LOKAL UTVECKLINGSPLAN 2012-2017
HÖREDA SOCKEN – EKSJÖ KOMMUN

Inledning
Höreda li gger s öder om Eks jö och ä r en
utpräglad jordbruksbygd, med många
s tora s jöa r i sin omgi vning. Många ha r sin
utkomst i jord- och skogsbruk samt i
turis m, frä mst fisketurism. Två s tora
träindustier finns i bygden, Ingarps Trä va ror AB och Inga rps Träskydd AB. Två
andra s tora a rbetsplatser ä r Långanässkolan och Ullinge Vä rdshus. Många s måföreta g finns i bygden, främs t åkerier och
tjäns teföretag.
Med sin pla cering mellan må nga tätorter
ä r Höredabygden en ort med mycket få
tomma bos täder då pendlingsa vs tåndet ä r
li tet till olika a rbetspla tser i nä rområdet.
Fri ti den bestå r a v jakt, fiske, fotboll och
akti vi teter inom de olika kyrkorna och
pensionä rsföreninga rna.

Höreda församling
Verksamheten började redan på 1100talet och kyrkan byggdes till efter hand
fram till 1763 då den fick sin nuva rande
utformning. Tornet kom dock till sena re.
Länge va r guds tjänsterna den enda
verksamheten. 1878 bildades s yföreningen och på 1900-talet kom söndagsskolan
till. 1938 bil dades Höreda-Mellby församlings kå r som fortfa rande finns .
Ungdomskretsen va r länge en vi ktig verksamhet. Nu bedri vs verksamheten bland
ungdoma r som mi niorer från 7-10 å r och

juni orer frå n 11-14 å r. Konfirmandverksamheten ä r numera gemensam för hela
pas tora tet. Ba rnkör och kyrkokör finns i
församlingen. Syförening finns sedan 1918
också i Björka och nu s ta rtar pensionä rsträ ffa r. 1925 bildades Kulla kapell förening
som dri ver verksamhet i Kulla kapell med
fri villiga vaktmästa re (ha r ca 25 medlemma r). Kapellet uppfördes genom
fri villiga insa tser 1927 och å teruppbyggdes
2001 efter bra nd. I Kulla finns en s yföreni ng som ordna r s ti ckkvällar och Vägkyrka ordnas en vecka på somma ren liksom andra sa mlinga r s om fotokvällar och
liknande.
Ingarps Missionsförsamling
Hä rs tamma r ur en na ttva rds föreni ng s om
bildades 1896. Det förs ta missionshuset
byggdes 1903 och det å ret räknas s om
församlingens s ta rtå r då bland anna t den
förs ta styrelsen valdes . Församlingen ha r
sedan 1910 va ri t ansluten till Svenska
missionskyrkan (Svenska missionsförbundet). Vid s ta rten va r man ett tjugotal
medlemma r, 1967 passerades 100-s trecket och nu, å r 2011, ha r församlingen 190
medlemma r med en medelålder på 45 å r.
Missionskyrkan ha r byggts om och till i
flera omgånga r, 1950, 1959,
1974, 1991 och 2009. Vid senaste
ombyggnaden byggdes bland anna t en ny
kyrksal som rymmer 150 personer, ett
utöka t kyrktorg samt en akti vi tetshall och
nå gra samlings rum för ba rn- och
ungdoms verksamheten. Försa mlingen ha r
ha ft en ans tälld pastor sedan 1937.
Ba rn- och ungdoms verksamheten ha r
alltid va ri t en a v församlingens vikti gaste
a rbetsområden. Inga rps SMU ans va ra r för
denna och bedri ver akti vi tet i en mängd
olika grupper, bland anna t ba rnti mma r,
söndagsskola , miniscout, scout, ba rnkör,
tonå r, senior, idrott och ungdoms kör.
Inga rps SMU ha r ca 200 delta ga re.
Ett rikt sång- och musikliv prägla r
församlingen. Akti vas t ha r Inga rps Ung-

domskör va ri t med över 1700 upps jungninga r under sina 40 å r. Ba rnkören
och Sånga rna öva r och framträder också
regelbundet.
Församlingens verksamhet bestå r, förutom det ovan nä mnda , a v gudstjäns ter
va rje sönda g med na ttva rdsfi rande en
gå ng per månad, andra offentliga samlinga r, omsorg om medlemma r och boende i bygden, intressegrupper s om s yföreni ng och u-lands grupp, medverkan i
missionsprojekt med mera .
Ett a v församlingens ofta uttalade mål ä r
a tt finnas till ”inte ba ra för oss själ va ” utan
ä ven till glädje, s töd och inspi ra tion för
hela bygden och det kommer med s törs ta
sannolikhet a tt prägla verksamheten ännu
mer i framtiden.

Höreda skola
Den nuva rande s kolan byggdes 1961 och
ä r tillbyggd 1978 och 1995. En
landortsskola dä r eleva ntalet öka r! Hä r
undervisas drygt 100 elever från
förskoleklass
till
å rskurs
6.
Skolbyggnaderna i ett vå ningsplan bilda en
häs tsko s om rama r in den tri vsa mma
innergå rden. Skolgå rden erbjuder både
generösa grönytor samt grus - och
asfal tsplaner. Hä r finns i drottshall, kök och
ma tsal samt fri tidshemmet Tinti n.
”Höreda skola erbjuder en verksamhet
med goda resurser i form a v enga gerad
och kunnig personal , ändamålsenliga
lokaler och s ti mulerande lä romil jöer.
Överla g skapa r skolan på ett bra sätt
förutsä ttninga r för a tt eleverna ska känna
sig trygga och utveckla tillit till sin
förmåga .” Ci ta t ur Skol verksra pporten

Sunnanäng
Förskolan Sunna näng fl yttade 2011 in i
sina nya lokaler i anslutning till skolan. Hä r
gå r ba rn från 1 å r och upp till a tt de börja r
förskoleklass, å ret de fyller 6 å r.
Höreda Hembygdsförening
Höreda Hembygdsförening bildades 1954.
Föreningen ä r en ideell förening.
Uppgiften ä r a tt samla , förval ta och sprida
kä nnedom om allt som rör hembygdens
his toria , nutid och framti d. Föreningen ha r
ca 290 medlemma r och ä r ansluten till
Jönköpings läns hembygdsförbund och
Sveriges hembygds förbund.
Förutom underhållsarbete på hembygdsgå rden a nordna r föreningen å rli gen
föl jande akti vi teter:
• Årsmöte med engagera d
föredra gshållare som berätta r med
anknytning till hembygden.
• Förs ta söndagen i ma j anordnas en
vå rutfl ykt till någon del a v Höreda
församling.
• Den 6 juni fi ras na tionalda gen vid
hembygdsgå rden.
• Förs ta söndagen i augusti hålls i
sama rbete med kyrkan en
frilufts guds tjäns t vid Åbergastugan
i Ma rkes tad.
• Hembygdsföreningen servera r
kyrkkaffe.
• Under november månad delta r
föreni ngen i fi randet a v Arki vens

Da g. Då visas arki vmaterial från
nå gon del a v Höreda .
Ingarps Samhällsförening
Föreningen s ta rtade den 29 april 1975 i
samband med a tt man ville bygga i
Inga rpsområdet. Skri velsen som Inga rps
samhällsförening gjorde resul terade i a tt
a rki tekten Danielsson gjorde en områdesplan för Inga rpsområdet.
Det ä r ca 160 personer som tillhör Inga rps
samhällsförening. De bya r som tillhör
föreni ngen ä r Inga rp, Tingsholmen, Rä vla ,
Russnäs, Pershul t, Brännsmåla och
Skotts måla. Områ det ä r ganska s tort men
alla bya r ligger i anslutning till va randra .
Det ä r en akti v bygd som jobba r med
många olika akti vi teter. Va rje å r a nordnas
en grillfest, cykel runda och tipspromenad.
Förs ta lörda gen i va rje månad ordnas det
frukos t som ä r väldigt uppska ttat. En bas tu
ha r inköpts som ä r placerad nere vid
Inga rpssjöns badpla ts , vilken också samhällsföreningen sköter. En pla ts som bli vi t
en samlingspunkt för bygdens folk både
somma r- och vinterti d.
Frå gor s om föreningen jobba r med ä r
säkerheten utmed ri ks väg 32, fra mförallt
korsningen mellan Inga rp och Russnäs.
Busshållplatserna a rbeta r man också med,
för a tt få dem säkra re för vå ra invåna re
som ska ta si g vi da re med buss .
Bredband håller man också på a tt koppla
in i bygden för a tt få en a ttrakti va re
landsbygdsutveckling.

Höredaortens Jaktvårdsförening
Föreningen bildades i mitten a v 50-talet,
med anledning a v a tt sta ten ville att jakten
skulle samordnas och a tt jaktskyttebanor
byggdes för att jäga rna skulle bli bättre
skytta r. Föreningen ha r i dagsläget ca 90
medlemma r och verksamheten bes tå r i a tt
ma n s köter en jaktskyttebana och
anordna r en jakts tig va rje å r. Den
vi ktigas te verksamheten är dock a tt man
rapportera r in till jäga rförbundet hur
mycket vil t ma n har skjutit samt hur
vil ts tammen ser ut för tillfället.
Höreda-Mellby LRF-avdelning
Avdelningen ha r ca 240 medlemma r.
Verksamheten ä r a tt ta till va ra lant- och
skogsbrukets i ntressen. Man bedri ver
också en social verksamhet med olika
akti vi teter för medlemma rna och deras
fa miljer.
Höreda GIF
Höreda Gymnasti k och Idrotts förening
bildades den 4 november 1964 och hade
som ändamål a tt frä mja manlig och
kvinnlig motionsgymnas tik samt andra
idrotter i olika former.
Under 60-80-talet fanns motions gymnastik, bordtennis, tennis, s kidor och fotboll
som akti vi teter. På 80-talet vä xte fotbollsintresset och i dagsläget bedri ver ca 100
duktiga ungdoma r denna sport. De älska r
a tt spa rka den runda läderkulan. För de
li te äldre finns en fin boulebana bredvid
fotbollsplanen. På vintersäsongen om
snötillgången ä r god finns det fina skidspå r
i s koga rna bakom Höreda vallen.
Höreda GIF ha r tillsammans med LRF
anordna t Höredaloppet, som ä r en rolig
och uppska ttad motions runda . I många å r
ha r man gå tt, lunka t och löpt med många
fi na priser som belöning.
Klippet nedan är taget ur
Smålandstidningen 26 sep 2011

Viktiga frågor att arbeta med:
• Kommuni kationer
• Has tigheten genom samhället,
fa rthinder vi d skolan i Höreda
• Annonsering a v ledi ga hus tomter
• Cykel vä g: Höreda , Bonderyd,
Höreda vallen, Björka , Eksjö
• Hundla triner
• Stoppa utfl yttni ngen
• Fd kommunhuset i Höreda – vem
vill hyra /köpa?
• Snygga upp branddammen i
Höreda
• Sa mhällsförening saknas i Höreda
a tt dri va bygdens frågor – kanske
en samråds grupp?
• Sta ket runt lekpla tsen i Höreda

•
•

Lägenheter
Sa mlingslokal / bygdegå rd i Höreda
och Inga rp

SWOT utifrån några av frågorna:
(Detta tillfälle i studieci rkeln hörsammades endas t a v Höredas invåna re)
Allmänna kommunikationer
Styrkor:

äldre kan bo kva r längre,
mil jövä nligt
Svagheter: krä vs ofta två bilar för a tt bo
hä r
Möjli gheter: skol bussen
Hot:
a vfolkning i bygden, s vå rt a tt
sälja hus

Cykelväg
Styrkor:
hälsa och motion
Svagheter: osäkert a tt cykla på allmän
vä g
Möjli gheter: a tt anlägga en cykel väg i
samband med ny a vl opps ledning mellan Höreda och
Eks jö, cykla till a rbetet
Hot:
bil istället för cykel
Staket runt lekplatsen
Styrkor:
säkerhet
Svagheter: hal va sta ketet kva r i dåligt
ski ck
Möjli gheter: samlingspla ts för ba rn/
fa miljer
Hot:
tra fikfa ra , osäker lekpla ts
Utflyttning
Styrkor:
nä ra till skola ,
va cker omgi vning,
da gis, akti v idrotts förening,
boulebana
Svagheter: sakna r samhällsförening, allmä nna kommunika tioner
Möjli gheter: må nga invåna re
Hot:
a vfolkning
Samhällsförening/samrådsgrupp
Styrkor:
kommunika tion mellan föreninga r och invå na re
Svagheter: ingen för bygdens talan gentemot kommunen m fl .
Möjli gheter: tri vselakti vi teter, hemvända rdaga r, poli tiker som för
bygdens talan
Hot:
bygden s yns och hörs inte,
ingen kommunika tion mellan föreninga r och invåna re
Vid diskussion om hasti gheten genom
samhället togs frågan om fa rthinder upp.
Redan nu är hasti gheten sänkt till 30 km/h
da gtid men många kör forta re. Vad kan vi
göra?
Hundla trin och mil jös tation togs upp till
diskussion. Bygden vill ha tillbaka miljö-

s tati onen. Det kan inte va ra förs va rba rt a tt
va r och en kör å tervinning till Eks jö
(nä rmas te miljös ta tion). Ett hot mot a tt
mil jös ta tionen drogs in ä r a tt all t skräp
läggs i samma a vfallspåse i soptunnan.
Sammanställning av medborgarenkäten
Fråga 6: Vad saknas och vad skulle kunna
bli bättre i Höredabygden?
Bä ttre bussförbindelser till s tan
Affä r
Kom VA
Fi ber till va rje va rje hushåll
Cykel vä g till Höreda vallen
Bä ttre mobil tä ckning
Ga tl yse till Bonderyd
Bä ttre kommunika tionen
Fri ti dsgå rd utan religiös inriktni ng
Kurs verksamhet för vuxna typ buggkurs
Pensionärsboende
Höredada g utan anknytning till kyrkan
Mer regelbunden verksamhet kväll f
ungdoma r
Återvi nningssta tion
Kvällsbuss 18:00 helg 22:00
Bä ttre vä ga r till centralort + Jkpg
Mer företa gsamhet ger fler arbetstillfällen
Fråga 7: Vad saknas för barnen?
Cykel vä g
Kvällsakti vi teter/träffpunkt f ungdoma r
Hi nderbana för de lite äldre ba rnen
Fri ti dsgå rd f ungdoma rna
Fråga 8: Vad är viktigt för att Höreda ska
fortsätta vara en attraktiv bygd?
Cykel vä g Höreda – Eks jö
Arbets grupp 5 personer som ska beva ka
och förbä ttra Höreda.
Anordna en akti vi tetsdag för hemvända re
Att s kola ba rnomsorg finns (så länge
kvaliteten kan säkras )
Idrottsföreningen ä r a kti v
Ungdomsakti vi teter i de olika kyrkorna
Viktigt a tt den servi ce som finns bibehålls

tillgång till hus och lägenheter
Utveckla de allmänna kommunika tionerna
Avs malnad vä g få ner has tigheten genom
Höreda .
Att föräldra r ställer upp på akti vi teter
Bygdens folk ställer upp för föreninga rna

Åtgärd: Fi cka vi d busshållplats Granhul tet.
Det ä r ingen bra si tua tion i nuläget a tt
s tiga på och a v bussen, inte heller a tt
vänta på kommande buss .
Ansvar: Inga rps samhällsförening, Eks jö
kommun och trafi kverket

Handlingsplan för Höreda/
Ingarpsbygden 2012-2017:

Åtgärd: Cykel vä g Höreda – Eks jö och
tä torten – Höreda vallen
Iordningsställs i samband med kommunal
VA-utbyggnad till bygden. Tidi ga re ha r
förslag funni ts a tt det vore lämpligt a tt
bygga en cykel vä g i samba nd med den VAutbyggnad som diskutera ts .
Ansvar: Eks jö kommun, medborga rförslag
från bygdens invå nare

Inom 1 år
Åtgärd: Återvinningss tati on i Höreda
Ansvar: Eks jö kommun, Höredabygdens
invå nare genom ett medborga rförslag
s tällt till kommunfullmä ktige
Åtgärd: Snygga upp brandda mmen i
Höreda , snygg bel ys ning a v området
Ansvar: Linköpi ng s tift, Eks jö kommun,
Arb grupp Höreda , ev i projektform?
Åtgärd: Arbetsgrupp/utvecklingsgrupp i
Höreda , som leder och bevaka r bygdens
frågor (samhällsförening)
Ansvar: Alla bygdens invåna re
Åtgärd: Ma rknadsföri ng a v tomter på
Eks jö kommuns hemsida
Ansvar: Eks jö kommun, Höredabygdens
invå nare på möte med Eks jö kommuns
tjäns temän och poli tiker vid presenta tion
a v kommunens översiktsplan.
Inom 2 år
Åtgärd: Bä ttre mobil täckning
Ansvar: Operatörerna , PTS, Eks jö kommun
Inom 3 år
Åtgärd: Ga tl yse/bel ysning
- Höreda – Bonderyd
- Sva rtefall – Pershul t
- Spinkabo – Inga rps Träskydd AB
- Inga rps Missionskyrka –
trevägs korsningen
- busshållpaltserna
Ansvar: Bonderyds byalag, Inga rps
samhällsförening och Eksjö kommun

Åtgärd: Byggnad/ombyggnad a v passage
vid Russnäs, undergång vid ri ks vägen
Ansvar: Tra fikverket, Inga rps samhällsföreni ng
Inom 5 år
Åtgärd: Fiber till va rje hushåll
Ansvar: Eks jö kommun och a rbetsgrupp
Höreda
Avslutning och sammanfattning
Den lokala utvecklingsplanen för Höreda
/Inga rpsbygden ha r ta gits fram i form a v
en s tudieci rkel under 2010/2011 och i ngå r
i projektet Lokala utvecklingsplaner i Eks jö
kommun dä r Emilkraften i Ma riannelund
bevil ja ts projekts töd från Lea der As trid
Lindgrens hembygd. Nä r Eks jö kommuns
tjäns temän och politiker presenterade
a rbetet med en ny översiktplan för
kommunen visade man s tort intresse för
det a rbete som lagts ner på a tt ta fra m en
lokal utvecklingsplan för bygden.
Arbete ha r sta rta ts upp med a tt genomföra några a v punkterna i handlingsplanen.
Den lokala utvecklingsplanen kommer a tt
fi nnas tillgänglig för alla a tt läsa i bygdens
offentliga rum men ä ven på Emilkraftens
hemsida www.visitma riannelund.se

