta och hyra ut
privata fritidshus så att utnyttjandegraden blev högre och därmed bidraga till
servicen i bygden. Det finns en fin badplats också. Fiskevårdförening har
fiskekortsförsäljning för Uvasjön och Alsterån. Det finns ett Naturreservat vid
Hinkaryd Fröseke. Kronofors IF har en Fotbollsplan. Det finns en brukarägd
Hälsocentral i Alstermo. Det finns flera fina parker i Fröseke som behöver rustas
upp T.ex. Glasblåsarparken, golfbaneparken samt Uvaparken vid Folkets Hus.
Skötselinstruktioner finns och resonemang med kommunens tekniska förvaltning
har förts. Det finns en stor potential i den kulturhistoriskt intressanta bruksmiljön i
samhället. En utveckling av denna skulle kunna generera positiv genklang för hela
Uppvidinge kommun.
Vad är den viktigaste frågan för Fröseke 2012/2014?
Viktigaste frågan är att ha fortsatt service kvar såsom barnomsorg, bilverkstad,
gym och vår lanthandel i Fröseke.
Det är också viktigt att kämpa för att skolorna och förskolorna som i dagsläget
finns, kvar i södra kommundelen. Det ser vi som nödvändigt om vi ska kunna
locka till oss barnfamiljer i Fröseke. De ska fortsätta att utvecklas i befintliga
platser. Att Uppvidinge ger både invånare/elever/barn/lärare arbetsro.
Vi måste hitta en väg som möjliggör att vi kan skapa arbetstillfällen och
vidareutveckla oss, först då kan vi se till att ”Påfolka” Fröseke.
Ett projekt som vi önskar undersöka vidare är att digitalisera bygden för att kunna
ha en modern bioverksamhet, samt att kunna visa stora kultur och
sportevenemang i vårt nya Folkets Hus. Detta skulle kunna skapa flera
mötesplatser för de flesta målgrupper.
Arbeta med uthyrning av banklokalen.
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Att arbeta med få en aktiv bygd nu när nya Folkets Hus är färdigt så att alla trivs i
bygden. Att stärka gymmet så att vi kan ha den servicen kvar..

Aktivitet/Stimulanspeng för framtagande av LUP 2010
Denna Lokala Utvecklingsplan för Fröseke Bygden är framtagen av
styrelsen för Frösekebygdens Samhällsförening, den är även
behandlad och reviderad vid ett möte den 22/2 mellan styrelserna i
Kronofors IF, Nylunds Byggnadsförening, Fröseke Byggnadsförening
UPA och Frösekebygdens Samhällsförening . Den är också behandlad
på Frösekebygdens Samhällsförenings Årsmöte den 26/2 2012
Vi, i gruppen som arbetat med Lokal Utvecklingsplan i Fröseke har
kommit fram till att vi vill satsa på att lägga vår M orot på att utveckla
vår trivsel i samhället och badplatsen där vi har mycket turism genom
att köpa in tre trädgårdsmöbler och placera ut två på badplats en och
ett utanför affären. Vi vill också köpa in blommor att smycka samhället
med.
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