Lokal utvecklingsplan Bellö 2011-2014

Inledning
Den lokala utvecklingsplanen för Bellö har
utformats av Bellö samhällsförening
tillsammans med samhällets övriga
föreningsliv. Arbetet har skett i form av en
studiecirkel, vilken ingår i projektet
”Lokala
utvecklingsplaner
i
Eksjö
kommun”, där Emilkraften är projektägare.
Studieförbundet Vuxenskolan har fungerat
som processtöd vid cirkelträffarna.

Syfte
Syftet med den lokala utvecklingsplanen är
att tydliggöra de mål och idéer som
kommit fram under studiecirkeln. Avsikten
är att den lokala utvecklingsplanen skall
fungera som ett redskap i det fortsatta
arbetet med utveckling av Bellöbygden.
Den lokala utvecklingsplanen skall också
konkret peka på åtgärder som behövs göras
för ett attraktivare Bellö.

BAKGRUND

allt större betydelse för landets försörjning
och hur den unga befolkningen vill leva
och bo.
Bellöbygden har då en unik situation med
sin underbara natur och rena miljö. Runt
den vackra sjön Bellen ligger de gamla
byarna omgivna av djupa skogar,
vattendrag, dalar och berg. Djurlivet är rikt
och skogarna fulla med svamp och bär.
Med dagens utveckling och IT-tekniken
blir det allt lättare att klara logistiken och
möjligheterna att kunna arbeta och studera
hemifrån ökar.
Klimatförändringarna sätter nu en allt
hårdare press på världen och vi kan redan
nu se att de s.k. ”miljöflyktingarna” ökar i
antal i många trångbodda industriområden
i Europa.
Nya nätverk måste skapas mellan många
småorter men också mellan städerna och
deras omland. Möjligheterna finns, då
Bellö har ett utvecklat bredband. Det ger
också chans att studera på distans, vilket vi
alla vet är populärt idag.

Bellöbygden
En bygd och ett samhälle genomgår alltid
en förändring. Detta kan tyckas vara både
på gott och ont. Trender i tider påverkar
livet för dess invånare. Bygder som för ett
antal år sedan var en levande landsbygd
har snabbt avfolkats
Bellö, som för att antal år sedan var en
typisk liten bondesocken kring den vackra
lilla kyrkbyn, förvandlades till ett litet
industrisamhälle. Industrin anpassade sig
lyckligtvis till den lilla byn och idyllen
kunde bevaras. Husen i Bellö består av
enfamiljshus.
I Bellö finns ingen affär. Den lades ner
2002. Närmaste livsmedelsbutik finns i
Hjältevad, 7 km från Bellö.
Stigande
oljepriser
och
hotande
klimatförändringar öppnar nu åter för ett
nytt Sverige. Detta kommer att påverka
landets produktion och transporter, samt
befolkningens boende. Redan syns ett
starkt ökat intresse av närproducerade
livsmedel. Nu kommer landsbygden få en

Bellöbygden har och har länge haft ett rikt
föreningsliv. Detta kommer i framtiden att
bli ännu större betydelse för att skapa
dragningskraft och vilja hos unga
människor att
bosätta
sig
och dra nytta
av
den
fantastiska
naturen i vår
bygd.

Befolkningsutveckling
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Sammanfattningstabell medelålder
2010-12-31
Område
(1) Kråkshult
(2) Ingatorp
(3) Bellö
(4) Edshult
(5) Hässleby
(6) Eksjö
(7) Hult
(8) Höreda
(9) Mellby
Summa

Folkmängd Medelålder
122
50,4
1385
47
174
46,9
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46,7
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46,1
10400
42,6
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41,6
1062
41,5
368
40,4
16244
43,3

Arbetstillfällen
Bellö har en unik situation i och med att
det finns fler arbetstillfällen än invånare.
Det finns ett sågverk, VIDA, som är
Sveriges största privatägda koncern för
förädling av skogsråvaror. I Bellö hyvlar
de råvaror som sågas i Hjältevad, 7 km
från Bellö.
Acroma Lack AB bildas 1968 och startade
verksamheten i ett nedlagt mejeri i Bellö i
Småland. Företaget utvecklas och tillverkar

och säljer färdiga betssystem och klarlacker med ambitionen att få fram mer
miljöanpassade ytbehandlingssystem för
träindustrin. Becker Acroma har nu köpts
av amerikanska bolaget Sherwin-Williams.
De har planer på att utveckla och
nyanställa på företaget i Bellö.
Det finns även flera transportföretag i
Bellö som bl.a. kör åt sågverket och lackfabriken.

Vandra och cykla på småländska
höglandet
Höglandsleden är en vandringsled som går
genom det vackra Småländska landskapet
och kallas även "Utsikternas led". Leden
erbjuder ett mångfasetterat landskap och en
fantastisk naturupplevelse. Här bjuds på

bland annat stora skogar, öppna fält, ängar,
sjöar och mossar. Vandringsleden är
dragen i en runda som går över 454
kilometer
genom
det
Småländska
höglandet och passerar Bellö. En
vandringskarta i skala 1:50 000 finns på
Eksjö turistbyrå. På kartan finns närmare
beskrivning av de platser som passeras,
samt uppgifter om vindskydd, eldplatser,
vattenkranar, rast/-tältplatser med mera.
Att cykla på det Småländska höglandet är
en spännande upplevelse för den som söker
sig till en vildmarksliknande natur och ett
småskaligt odlingslandskap med tydliga
spår av den småländska envisheten. Här
vittnar alla stenrösen och stengärdesgårdar
om den gamla odlarmödan från tidigare
sekler. Detta gör att man känner historiens
vingslag samtidigt som man fylls av
intrycken från den vackra naturen.
Cykelleden "Astrid Lindgren leden" som
går mellan Jönköping och Västervik är väl
skyltat i naturen. Cykelleden passerar
också genom Bellö och leder förbi Bellö
kyrka som är uppförd i sten 1823-26 på
samma plats som den medeltida kyrkan. I
kyrkan finns en historiskt intressant orgel
från 1828 som är byggd av Nils Ahlstrand
från Norra Solberga. Hela leden är 216 km
lång och består av ca 29 % grusväg och
22 % cykelbanor.

Lusse källa
Lusse-Källa ligger ett stenkast från Bellö
samhälle. Denna källa har varit offerkälla
och det sägs att den runnit upp ur marken
där en kvinna vid namn Lucia blivit
mördad. Vem denna Lucia var, vet man
inte.
I närheten av källan ligger ett stort
offerkast. Genom att kasta grenar och
småsten på platsen har man utmärkt
platsen för en mordgärning. Hur gammal
denna källa är vet man inte heller.

Källan är ett av fyra medeltida pilgrimsmål
i Linköpings stift. De övriga tre målen är
Vadstena, Linköpings domkyrka och
Skänninge.

FÖRENINGAR I BELLÖ
Bellö samhällsförening
I Bellöbygden startades omkring 1940 en
elförening för de första elabonnenterna.
Dessa fick sin ström från mejeriets
generator. Denna förening blev föregångaren till Bellö samhällsförening som
startade sin verksamhet 1960.
I början arbetade samhällsföreningen bland
annat med etablerandet av badplatsen vid
Hässlebergs badplats. Badplatsen kom
sedermera att flyttas till sin nuvarande
plats. Än idag är det samhällsföreningen
som sköter om badplatsen.
Samhällsföreningen har också genom åren
varit ansvarig för de årliga evenemangen
såsom midsommarfirandet samt julgransdansen. Föreningen har genom åren också
ansvarat för skötsel av fotbollsplanen/
bandybanan.
I Bellö fanns under en lång tid ett stort
behov av en profan samlingslokal och
samhällsföreningen kom att engagera sig i
frågan. I mitten av 1990-talet köptes det
gamla missionshuset mitt i byn, för att
användas som samlingslokal och mötesplats i Bellö. Missionshuset byggdes således om till bygdegård och den 17 juni
1995 invigdes Bellö bygdegård.
Medlemmarna i samhällsföreningen hjälps
idag åt att sköta bygdegården, vilken också
ingår i ”Bygdegårdarnas Riksförbund”.
I bygdegården anordnas idag de flesta av
Bellös evenemang såsom visaftnar,
teaterföreställningar, konserter, konstutställningar och studiecirklar. I anslutning
ligger den vackra Hembygdsparken.
www.bellobo.se

Ingatorp Bellö församling
Ingatorp Bellö församling ingår i Svenska
kyrkan och är en av två församlingar inom
Hässleby Ingatorp kyrkliga samfällighet.
I Bellö bedriver församlingen förutom
sedvanligt gudstjänstliv kyrkokör, syförening och träffar för "Barn i Bellö".
Ingatorp Bellö församling är också
förvaltare av Gunnar Anderssons gåva som
Bellö forna församling fick. Från gåvan
kan både föreningar och privatpersoner
söka bidrag utefter särskilda kriterier.
Gunnar Anderssons gåva brukar också
bekosta en konsert i kyrkan på sommaren där någon större folklig artist engageras.
2011 utgjordes konserten
av en jubileumskonsert då det var 100 år
sedan "Smålandssången - Röd lyser
stugan" hade sitt uruppförande.

Bellö fornminnesförening
hembygdsmuseum

och

STARTEN:
Av "Protokoll hållet vid Bellö fornminnesförenings konstituerande sammanträde 24/10 1923" kan man i §1 läsa att
"Några dagar före den 24 okt. 1923 syntes
i Bellö följande anslag: Upprop. Arvet från
fäderna förpliktigar oss att återuppliva och
tillvarataga vår hembygds gamla minnen.
De, som för den skull vilja vara med om att
bilda en Bellö fornminnesförening och ett
Bellö hembygdsmuseum, kallas till samling i sockenstugan på en nationell högtidsdag, nämligen Nordiska museets och

Skansens 50-årsdag, den 4 okt. 1923 kl.7
em. Alla välkomna!"
I Hembygdsparken finns fem byggnader,
ett soldattorp, en loftbod, en salpetersjudarlada, en visthusbod och en marknadsbod. Till fornminnesföreningen hör även
en vattenkvarn vid väg till Långasjögle by.
I byggnaderna förvaras en mängd äldre
hushållsföremål,
stenyxor,
lantbruksredskap, möbler, vagnar m.m.
Utförlig beskrivning finns i Bellöboken Röd lyser stugan - boken om Smålandssångens Bellö, författare Lämkull och
Wede.
Fornminnesföreningen ansvarar för Bellö
marknad, vilken anordnas första torsdagen
i augusti i hembygdsparken tillika marknadsplats. www.bellofornminne.se

Smålandssången
stugan

-

Röd

lyser

Tonsättningen till Smålandssången skapades av domkyrkoorganisten och kompositören Ivar Wideén och texten skrev hans
syster Linnéa Andrén. Ivar föddes i Bellö
klockare gård och även om familjen flyttade innan Linnéa föddes tillbringade syskonen somrarna hos mormor och morfar i
Bellö. Och det var dessa somrar i
morfaderns röda stuga vid den glittrande
sjön Bellen
som inspirerade Linnéa till texten. Mellan
Bellö kyrka och Bellö klockaregård finns
en minnessten rest över syskonen och
Smålandssångens första vers är ingraverad.

Bellens
fiskevårdsområdesförening
Bellens Fiskevårdområde innefattar sjön
Bellen, som har en areal på 7 km² (700ha)
och är en klarvattensjö. Sjön mäter som
djupast 20 m och medeldjupet är 6,2 m
(Stora Bellen).
I sjön finns en rik fiskfauna, bl a gädda,
abborre, mört, sutare, sik, siklöja, brax,
lake, nors, gärs samt signalkräfta.
Föreningen har satsat på fisketurism och
som exempel kan nämnas att sjösätt-

ningsplats för båtar finns invid Bellö
badplats, på särskild angiven plats (norra
delen av Lilla Bellen).
Fiskevårdsföreningen har tagit fram en
djupkarta, i färg, över sjön. Föreningen har
också en egen hemsida där man kan gå
med som medlem eller bara ta del av
information om sjön och fisket. Fisketips
samt information om var du kan hyra båt
samt köpa fiskekort finns också på
hemsidan. www.bellenfiske.se
Föreningen erbjuder möjlighet att köpa
fiskekort via mobilen och webben
www.ifiske.se

Bellö Jaktskytteklubb
Klubben bildades 1971 då älglaget i Bellö
ville ha någonstans att övningsskjuta
Älgskyttebanan, som ligger på Borstrullas
marker, invigdes hösten 1971
Dessförinnan träningssköts det på en
pappfigur som hängandes på en vajer och
släpptes nerför en slänt. Den träningen var
förlagd till Gynnersnäs.
Första tiden kördes älgfiguren med en
uppochnervänd cykel med hastighetsmätare för att hålla jämn hastighet. Man
satt och vevade med händerna. Efter några
år installerades
en bensinmotor, vilket var ett stort
framsteg. Även detta blev omodernt, varför
det blev eldrift.
Körningen sker idag automatiskt.
Markeringen har också gått framåt. Först
var det plåtbitar på ett träskaft med olika
färger, sedan kom ett hemmabygge som

gäller än idag.
Klubben har även ordnat med jaktstigar
vilket gav en slant till kassan. Jaktstigarna
var som mest populära på 70- och 80-talet,
sen dalade deltagarsiffran vilket innebar att
klubben fick lägga ner detta. Som mest
deltog ca 300 skyttar. Även pimpelfiske
var på tapeten ett tag.
Klubben har ca 100 medlemmar och
bedriver endast skytte på älgbanan för
närvarande.

Bellö Skytteförening
Bellö skytteförening är med all säkerhet
Bellös äldsta förening. Redan 1901
bildades föreningen av några skytteintresserade personer i Bellö, och firar i år
(2011) 110 år.
Skjutbanan för mauser har varit förlagd på
sin nuvarnade plats vid utfarten mot
Hjältevad under större delen av föreningens historia. Skjutbanan har byggts om
vid några tillfällen under åren och består
idag av 4 tavelställ, med skjutvall vid 200
och 300 meter, varav 300 meters vallen har
tak.
Föreningen bedrev enbart skjutning med
mauser fram till 1969 då några av
medlemmarna började träna luftgevärsskjutning i garaget hos Sven-Olof Hultberg
i Förnäs. I takt med att luftgevärsskjutningen blev populärare flyttades sedan
verksamheten till Bellö församlingshem,
och senare till en lokal hos Markussons
Trä. Från 1995 har luftgevärsverksamheten
varit förlagd till en ändamålsenlig lokal i
Bellö Bygdegård.
Föreningen har idag ca 70 medlemmar, och
den huvudsakliga verksamheten är idag
luftgevärsskytte. Varannan vecka under en

vår och höstomgång samlas skyttar från 6
år och uppåt för att skjuta. Skyttarna delas
upp i olika klasser beroende på hur
gammal man är. Mellan 6 och 17 år skjuter
man sittande med stöd för att sedan skjuta
stående. Förutom att man tävlar klassvis,
skjuter man även för att individuellt vinna
skyttemärken. Vid årsmötet varje år delas
många skyttemärken och pokaler ut till
duktiga skyttar.
Fortfarande bedrivs mauserskytte på
skjutbanan, men i en mindre omfattning än
tidigare. Förutom träningsskjutning arrangeras fortfarande några tävlingar årligen
som pokalskjutningen för amatörlag, och
Börje Engvalls minne.

Bellö Föräldraförening
Det framkom ett förslag från kommunen
om sammanslagning av barnomsorgen i
Bellö, Bruzaholm och Hjältevad med
förläggning till Hjältevad, detta för att
spara pengar.
Det föräldraföreningen gjorde, var att
belysa hur betydelsefull verksamheten på
Klockargården är för alla i dess närhet. De
visade med argument att kommunen inte
skulle spara några pengar på en
nedläggning.
Föräldraföreningen bildades 1996, då
föräldrarna ideellt med stöd av företagen
och kyrkan rustade detta underbara hus för
att bedriva barnomsorg i. Lokalen hyrs av
Ingatorp-Bellö församling till endast en
symbolisk summa på 500 kr.
Föräldraföreningen sköter själva vaktmästarsysslorna, dvs. trädgårdsarbete, fönsterputsning etc. Lokalens utsida sköts av
församlingen medan föräldraföreningen
ansvarar för det invändiga.
Föräldrar har medvetet valt att placera
barnen i ett familjedaghem istället för på
ett dagis, då de vill att den enskilda
individen ska bli sedd. De anser att det är
en fördel att ha barnomsorgen i sin närhet
och att barnen får vistas i en grupp med
varierande åldrar. Kommunen ville att
möjligheten till familjedaghem/dagmamma
skulle försvinna och ersättas med

dagis/öppen förskola. Företagen på orten
skrev tillsammans en protestskrivelse till
kommunen och den vann gehör.

SWOT-ANALYS
En SWOT-analys visar på de styrkor,
svagheter/möjligheter och hot/hinder som
kan utgöra en bas för det framtida arbetet
för att skapa en långsiktig och hållbar
utveckling av bygden.
Styrkor:

Vacker miljö, bra vatten –
fina sjöar
fiske / bad
Storö i Bellen
Dagis
Närheten till Europa

Svagheter:

För få aktörer
Företagsledning på de större
företagen är ej från bygden

Möjligheter: Båtuthyrning
Iläggningsplats för båt
Flera intresseföreningar i
bygden
Flera stora och små företag
med många arbetstillfällen
Sommarlovsentreprenörer
Hot:

Svårt att engagera folket
Avbefolkning

ATT UTVECKLA I BELLÖ

Elektricitet till badplatsen

Hur gör vi Bellö intressant för
turister?

Badplatsen är vald till Eksjös vackraste
badplats år 2010. Detta måste vi ta tillvara
och göra någonting bra av. Vi har ett stort
behov av el till badplatsen pga. ökande
aktiviteter där.
På sommaren
finns en kiosk
som
säljer
glass, dricka,
smörgåsar
mm. Då behövs
ström
till kyl och
frys så att de lättare kan förvara sina varor
på ett hygieniskt sätt. 2010 hade vi två
tjejer som var sommarlovsentreprenörer
med sin ”Solkiosk”. Det finns säkert fler
som skulle vilja göra samma sak.
På Valborgsmässoafton när vi sjunger in
våren, behövs mikrofon, förstärkare, belysning mm
Vid uppträdanden av olika lokala och
utifrån kommande artister, dvs små
konserter, behövs också ström.

Turister har olika förväntningar när de
kommer till Sverige. Det finns många som
söker Bullebykänslan och vill uppleva
världen som de känner ur Astrid Lindgrens
böcker.
De har en skimrande och något
romantiserad Sverigebild som är präglad
av bl a rödtimrade hus med vita knutar,
jakt, älgar, sjöar …
Man kan marknadsföra Bellö genom att
hela tiden framhäva att Bellö ligger vid
sjön Bellen så att folk associerar vår by
med detta vackra skogs- och sjöområde.
Fritidsresenärer kan ofta delas upp i två
grupper:
Grupp 1:
söker lugn och ro i natursköna
omgivningar
- fiska
- bada från bryggan vid badplatsen
- cykelturer, vandringsturer, ev
guidade
- plocka svamp, lingon, blåbär
- ridturer
Grupp 2: vill ha spännande aktiviteter,
evenemang, vill besöka sevärdheter,
museer.
Marknadsföring kan ske genom att:
- göra och dela ut folder
- annonsering
- skriva artiklar om Bellö, även på
tyska för tyska tidningar eller tyska
webbplatser
- Internetmarketing t ex på
www.visitsweden.com,
www.schwedentor.de,
www.schwedenstube.de,
www.visiteksjo.se
- Intervjua turister för att få veta
deras önskemål

För att locka ännu fler till badplatsen skulle
en fin grillplats med tak göra att fler
kommer och stannar till här. Bellen
används av många olika kategorier och
Astrid Lindgrens cykelled går förbi Bellö.

Parkering vid bygdegården
Bellö Samhällsförening äger Bellö
Bygdegård. Det är samhällets samlingsoch festlokal. Bakom bygdegården finns en
fin hembygdspark. I parken brukar visafton

och Bellö marknad vara. Midsommar firas
även i parken. Det är några av evenemangen som händer i Bellö varje år.
Runt bygdegården finns ingen parkering.
Det finns en liten grusplan mellan
bygdegården och parken. Där kan man
parkera vid mindre träffar. När marknaden
och de större evenemangen pågår ställs
bilar överallt i samhället, t.o.m. på
huvudleden utanför.
Bakom hembygdsparken finns lediga
kommunala tomter som skulle kunna göras
om till parkeringsplats. Finns det en stor
parkering, skulle man kunna hänvisa till
den och sedan alltid ha ingång till
evenemang till Oxbacken och stänga
ingången från Marknadsvägen. Det är då
också lättare att ta entréavgift, för nu finns
tre möjliga ingångar till parken. Ett annat
alternativ är att ha en parkering på
andra sidan huvudleden (Marknadsvägen).
Markägaren kan avvara mark och då kan
samtidigt avsmalning av vägen göras.
Bygdegården är ett gammalt missionshus
som är ombyggt. Det finns inte mycket
förråd. I samband med att parkering görs,
skulle det kunna byggas en biljettlucka
med ett förråd i anslutning till denna.

Lägenheter
Som vi tidigare berättat finns fler
arbetstillfällen än bosatta i Bellö. Flera hus
används som sommarhus. Det gör att Bellö
är mer aktivt på sommaren. Det finns några
hus som hyrs ut veckovis och står sällan
tomma. Det finns en otrolig potential att
kunna hyra ut till turister som vill bo i
vackra Bellö.
I Bellö finns inga tomma lägenheter.
Många arbetspendlar hit. Skulle det finnas
lägenheter, kanske några av dem provar att
bosätta sig i Bellö.
Ungdomarna har ingen lägenhet att flytta
till när de vill flytta hemifrån.
Befolkningen åldras i samhället och det
bor många pensionärer som tycker deras
hus är för stora, men vill inte flytta från
Bellö. En lägenhet skulle då vara
alternativet. Det finns lediga tomter till
salu för en krona styck, så möjligheten till
att bygga dem finns! Skulle inte

lägenheterna hyras ut till bofasta, finns en
möjlighet att hyra ut dem veckovis till
turister. Några av dem kanske tycker att
Bellö är så fint och bra, att de stannar här.
Vi märker att utländska turister hittar hit.
Det finns flera hus som ägs av
utlandsfödda, som nu har flyttat hit. Med
tanke på klimatförändringar, kommer nog
fler att invandra till Sverige. Finns det
lägenheter som de äldre kan flytta till,
kommer husen bli till salu och det finns en
större chans att befolkningen växer.

Container
Turismen är stor i Bellö och därmed ökar
också nedskräpningen. Vi har en underbar
badplats, vid Bellen, som många besöker.
På badplatsen finns ett sopkärl som fylls
väldigt fort. Många sommargäster slänger
sina hushållssopor där. Det saknas en
informationsskylt om att den inte är avsedd
för hushållssopor, utan endast för
badplatsens gäster. Eftersom vi har många
utländska turister bör det stå på svenska,
engelska, tyska och holländska.
Vid vår återvinningsstation ligger det
också många soppåsar bredvid containrarna. All nedskräpning skulle minska om
det finns en container för hushållssopor.
Då skulle vårt fina samhälle förbli fint!

Kommunikationer
Bellöbygden ligger helt avskilt från
kommunens riksvägar och invånarna i
bygden är till stora delar beroende av egen
bil eller färdtjänst.

Taxi
Idag saknar Bellö kollektivtrafik. Det finns
möjlighet till kompletteringstrafik, men
dessa är endast vissa dagar och tider i
veckan.
Vi vill att kommunen ska reducera
taxipriserna till och från Eksjö för att alla
ska kunna ta sig till stan när man vill. Det
finns i Tranås kommun, vår grannkommun,
och är mycket uppskattat. Fungerar det där,
kan man kunna få till det i Eksjö kommun

med. Det tror vi verkligen kommer att
hjälpa till med en levande landsbygd!

Vägarnas hastighetsbegränsningar, kvalitet och underhåll
Hastigheten på Timmervägen, Marknadsvägen och Widéns väg är ofta hög. En
hastighetssänkande åtgärd vore bra för
samhället. Det är viktigt att den länsväg
som passerar Bellö underhålls och snöröjs
tidigt pga vägens beskaffenhet.

Enkät
Gruppen som arbetat med Bellös lokala
utvecklingsplan gjorde en enkät som
delades ut till hushållen. De hade cirka två
veckor på sig att svara, både säsongsboende och bofasta hushåll fick enkäten.
En del svarade flera personer på samma
lapp. Resultaten är uppdelade med
prioritering 1-3 och 1-9.

Det går naturligtvis att sammanställa på
många olika sätt. Vi valde att räkna
enkäterna och inte ta hänsyn till om två-tre
personer stod bakom uppgifterna. Vi
har inte heller räknat fram skillnader
mellan kön och fastboende/säsongsboende.
Underlaget är nog för litet. Vi fick in
sammanlagt 30 enkäter.
I sammanställningen prioriterades de 18
förslagen mellan 1 och 9. Ytterligare
9 hade prioriterat förslag mellan 1 och 3.
Två enkäter kunde vi inte godkänna för
sammanställningen. En enkät kom in efter
det att sammanställningen var klar och
finns inte med i arbetsmaterialet. Vi har
räknat prioriteringssiffror mellan 1 och 9
och summerat. I den andra varianten med
"högprioriteringar" har vi räknat "medaljpoäng" (dvs. prioritering 1=3poäng, 2-2
poäng, 3-1 poäng) Då växlar resultaten.
Tre viktiga saker att utveckla anses vara;
hastighetssänkande åtgärder, sopcontainer
sommartid och grillplats vid badplatsen.
Vänligen se bilagorna för fullständiga
uppgifter.

Handlingsplan - Förslag
Den lokala verksamhetsplanen för Bellö har utformats av samhällsföreningen tillsammans
med bygdens övriga föreningar. Emilkraften och Studieförbundet Vuxenskolan har varit
behjälpliga vid framtagandet. En grupp har listat de idéer/projekt som var mest intressanta för
Bellöborna.
Innan utvecklingsplanen fastställs går den ut på remiss till bygdens föreningar/företag.
Hittills har följande, för Bellöborna, intressanta projekt/idéer framkommit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektricitet till badplatsen
Grillplats vid badplatsen
Container/utökning soptunnor för hushållssopor sommartid
Parkeringar i anslutning till Bygdegården
Hastighetssänkande åtgärder i Bellö
Byggnation av lägenheter
Utökad kompletteringstrafik till Hjältevad
Reducerat taxipris till Eksjö

Andra tänkbara projekt är:
•
•
•

Scen vid Bygdegården och/eller badplatsen
Flytt av den kommunala informationsskylten
Informationsfolder för att marknadsföra Bellö

För att kunna förverkliga ovanstående projekt/idéer krävs:
1.
2.
3.
4.

Erforderliga tillstånd (kommun, markägare m.fl.)
Finansiering (Kommun, företag, föreningar m.fl.)
Ideella insatser (föreningar, boende m.fl.)
Lokal förankring vid den närmare utformningen av projekten/idéerna

En idé som framkommit är att anlägga parkeringsplatser norr om Marknadsvägen. En
avsmalning av vägen kunde göras där samtidigt som man hastighetsbegränsar och gör ett
övergångsställe. Parkeringsplatserna kunde utformas så att de utgör lämplig plats för den
kommunala informationsskylten.
Markägaren är välvilligt inställd till att avvara mark till parkeringsplatsen.
Handlingsplanen blir föremål för ständig förändring beroende på om tillstånd erhålls,
tillräckligt med pengar finns, ideella krafter kan mobiliseras och tillräckligt intresse finns för
att genomföra planens olika delar.

Bilaga 1
Enkät
Lokal utvecklingsplan
Emilkraften har fått projektmedel från LEADER Astrid Lindgrens hembygd för att
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ta fram lokala utvecklingsplaner för
orterna i Eksjö kommun. Kommunen håller just nu på med att arbeta fram en ny
översiktsplan och därför är det viktigt att de får ta del av de behov som finns för orten
Bellö.
I gruppen som arbetar med lokal utvecklingsplan i Bellö har vi undersökt och
utvecklat olika idéer, som vi tycker kan vara intressanta. Vi tycker att det är viktigt att
alla i Bellö får möjlighet att komma med sina synpunkter. I den här enkäten kan du
visa vad du prioriterar. Vi hoppas att du vill medverka i detta och på så sätt påverka
utvecklingen i din bygd.
1. Kön:
2. Boende:

Man ( )
Fast boende ( )

Kvinna ( )
Säsongsboende ( )

Prioritera vilka av dessa förslag du tycker är viktigast. Numrera från ett till tio, där du
anger det du prioriterar högst, som nummer 1.
( ) El vid badplatsen
( ) Grillplats vid badplatsen
( ) Ställa upp sopcontainer under sommartid
( ) Parkeringsplats bakom bygdegården
( ) Uppställningsplats för husvagnar
( ) Hastighetssänkande åtgärder genom samhället
( ) Hyresbostäder
( ) Möjlighet till reducerad taxi till Eksjö
( ) Turistaktiviteter, t.ex. kanotuthyrning
( ) Övrigt
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________
Vad tycker du är viktigt att berätta om Bellö? Vad vill du lyfta fram
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________
Lämna enkäten i idélådan vid köksentrén i Bygdegården senast 20 maj.
Välkommen att delta vid nästa träff för att se resultaten, måndagen 23 maj kl:
19.00 i Bellö bygdegård.
Tack för din medverkan!

Bilaga 2

Sammanställning av enkät
Högprioteringar 1-3 av förslag
Förslag
El vid badplatsen
Grillplats vid badplatsen
Container sommartid
Parkeringsplats Bygdegården
Uppställningsplats husvagnar
Hastighetssänkande åtgärder
Hyresbostäder
Reducerad kostnad taxi
Turistaktiviteter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
5
2
3
2

2
1
5
5
2

3
2
1
6
3
1

Su
19
17
25
13
1
10 2
34
1 5 5 18
1 3 2 11
2 4 2 16

Hastighetssänkande åtgärder
Container sommartid
El vid badplatsen
Hyresbostäder
Grillplats vid badplatsen
Turistaktiviteter
Parkeringsplats bakom bygdegården
Reducerad kostnad taxi
Uppställningsplats husvagnar

34
25
19
18
17
16
13
11
1

Bilaga 3

Sammanställning av enkät
Prioriteringar 1-9
Förslag

♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♀
♂

♀
♂

♀
♂

♀
♂

El vid
badplatsen
Grillplats vid
badplatsen
Container
sommartid
Parkeringsplatser
Bygdegården
Uppställningsp
lats husvagnar
Hastighetssänkande
åtgärder
Hyresbostäder
Reducerad
kostnad taxi
Turistaktiviteter

5 3 6 9 4 9 8 7 6 3 1 4 5

1

1

4

6 4 5 8 1 6 6 2 5 6 2 5 6

3

2

1 1 8 3 2 4 7 3 2 7 5 3 8

2

9 9 7 4 6 5 1 4 7 9 3 9 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

♀
♂
♂
7

85

5

1

3

76

3

2

7

2

70

4

5

3

9

9

110

8 7 4 7 5 8 3 8 8 5 9 7 4

5

9

9

8

6

120

2 5 9 2 7 1 4 1 1 1 4 8 9

6

8

1

4

4

77

3 2 3 1 8 3 2 9 9 2 8 6 2
4 6 2 6 9 2 5 5 3 4 7 1 3

7
8

6
7

8
6

3
6

2
5

84
89

7 8 1 5 3 7 9 6 4 8 6 2 1

9

4

7

5

1

93

Container sommartid
Grillplats vid badplatsen
Hastighetssänkande åtgärder
Hyresbostäder
El vid badplatsen
Reducerad kostnad taxi
Turistaktiviteter
Parkeringsplatser Bygdegården
Uppställningsplats husvagnar

70
76
77
84
85
89
93
110
120

Bilaga 4

Sammanställning av enkät
Kommentarer och reflektioner kring förslagen och under övrigt

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsföra Bellö genom kommunen både till turister och ”kommungubbarna”
så att de inte tänker bara på stan.
Bättre fiskmöjligheter (mer fisk), båtuthyrning, livsmedelsbutik.
Kommer det att finnas fika på badplatsen i sommar? Se till att ungdomar får
sommarjobb i Bellö
Begränsa genomfarten för tung trafik på exempelvis Ivar Wideens väg.
En container (sommartid) bör placeras vid övriga containers
Solkiosken är en viktig turistaktivitet.
Lanthandel/kiosk viktig sommartid.
Gör i ordning 3 uthyrningsplatser för husvagnar i samhällsföreningens regi så att
de kan få in lite pengar till föreningen. Det kan kanske skötas av
kioskungdomarna? Investera i ett par kanoter för uthyrning också.
En container sommartid får inte stå på badplatsen.
Det behövs inga hastighetssänkande åtgärder.
Turistaktiviteter bör bedrivas i privat regi.
Viktigt att redan befintliga anläggningar som badplats och bygdegård får resurser
och kan underhållas.
Värna om den fantastiska barnomsorg vi redan har i Bellö. Värna om de föreningar
som verkar här.
El vid badplatsen bara om det är nödvändigt.
Om det behövs en grillplats ska den i så fall vara vid sidan av badplatsen. Det
behövs bänkar och bord. Risk för nedskräpning.
Ingen sopcontainer vid badplatsen. Vi har tillräckligt med nedskräpning av
badgäster.
En parkering bakom bygdegården är en bra idé.
Kolla upp behov och kostnader för en uppställningsplats för husvagnar. Medför
inte det behov av vatten, el och sanitär anläggning?
Hastighetssänkande åtgärder endast om de kan göras effektiva.
Det vore bra taxi till reducerad pris för äldre utan egen bil. Varför kan inte vuxna
få åka skolbuss, åtminstone till Hjältevad?
Egentligen vore det bättre om Bellö fick förbli ett ”smultronställe”. Vi i bygden får
bara arbete och problem och kommunen stöder inte tillräckligt vi behov.
Hastighetssänkande åtgärder genom Bellö är viktigt, framförallt förbi badplatsen
Möjlighet till reducerad taxi till Eksjö gör att de boende kan stanna kvar i byn utan
bil. Taxi till Hjältevad vore bra där byte kan göras till buss/tåg.
En sopcontainer vid badplatsen sommartid innebär att vi får ytterligare en
nedsmutsande sopstation. Badplatsen kommer att se ut som en filial till soptippen.
En husvagnscamping skulle förstöra lugnet i Bellö. Är de boende betjänta av
detta?
Varför behövs el vid badplatsen? Vi har nog med problem av fricampande tyska
husbilar vid badplatsen. Vill vi ha fler?

•

•

•

Turistaktiviteter ger inga fördelar och inga ytterligare arbetstillfällen. Säsongen är
kort och omöjligt att få det ekonomisk lönsamt även om sommararbetande
skolungdomar anlitas.
Nybyggnation av hyresbostäder är en omöjlig ekonomisk ekvation.
Hyreskostnaden skulle bli så hög att få att möjlighet att hyra. Avsaknaden av
kommunal är också ett hinder.
Låt Bellö bli en lugn och avkopplande plats. Låt badplatsen förbli en liten, fin
badplats. Den finaste i Eksjö kommun. Försök inte omforma Bellö till något som
det inte kan bli. Var rädd om Bellös lugn.

Bilaga 5

Sammanställning av enkät
Vad är viktigt att berätta om Bellö? Vad vill du lyfta fram?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Naturen och skönheten
Lugnt och vänligt boende
Den vackra naturen
Barnverksamheten på Klockaregården
Bellös industrier och arbetstillfällena här.
Fin miljö nära sjön.
Mycket sevärdheter i bygderna
Cykelrundor runt sjöarna som kompletteras med fikakorgar.
Ungdomar tar bra initiativ. Fikamöjligheter och gräsklippningen som genomfördes
förra året var verkligen uppskattat av många.
Den vackra naturen, lugnet och sammanhållningen= ett bra ställe att bo i längden.
Att markägarna intill Lilla Bellen röjer och putsar träden så att sjön framträder.
Naturen, Bellö by samt byarna/gårdarna runt Bellen.
Utveckla det kulturella arvet efter Ivar Widéen (musiken)
Fastighetsmäklare och stuguthyrare måste informera vid försäljning och uthyrning av
stugor gällande allemansrättens skyldigheter och rättigheter på engelska, tyska och
holländska. Se w.w.w. naturvårdsverket/allemansrätten.
Vacker natur, möjligheter till friluftsliv, bra uppväxtmiljö för barn, förskola,
arbetstillfällen.
Vackert läge som borde kunna locka turister.
Lugnet, friden, naturen.
Den underbart vackra naturen.
Naturen
Det är en otroligt vacker bygd med många möjligheter för rekreation för de som tycker
om att vistas i naturen. Sjön ger många möjligheter vilket framförallt de
fiskeintresserade förstår att ta vara på.

