
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2016 

Adelövs Framtidsgrupp  
 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av  

● Stig Petersson, Ordförande 

● Helena Karlsson, Kassör 

● Eva Engström, Sekreterare 

● William Malm 

● Uno Ljungberg 

● Kristina Karlsson 

● Lisbet Klint 

● Inga-Lill Andersson 

● Gunilla Jansson 

● Stefan Gustafsson 

● Leif Ahx 

● Lina Ingvarsson 

 

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året inklusive årsmötet 

Viktiga händelser under året 

 

Årsmöte 5 april 2016 

På årsmötet fick vi besök av Roger Westman, kommunchef på Tranås kommun. På mötet 

genomfördes sedesvanliga årsmötesförhandlingar tillsammans med ett 25-tal Adelövsbor. 

Fika serverades av Lisbeth Klint   

 

Årets Julmarknad den 20 november 2016 

Det har fungerat utmärkt att arrangera julmarknaden i och utanför församlingshemmet vid 

kyrkan. Vi uppskattar att det kom cirka 3 000 besökare på marknaden och att 60-talet knallar 

erbjöd varor som hör julen till. Julmarknaden är en av Framtidsgruppens aktiviteter som 

bidrar till att stärka föreningens kassa. Vi lyckades i år behålla och till och med öka intäkterna 

jämfört med året innan. 

Arbetsgruppen för julmarknaden började redan under våren planera för årets julmarknad. 

Gruppen består av Stig Petersson, Helena Karlsson, Anita Vilhelmsson, Lisbet Klint, Pia 

Ingels och Eva Engström. 

Vi jobbar ständigt med att förbättra servicen till våra besökare och knallar. I år precis som året 

innan kunde vi erbjuda kaffeservering och toaletter inomhus. Vi känner oss trygga med att ha 



brandsläckare på plats samt första hjälpen och en hjärtstartare. Adelövs Friskola ansvarade för 

parkeringen på ett utmärkt sätt. 

Precis som året tidigare var det ovanligt många som var med dagen innan och hjälpte till att 

bygga marknadsstånd och som också var med och rev marknaden på söndagskvällen. Arbetet 

gick därför snabbt och effektivt. Ett stort tack till alla som hjälpte till.  

 

Påskmarknad 2016 

Julmarknadsgruppen har framfört ett önskemål om att få arrangera en Påskmarknad. Styrelsen 

ställde sig bakom förslaget. Marknaden genomfördes den 20 mars på gården framför 

Församlingshemmet. Ett 30-tal försäljare sålde mat, dryck och påskpynt. Vi erbjöd kaffe och 

äggmackor i serveringen där det var kö i stort sett hela dagen. Det kom cirka 2 000 besökare, 

vädret var perfekt och allt funkade som det var tänkt. Vi har fått extra stort utrymme i media 

(om vi jämför med julmarknaden) förmodligen eftersom det inte är så vanligt med 

Påskmarknader. Extra roligt att Mikael Wik hade visning av kycklingstallet och att Mickan 

Thor ville komma. Många föreningar deltog och bidrog med aktiviteter och Adelövs friskola 

ansvarade för parkeringen. Återigen ett tack till alla som ideellt ställer upp och hjälper till 

med marknadsbygge och städning – utan er blir det ingen marknad. 

 

Julblommor till nyinflyttade 

Även denna jul har nyinflyttade i socknen hälsats välkomna med en julblomma. Styrelsen 

hjälps åt med att dela ut blommorna. 

 

Adelövs Fastighets ekonomisk förening 

Adelövs framtidsgrupp beslutade att ge en gåva på 50 000 kronor till Adelövs fastighets 

ekonomisk förening som ett bidrag till förrådsutbyggnaden. 

Framtidsgruppens marsmöte var förlagt hemma hos familjen Chatrine och Johan Schander 

Ljungquist i Hult. Familjen berättade hur de hamnat i Adelöv, sina framtidsplaner och hur de 

hittat den fina gården som de är på väg att flytta in i. Vi har under året fått ta del av deras 

utökade verksamhet och flera av oss har besökt dem i deras showroom med möbler och 

inredning www.formh17.com.  

 

Allaktivitetshall 
En arbetsgrupp jobbar vidare med projektering och finansiering av en Allaktivitetshall Adelöv.  

Det är Adelövs Fastigheters ekonomisk förening (fastighetsägare till skolan) som är 

initiativtagare. Kontaktperson Gunvor Vilhelmsson 0140–702 02.  

 

Sockenhistoria 

En ny arbetsgrupp under Framtidsgruppen har bildats under året. Arbetsgruppen består av 

Stefan Gustafsson, Uno Ljungberg, Thomas Forsberg, Chatrine och Johan Schander 

Ljungquist, Anne-Sofie Hill och Eva Engström. Sockengruppen stöttas av Svenska Kyrkan, 

Vuxenskolan och Adelöv-Linderås Hembygdsförening. Den sista onsdagen i varje månad 

träffas gruppen och bjuder då in alla som är intresserade av Adelövs bygdehistoria till en träff 

i församlingshemmet. Träffarna annonseras via www.adelov.se. Målsättningen är att samla 

historiska händelser, bygdens utveckling och information om gårdar och fastigheter på en 

hemsida. Förhoppningen är också att eventuellt kunna samla valda delar i bokform. Embryot 

till en hemsida är klar, flera sockenbor har kommit och delat med sig av fotografier och annat 

intressant material, allt scannas in och arkiveras. 

 

 

http://www.formh17.com/
http://www.adelov.se/


Cykelled 

Framtidsgruppen supportar idén om en cykelled som sträcker sig genom valda delar av 

Adelöv socken. Den 19 januari hölls en informationsträff. Stefan Gustafsson och Stig 

Petersson jobbar med aktiviteter kring cykelleden.  

 

Hemsidan www.adelov.se 

Hemsidan används flitigt av många besökare och är en viktigt informations- och 

kommunikationskanal för Adelöv. Nu finns ytterligare en Adelövsfilm från Påskmarknaden 

utlagd. Ett stort tack till Göran Jonsson för alla ideella timmar du lägger på hemsidan. 

 

Landsbygdsvisionen 

Ett förslag till Landsbygdsvision har lämnats in till Tranås kommun. Tanken var att 

Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om en långsiktigt hållbar vision för 

utvecklingen av Tranås kommuns landsbygd med förslaget som underlag. Nu blev det inte så. 

Efter de politiska partiernas yttranden sammanfattades åsikterna och förslaget blev att man i 

stället ska genomföra en sammanslagen vision för Tranås tätort och landsbygden. 

Ännu har ingen plan för genomförandet av den gemensamma visionen tagits fram. 

 

Adelövs Framtidsgrupp 

Styrelsen 

 

 

 

______________ _________________  _________________ 

Stig Petersson Helena Karlsson  Eva Engström,  

Ordförande  Kassör   Sekreterare 

 

 

______________ _________________  _________________ 

Inga-Lill Andersson Uno Ljungberg  Kristina Karlsson 

 

 

______________ _________________  _________________ 

Lisbet Klint  Leif Ahx   William Malm 

 

 

______________ _________________  _________________

  

Gunilla Jansson Stefan Gustafsson  Lina Ingvarsson

  

 

http://www.adelov.se/

