
 

Verksamhetsberättelse 2017 HSSL Oskarshamn 

 
Årsmöte 
 

Årsmötesförhandlingar hölls den 2 april 2017 på Marsöfiskaren i Fårbo.  

 

Styrelsemöten 
 

Under året har fyra styrelsemöten hållits; 2017-04-02 Marsöfiskaren Fårbo, 2017-08-16 Torggatan 3 

Kristdala, 2017-11-13 hos Bertil Svanström i Påskallavik och 2018-01-18 Petter-Larsgården Bockara. 

 

Bygderåd & träffar 
 

Målet är att hålla ett bygderåd per kvartal under helåret. Målet uppnåddes inte under 2017 för alla orter 

men under året hölls både en gemensam mingelträff och en gemensam verksamhetsdag. Under vintern 

2018 hölls uppföljningsmöten av verksamhetsdagen men det var dålig uppslutning så två av tre möten fick 

ställas in. 

 

Kristdalabygden – 2017-05-11 (bygderåd), 2017-05-31 (mingelträff), 2017-06-19 (avstämning med 

kommunen), 2017-08-31 (bygderåd), 2017-11-11 (verksamhetsdag), 2017-11-16 (bygderåd) 

Påskallaviksbygden – 2017-04-27 (bygderåd), 2017-05-31 (mingelträff), 2017-11-11 (verksamhetsdag) 

Bockarabygden – 2017-05-08 (bygderåd), 2017-05-31 (mingelträff), 2017-11-11 (verksamhetsdag) 

Misterhultsbygden – 2017-04-06 (bygderåd), 2017-05-31 (mingelträff), 2017-06-28 (bygderåd), 2017-11-11 

(verksamhetsdag) 

 

Lokala utvecklingsplaner 
 

Under verksamhetsåret så har föreningen hjälpt bygderåden att ta fram lokala utvecklingsplaner i 

Påskallaviksbygden, Bockarabygden och Misterhultsbygden. Kristdalabygden har sedan tidigare sin 

utvecklingsplan som de arbetar vidare med. Enkätunderlag och möten har varit grunden för att ta fram 

utvecklingsplanerna utifrån ett underifrånperspektiv vilket är en förutsättning.  

 

Under vintern 2017/2018 har kommunbygderådet skrivit en ansökan till Astrid Lindgrens Hembygd för att 

arbeta med de lokala utvecklingsplanerna i Bockarabygden och Kristdalabygden. Den 28 februari 2018 

meddelandes beslut från Astrid Lindgrens Hembygds styrelse, tillika LAG (Local Action Group) att projektet 

beviljats projektstöd på 887 200 kr. Projektet sträcker sig över två år och syftar till att synliggöra och ta 

tillvara landsbygdens värden samt öka attraktiviteten i Kristdala- och Bockarabygden. I projektet ingår 

satsningar som är kopplat till tre teman: bo, arbete och fritid.  

 

Planen är att söka liknande projektstöd från Kustlandet för att arbeta med de lokala utvecklingsplanerna i 

Påskallaviksbygden och Misterhultsbygden. Innan projektansökan kan skickas in krävs underlag för en bra 

projektplan samt god förankring och engagemang i föreningslivet samt företagare och övriga intressenter i 

dessa bygder. 

 



 

Landsbygdsdagarna 
 

Den 27–28 oktober arrangerade föreningen Landsbygdsdagarna på Forum i Oskarshamn. 

Tvådagarskonferensen bjöd på inspirerande föreläsningar och goda exempel på lokal utveckling. Den 

innefattade även tre olika workshops och en mässa. Tema på konferensen var boende, digitala möjligheter 

samt näringsliv & turism. Mest uppskattade föreläsare på konferensen var politiska kommentatorn Marcus 

Oscarsson, entreprenören Jerry Engström och den ideella mäklaren Caroline Bergmann. 

 

Responsen från de ca 140 deltagarna var mycket bra och vi lyckades att få besökarna att känna inspiration, 

samverkan och glädje. Josefin Heed från Hela Sverige Ska Leva deltog som en av moderatorerna skrev ”Stort 

tack till kommunbygderådet i Oskarshamn för superproffsigt arrangemang!” och en av besökarna skrev 

"Otroligt proffsigt, tack för årets bästa konferens!" som feedback i deltagarenkäten.  

 

Oskarshamns kommun, Regionförbundet Kalmar län, Hela Sverige Ska Leva Kalmar län samt Hela Sverige Ska 

Leva Riks bidrog med ekonomiskt stöd. Emmaboda kommun och Attraktiva Oskarshamn bidrog med 

kompetens. Kommunbygderådet bjöd in ett tjugotal personer från de fyra bygderna att delta gratis på 

konferensen vilket var mycket uppskattat då det gav mycket inspiration till lokal utveckling. 

 

Vår landsbygd i fokus 
 

I oktober 2017 distribuerades det första numret av vår egen tidning Vår landsbygd i fokus ut till samtliga 

invånare och företag i Oskarshamns kommun. Syftet med tidningen är att sätta fokus på vad som händer på 

landsbygden exempelvis visa upp goda exempel, informera om vad kommunen arbetar med, intervjuer med 

företag och entreprenörer som verkar på landsbygden, hålla oss uppdaterade på vad föreningslivet arbetar 

med, våra lokala utvecklingsprojekt, aktiviteter och evenemang. Tidningen produceras av KrePart AB och 

kommunbygderådet har ett redaktionsråd som gärna tar emot tips om innehåll i kommande nummer. Vår 

målsättning är att distribuera två tidningar om året, en på våren och en på hösten. 

 

Verksamhetsdag 
 

Den 11 november 2017 hölls en verksamhetsdag i Påskallavik för att diskutera de gemensamma fokusfrågor 

som framkommit i våra lokala utvecklingsplaner. Ett trettiotal deltagare diskuterade boende, cykelvägar och 

service. Weronica Stålered, som arbetar på Emmaboda kommun och är länsbygderådets representant i 

Emmaboda, berättade om goda exempel som de arbetat med i Emmaboda. Länsbygderådet bidrog med 

ekonomiskt stöd till verksamhetsdagen. 

 

Övriga aktiviteter 
 

Kommunbygderådet har under vintern 2017/2018 verkat för att starta upp Local Food Nodes i kommunen. 

Sex utlämningsplatser har skapats och ett tiotal producenter har anmält sig att delta. Den 24 februari hölls 

ett välbesökt lanseringsevent på Fredriksbergs Herrgård. Initiativet fick stor uppmärksamhet i lokalpressen 

med flera artiklar. Utlämning sker en gång per månad och kommunbygderådet hjälper till att sprida 

information om utlämningsdatum och utlämningsplatser. Attraktiva Oskarshamn bidrog med ekonomiskt 

stöd till lanseringseventet. 

 



 

Nya medlemmar 
 

Kristdala Styrketräningsklubb, Underbara Påskallavik & en privatperson 

 

Representanter i Länsbygderådet 
 

Under året har Ingrid Thornberg varit ordinarie ledamot och Annicka Gunnarsson ersättare i Länsbygderådet. 

Annicka Gunnarsson deltog på regionens verksamhetskonferens i Höör som arrangerades av LBR Region Syd. 

På konferensen deltog verksamhetsledaren Terese Bengard som bland annat informerade om lanseringen av 

den nya grafiska profilen. 

 

Jämställdhet 
 

Styrelsen har en jämn fördelning mellan könen. Av de åtta ledamöterna är det fyra män och fyra kvinnor. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 

Annicka Gunnarsson Ordförande  Kristdala 

Anette Rogö  Vice ordförande Bockara 

Mark Geuze  Kassör   Kristdala 

Ingrid Thornberg Sekreterare  Ishult 

Claes Zachrisson Ledamot  Figeholm 

Bertil Svanström Ledamot  Påskallavik 

Sture Karlsson  Suppleant  Bockara 

Eva Holm  Suppleant  Misterhult 

 

Valberedning  
 

Runa Lidén-Karlsson, Bockara 

 

Revisor  
 

Kjell Petersson, Redovisningskällan AB, Oskarshamn 

 

Styrelsen 2017 
 

Annicka Gunnarsson, ordförande  

 

Mark Geuze  Ingrid Thornberg  Anette Rogö  Claes Zachrisson 

 

  



 

Verksamhetsplan 2018 HSSL Oskarshamn 

Kommunbygderådets årliga uppgifter 
 

• Årsstämma 

• Fyra styrelsemöten – ett per kvartal (januari, april, augusti och november) 

• Styrelsens ledamöter arbetar med de lokala utvecklingsplanerna i det egna området 

• Uppdatering av hemsida och sociala medier 

• Uppdatering av Bygdebanken på www.helasverige.se 

• Anordna bygderåd i de fyra områdena för att driva LUP framåt 

• Anordna avstämningsmöten med kommunen för att lyfta frågor från LUP – ett per halvår 

• Samarbeta med kommunens landsbygdsutvecklare & näringslivsutvecklare 

• Information och marknadsföring kring profilfrågor 

• Rekrytera flera föreningar, företag och privatpersoner som medlemmar 

• Redaktionsråd för tidningen Vår landsbygd i fokus – två gånger per år 

Profilfrågor & projekt 
 

• Arbeta med tvåårsprojektet Lokala utvecklingsplaner i Kristdalabygden och Bockarabygden, 

journalnr: 2018–12 som beviljats 887 200 kr från Astrid Lindgrens Hembygds styrelse. 

• Fortsätta arbetet med de lokala utvecklingsplanerna för Påskallaviksbygden och Misterhultsbygden 

samt söka projektstöd från Kustlandet för vidare arbete i bygderna. 

• Arbeta vidare med våra tre fokusfrågor: boende, cykelvägar och service. 

• Deltagande på Landsbygdsriksdagen 18–20 maj. 

• Arbeta för att få fler medlemmar som stöttar vår verksamhet. 

• Arbeta för att få flera representanter i styrelsen från flera orter samt utöka valberedningen. 

Styrelsens årsplan från april 2018 till mars 2019 

 
2018 

5 april   Årsstämma 

3 maj  Styrelsemöte 

18–20 maj  Landsbygdsriksdagen i Västernorrland 

27 september  Styrelsemöte 

22 november  Styrelsemöte 

2019 

17 januari  Styrelsemöte 

Feb-mars Årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan,  

budget & förberedelse årsstämma 2019 

 


