
Nyhetsbrev
För 

Hjortsberga & Kvenneberga

Detta är det första nyhetsbrevet som ges ut som en del i  
Leader Linnéprojektet Attraktiva Hjortsberga.

I detta nummer kommer det att finnas med information om projektet 
samt information från en del föreningar.

I kommande nummer kommer det mer och mer bli ett innehåll om 
och för bygden. Nyhetsbrevet kan vara en kanal för föreningar att nå 
ut med sin information på ett smidigt sätt. 

Vad vill du ska finnas med i vårt nyhetsbrev? Hör av dig!
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Leader Linné projektet i korthet
Det nuvarande projektet är ett resultat av den förstudie som bedrevs 
under 2011. I februari i år fick vi ett nytt projekt beviljat som löper 
fram till 31/12 2013.
Attraktiva Hjortsberga har fått 480 000 kr av de 702 000 kr som sök-
tes.

Detta ska vi göra:
Mötesplatser

Genom att skapa fler mötesplatser och utveckla de befintliga i Hjorts-
berga och Kvenneberga socknar hoppas vi att det kan bli en större 
gemenskap och vi-känsla i bygden
•	 Det kan ske på olika sätt och ett är genom studiecirklar. En om 

trädgårdsskötsel har redan börjat med 22 deltagare och fler  
studiecirklar kommer till hösten.

•	 Det kommer också att anordnas olika typer av aktiviteter. En sak 
det spånas om är en Hjortsbergarunda till hösten.

•	 Befintliga mötesplatser är bl.a sportlovsaktiviteter, valborgsfirande, 
midsommarfirande mm som lever vidare och utvecklas.

•	 Detta nyhetsbrev som sprids i hela bygden några gånger per år 
med aktuell information är ett sätt och en gemensam hemsida för 
bygden är ett annat.

Marknadsföring

Om man inte syns så finns man inte. En del i projektet är att visa att 
Hjortsberga finns och bland annat så här ska vi synas.
•	 En karta över området med sevärdheter, företag mm ska tas fram. 
•	 Informationstavlor ska placeras vid väg 25.
•	 Hemsidan kommer även att användas att marknadsföra bygden.

”saMarbetsråd”
För att samordna inom bygden ska ett ”samarbetsråd” bildas som 
hjälper till med kommunikationen mellan olika föreningar mm. Detta 
”råd” kan också arrangera gemensamma arrangemang.

dialog

En del i projektet kommer att vara att föra en kontinuerlig dialog med 
ex. Alvesta kommun och olika myndigheter.

badplatsen

Vi hade sökt pengar för att kunna utveckla badplatsområdet vilket vi 
inte fick pengar till.
Däremot har Alvesta kommun gått in med pengar för att vi ska kunna 
påbörja byggandet av ett nytt omklädningsrum. Förhoppningsvis kom-
mer en ny ansökan till Leader Linné ge ytterligare pengar till badplat-
sen. 

Sen då?
Efter projektets ska:
•	 En större gemenskap finnas i bygden och ett engagemang för att 

upprätthålla det. De mötesplatser som skapats ska leva vidare och 
utvecklas.

•	 Ett samarbetsråd ska vara etablerat som samordnar och håller ihop 
bygden. Rådet ska inspirera och engagera invånarna att fortsätta 
med det som påbörjades under projekttiden. 

•	 Arbetet med att marknadsföra Hjortsberga ska fortsätta. Det 
ska ha skapats rutiner och ekonomiska förutsättningar för en 
fortsättning.

•	 En dialog med kommun/ myndigheter ska etablerats och rutiner 
för dess fortsättning ska formats. 
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Vilken utveckling önskar du?
Till Hjortsberga och Kvenneberga har vi fått nära en halv miljon kr.
Det ger förutsättningar för att ännu mer bra saker ska kunna ske i den 
här bygden. Att vi fått så mycket pengar beror på att många personer 
engagerade sig i förstudien 2011.

Om Du kommer med:
Om Du kommer med så kan ännu mer ske.
•	 Vad är du intresserad av?
•	 Vilka tankar, funderingar, idéer har du som kan utveckla den här 

bygden.
•	 Vad för praktiskt kan du vilja hjälpa till med? Hör av dig!

Vill du veta mer?
Vill du veta mer så gå in på projektets hemsida www.attraktivahjorts-
berga.se. Där kommer fortlöpande information presenteras.
Du kan också kontakta projektledare Magnus Carlsson på telefon  
070-677 44 45 eller per epost till info@attraktivahjortsberga.se.

Dessa föreningar och organisationer har 
varit med i projektansökan.
• Hjortsbergagården
• Hjortsberga Gymnastikklubb 
• Hjortsberga Hembygdsförening
• Sjöatorpasjön-Moasjöns fiskevårdsområde
• Hjortsberga Idrottsförening
• Hjortsberga Samhällsförening 
• Hjortsberga SMU
• Hjorts MC
• Hjortsberga skola
• Svenska Kyrkans vänner

Observera!
Projektmöte
4 juni kl 19.00 är det projektmöte för alla på Hjortsbergagården. 
Information om vad som händer och du kan komma med dina idéer. 
Välkommen!

Vad händer på badplatsen?
Gräset växer och Alvesta kommun har bytt de gamla bryggorna mot 
nya. Det har varit lite funderingar fram och tillbaka mellan Attraktiva 
Hjortsberga, Samhällsföreningen och Alvesta kommun om hur man 
kan förbättra badplatsen. Alvesta kommun ställer upp med en del 
pengar och vi hoppas att Leader Linné ska ta ett nytt beslut att ställa 
upp med resten av det som behövs.

Om vi får de pengar vi behöver så kommer den gamla toaletten att 
ersättas av en ny bättre handikappanpassad. Ihop med det kommer 
det finnas ett handikappanpassat omklädnings-
rum och ett förråd.

En bit ifrån kommer det att byggas 3 mindre 
omklädningsrum eller badhytter där man byta 
om. Kanske som på bilden fast utan palmer.
Det gamla omklädningsrummet kommer att 
rivas och istället blir det större gräsyta. Vi skulle 
också vilja göra grillplatsen trevligare och sätta 
dit några bänkar. Så fort vi vet hur mycket pen-
gar vi har att röra oss med och när bygglov är 
beviljat så kör vi igång.

Här skulle ditt företag kunna synas. 
Kontakta Magnus Carlsson på på telefon 070-677 44 45 eller e-post 
till info@attraktivahjortsberga.se.
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Sjöatorpasjön och Moasjöns Fiskevårdsområdesförening
Inbjuder till 

Fisketävling!
under tiden 1/4 2012 t.o.m 15/2 2013

Klass 1: Gädda, Klass 2: Aborre, Klass 3: Braxen.
Priser i respektive klass i form av presentkort:  

1:a pris värde 300 kr, 2:a pris värde 200 kr, 3:e pris värde 100 kr.
Tävlingsregler: Fisket skall ske med handredskap.  

Även angeldon får användas.  
Det är tillåtet att fiske från land eller från båt.  

Giltigt fiskekort eller medlemsskap krävs.

Uppgifter om typ av fisk, vikt samt fångstplats, styrkta av oberoende person och 
helst foto skickas till någon av följande:

Helena Liljenberg Mo Gård 342 93 Hjortsberga tel. 070-650 26 87 eller 
Bengt Alexandersson Sjöatorp 342 93 Hjortsberga tel. 0472-55 01 51.

Lycka till!
Fiskekort finns att köpa på Hjortsbergagården eller hos Helena Liljenberg Mo Gård, 

Bengt Alexandersson Sjöatorp, Arne Andersson Sjöatorp, Lars Nilsson Gravanäs 
samt hos Per Svenningsson Karl Jonssons väg Sjöatorps fritidsområde.

Samhällsföreningen
Planerar för att anordna en hundbadplats och en grillplats vid 
strandpromenadens södra del samt medverka till ett nytt omkläd-
ningsrum på badplatsen i Leader-Linne projektet. 
Samhällsföreningen har haft årsmöte och styrelsen består av:
Björn Andersson andersson.bj@telia.com
Jonas Ahlström jonas.nina@ipbolaget.com
Torbjörn Andersson snekan@telia.com
Helen Antonsson helen-antonsson@telia.com
Marie Bergh  bergh@wtnord.net
Rolf Bladh  rolf.bladh@maleri.se
Martin Tiinus  martin@tiinus.net

Efterlysning
Vill du jobba med 
det här nyhetsbre-
vets innehåll eller 
layout.

Skriva om vad som 
hänt eller kommer 
att hända i bygden. 
Hålla kontakt med 
föreningar eller 
något annat.  
Hör av dig till  
Magnus Carlsson.

Midsommarfirande:
i Kvenneberga Bygdegård den 21 juni.

Vi börjar med att klä midsommarstången kl. 
18.30 och dansar sen runt den.

Efter det är Puben öppen från kl 19.00 till 
24.00. Puben är endast öppen för medlem-
mar och medlemskort kan lösas på plats.

Hjortsberga Hembygdsförening
Sommaraktiviteter på Forssa säteri.

27/5 13.30 - 17.00 Servering av kaffe och våfflor.

17/6 14.00 Friluftsgudstjänst. Alvesta kyrkokör  
  medverkar, servering.  
  Om vädret är dåligt är vi inne.

22/6 14.00 Midsommarfirande. Vi klär tillsammans   
  stången - ta gärna med blommor. Efter   
  dansen tar vi fram den egna fikakorgen.   
  Lotterier och pilkastning.

15/7 13.30 - 17.00 Servering av kaffe och våfflor.

12/8  Jubileum. 
  Det är 50 år sedan hembygdsföreningen fick   
  Forssa säteri. Program annonseras senare.

Scouting på Hjortsbergagården 
Hjortsberga SMU
Tisdagar 18.00 - 19.30. “Häng mä”

Spårare åk 2-3 och Upptäckare åk. 4-6.  
Info Maria Anderzén tel. 070-759 65 15, 
0472-55 01 04.
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Åredavägen 1 342 93 Hjortsberga. Tel. 0472-55 03 55 
E-post dkmaskin@telia.com

MÖTESPLATS HJORTSBERGA 
Ett mål i projektet Attraktiva Hjortsberga  är att skapa fler mötesplatser för oss 
som bor här. Ju bättre vi känner varandra, desto trevligare och lättare blir det att 
hjälpas åt att utveckla bygden! Många av oss som bor i små samhällen och på 
landet tycker om  att ”påta i jorden” .  
Det tog vi fasta på och startade en Trädgårdscirkel.

Många anmälde sig! Vi är nu 22 deltagare som träffas på Hjortsbergagården.

Vuxenskolan i Alvesta organiserar oss och bidrar med expertkunskap och ideér.

Med hjälp av inspirerande föreläsare från trakten lär vi oss mer om trädgården 
året runt. 

Vi berättar om egna trädgårdar och odlingar – både lyckade och mindre lyckade!  
Vi har pratat om kompositionen i trädgården, vi har sått blomfröer för utplantering 
till sommaren och vi har fått inspiration till egna rosodlingar och perenna rabat-
ter.  Vi fikar och har roligt!  Till hösten hoppas vi fortsätta och följa trädgården året 
runt.

Fler cirklar planeras inför hösten. 

Vill Du också vara med?

Har Du ideér om vad vi skulle 
kunna ha cirklar om?

Maila mig om förslag!

Gudrun Henriksson Wikerstål 
Lokal cirkelledare 
gudrun_hw@hotmail.com


