
 
 

 

 

Adelövs Framtidsgrupp, Verksamhetsberättelse för år 2018 
 

Styrelsen har bestått av  

Stig Petersson, Ordförande 

Helena Karlsson, kassör     Eva Engström, sekreterare 

William Malm,   Uno Ljungberg 

Kristina Karlsson,  Lisbet Klint 

Gunilla Jansson  Stefan Gustafsson 

Leif Ahx  Chatrine Schander Ljungquist 

Affi Hill, suppleant 

 

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året inklusive årsmötet. 

 

 

Händelser under året 

 

Hemsida www.adelov.se 

Hemsidan används flitigt, har många besökare och är en viktigt  

informations- och kommunikationskanal för Adelöv. Göran Jonsson och  

Chatrine Schander Ljungquist har under året moderniserat hemsidan och  

lagt till nya funktioner bland annat en evenemangskalender.  

Framtidsgruppen har beslutat att bygdens föreningar, organisationer, kyrkor, 

politiska partier och församlingar ska kunna annonsera i kalendern. Om man annonserar måste mötet 

vara öppet för alla som vill delta. Under året har Göran flyttat och numera sköter Chatrine själv 

hemsidan. Stort tack för allt ideellt arbete du lägger ner på en av våra viktigaste informationskanaler. 

 

Påskmarknad 25 mars 2018 

Marknaden blev lika lyckad och välbesökt som året innan. Det kom cirka 2 000 

besökare, vädret var perfekt och allt fungerade som det var tänkt. Arbetsgruppen  

för påskmarknaden består av Lisbeth Klint, Anita Vilhelmsson, Eva Engström,  

Uno Ljungberg, Pia Ingels, Stig Petersson och Helena Karlsson. Precis som  

julmarknaden bidrar påskmarknaden med några extra kronor till Framtids- 

gruppens kassa. Pengar som vi kan använda till att utveckla bygden och bidra till trivsel och 

gemenskap. Återigen ett tack till alla som ideellt ställer upp och hjälper till med marknadsbygge och 

städning – utan er blir det ingen marknad.  

 

Årsmöte 3 april 2018 

Årsmötet hölls i sedvanlig ordning. Tyvärr blev gästföreläsaren Henrik Wideborg sjuk och kunde inte 

komma. Styrelsen bjöd in honom till ett styrelsemöte vid ett senare tillfälle. 

 

 

 

Adelövs Framtidsgrupp  
är en ideell opolitisk förening med syfte att främja utveckling 

inom Adelövs församling i Tranås kommun.  

Föreningens verksamhet syftar till att lyfta fram bygdens 

frågor och bedriva informations- och opinionsarbete. Samt 

stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för 

bygdens utveckling 

 

 

http://www.adelov.se/
http://www.adelov.se/


Händelser där Framtidsgruppen har bidragit på olika sätt 

Nationaldagsfirande 6 juni i Tärenäs arrangerades av Linderås-Adelövs hembygdsförening. 

Framtidsgruppen var samarbetspart och bidrog med ideellt arbete och 1 000 kronor till arrangemanget. 

 

Adelöv Friskolas 10-års jubileum. Stefan Gustafsson och Helena Karlsson utsågs av styrelsen som 

Framtidsgruppens representanter för evenemanget. Förutom ideellt arbete har gruppen också bidragit 

med ett ekonomiskt tillskott till firandet. 

 

Allaktivitetshallen. Arbetet med att hitta finansiering till Allaktivitetshallen har påbörjats. Ett flertal 

föreningar i Adelöv har beslutat bidra med medfinansiering. Framtidsgruppen beslutade att bidra med 

125 000 kr till Allaktivitetshallen, under förutsättning att alla andra aktörer medfinansierar enligt den 

totala finansieringsplanen för bygget.      

 

Gäster på Framtidsgruppens styrelsemöte 

Styrelsen bjöd in Karin Semberg, kommunchef på Tranås kommun till ett  

möte. Vi informerade om Adelöv, bygdens engagemang i olika aktiviteter,  

förenings- och näringsliv. Karin presenterade sig och berättade om sitt yrkesliv och sina erfarenheter 

kring kommunal förvaltning. Senast jobbade hon som förvaltningschef för Kultur och fritid i 

Jönköpings kommun.     

  

Jimmy Karlsson, översiktplanerar på Tranås kommun har också deltagit på ett möte. Jimmy berättade 

hur kommunen går vidare med den LiS-rapport som färdigställts. Tanken är att den ska ingå i 

Översiktsplanen som just nu håller på att revideras. Ö-planen kommer förmodligen efter samråd och 

beslut i KF vara klar under senare delen av 2019.  

 

Nybyggnation i Adelöv 

Frågan om nybyggnation av fastigheter i Adelöv är högaktuell. Eva Engström och Stefan Gustafsson 

ansvarar för att tillsammans med markägare i Adelöv kartlägga vilka tänkbara tomter det finns som på 

sikt kan säljas eller arrenderas för byggnation av bostäder. Jimmy Karlsson och Tom Johannesen, 

mark- och exploateringsansvarig på Tranås kommun har besökt Adelöv och skissat på tänkbara tomter 

tillsammans med markägare.   

 

Utvecklingsbolag 

Det händer mycket i Adelöv just nu och många av aktiviteterna har koppling till ekonomiska 

åtaganden, exempelvis Allaktivitetshallen och nybyggnation av bostäder. Under några år har det 

funnits en ny bolagsform utvecklingsbolag/svb (aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning) Eva 

Engström och Chatrine Schander-Ljungquist har sökt information kring företagsformen och 

målsättningen är att starta en kurs där vi får lära oss mer.  

 

Kommunvisionen 

Under året har tjänstemän under kommunchefen Karin Sembergs leding tagit fram ett utkast till 

Kommunvision. Framtidsgruppen blev inbjudna till en workshop där vi med hjälp av metoden Cultural 

planning fick försöka förmedla vår syn på landsbygdsutveckling med utgångspunkt Adelöv.  

Beslut om Kommunvisionen tas av Kommunfullmäktige under 2019. 

 

Skrivelser och yttranden 

Framtidsgruppen har reagerat på kommunens neddragning av landsbygdsbidrag till kommunens 

landsbygdsskolor och då i första hand neddragningen med 300 000 kr för Adelövs friskola. 

Framtidsgruppen har i en skrivelse till Kommunstyrelsen beskrivet konsekvenserna av en neddragning 

och förordat att summan ska återinföras med hjälp av kommunens tillväxtmedel. 

 

 

 

 

   

 

 



Skyltar i och kring Adelöv 

Framtidsgruppen har jobbat med positionering av Adelöv som ort, bland annat genom  

att förbättra skyltningen med koppling till Grevskapet och Östra Vätterbranterna.  

Chatrine Schander Ljungquist har tagit reda på att vi kan få egna ”Grevskapsskyltar”  

som visar att vi ingår i Östra Vätterbranterna och vi avvaktar nu svar på när det ska ske. Numera finns 

det en besökskarta på www.ostravatterbranterna.se där Adelöv finns med. 

 

Politisk debatt den 8 augusti i Adelövs skola 

Några veckor före valet arrangerade vi en politikerdebatt. Samtliga politiska partier deltog. Mötet var 

öppet för allmänheten och många kom för att lyssna, den politiska debatten fungerade bra. Tyvärr 

hamnade politikerdebatten på samma kväll som AMOK arrangerade tipspromenad vilket resulterade i 

att många Adelövsbor enligt tradition prioriterade tipspromenaden. 

 

Julmarknad den 25 november 2018 

Vi uppskattar att det kom cirka 2 500 besökare på marknaden och ett 60-talet  

knallar deltog. Julmarknaden är en av Framtidsgruppens aktiviteter som bidrar  

till att stärka föreningens kassa. Arbetsgruppen för julmarknaden träffades flera  

gånger under hösten för planering och inköp. Gruppen består av Stig Petersson,  

Helena Karlsson, Uno Ljungberg, Anita Vilhelmsson, Lisbet Klint, Pia Ingels och Eva Engström. Vi 

har fått till riktigt bra rutiner för arbetet både innan och efter marknaden. Det är fantastiskt roligt att så 

många hjälper till att bygga marknadsstånd och också hjälper till efter marknadens slut. Det underlättar 

också att det kommer in hjälp som städar i församlingshemmet. Ett stort tack till alla som hjälpte till. 

 

Julblommor till nyinflyttade 

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

Styrelsen hjälps åt med att dela ut blommorna. 

 

    

 

Adelövs Framtidsgrupp 

Styrelsen 

 

 

 

______________ _________________  _________________ 

Stig Petersson  Helena Karlsson  Eva Engström,  

Ordförande  Kassör   Sekreterare 

 

 

______________ _________________  _________________ 

Affi Hill, suppleant Uno Ljungberg  Kristina Karlsson 

 

 

______________ _________________  _________________ 

Lisbet Klint  Leif Ahx   William Malm 

 

 

______________ _________________  _________________

  

Gunilla Jansson  Stefan Gustafsson  Chatrine Schander - 

                                                                 Ljungquist  
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