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Inledning 

Höreda ligger söder om Eks jö och är en 
utpräglad jordbruksbygd, med många 
s tora  s jöar i  sin omgivning.  Många har sin 
utkomst i  jord- och skogsbruk samt i 
turism, främst fisketurism. Två  s tora 
träindustier finns  i  bygden, Ingarps  Trä-
varor AB och Ingarps  Träskydd AB. Två  
andra  s tora  arbetsplatser är Långanäs-
skolan och Ullinge Värdshus. Många små-
företag finns i  bygden, främst åkerier och 
tjänsteföretag. 
 
Med sin placering mellan många tätorter 
är Höredabygden en ort med mycket få 
tomma bostäder då  pendlingsavståndet är 
li tet till olika arbetsplatser i  närområdet. 
 
Fri tiden består av jakt, fiske, fotboll  och 
aktivi teter inom de olika kyrkorna och 
pensionärsföreningarna.  
 

 
 
Höreda församling 
Verksamheten började redan på  1100-
talet och kyrkan byggdes  till efter hand 
fram till  1763 då  den fick sin nuvarande 
utformning. Tornet kom dock till senare. 
Länge var gudstjänsterna  den enda 
verksamheten. 1878 bildades  syförenin-
gen och på  1900-talet kom söndagsskolan 
till. 1938 bildades  Höreda-Mellby försam-
lingskår som fortfarande finns .  
Ungdomskretsen var länge en viktig verk-
samhet. Nu bedrivs verksamheten bland 
ungdomar som miniorer från 7-10 år och 

juniorer från 11-14 år. Konfirmandverk-
samheten är numera  gemensam för hela 
pastoratet. Barnkör och kyrkokör finns i 
församlingen. Syförening finns  sedan 1918 
också i Björka och nu s tartar pensionärs-
träffar. 1925 bildades Kulla kapell förening 
som driver verksamhet i  Kulla kapell med 
frivilliga  vaktmästare (har ca  25 med-
lemmar). Kapellet uppfördes genom 
frivilliga insatser 1927 och återuppbyggdes 
2001 efter brand. I  Kulla finns  en sy-
förening som ordnar s tickkvällar och Väg-
kyrka  ordnas  en vecka  på  sommaren lik-
som andra  samlingar som fotokvällar och 
liknande. 
 
Ingarps Missionsförsamling 
Härstammar ur en nattvardsförening som 
bildades  1896. Det förs ta  missionshuset 
byggdes  1903 och det året räknas som 
församlingens  s tartår då  bland annat den 
förs ta  styrelsen valdes . Församlingen har 
sedan 1910 vari t ansluten till Svenska 
missionskyrkan (Svenska  missionsförbun-
det). Vid s tarten var man ett tjugotal 
medlemmar, 1967 passerades  100-streck-
et och nu, år 2011, har församlingen 190 
medlemmar med en medelålder på 45 år. 
Missionskyrkan har byggts  om och till i 
flera  omgångar, 1950, 1959, 
 1974, 1991 och 2009. Vid senaste 
ombyggnaden byggdes  bland annat en ny 
kyrksal  som rymmer 150 personer, ett 
utökat kyrktorg samt en aktivi tetshall och 
några  samlingsrum för barn- och 
ungdomsverksamheten. Församlingen har 
haft en anställd pastor sedan 1937. 
Barn- och ungdomsverksamheten har 
alltid vari t en av församlingens  viktigaste 
arbetsområden. Ingarps  SMU ansvarar för 
denna och bedriver aktivi tet i  en mängd 
olika  grupper, bland annat barntimmar, 
söndagsskola , miniscout, scout, barnkör, 
tonår, senior, idrott och ungdomskör. 
Ingarps  SMU har ca 200 deltagare. 
Ett rikt sång- och musikliv präglar 
församlingen. Aktivast har Ingarps  Ung-



domskör vari t med över 1700 upp-
s jungningar under sina 40 år. Barnkören 
och Sångarna övar och framträder också 
regelbundet. 
Församlingens verksamhet består, för-
utom det ovan nämnda, av gudstjänster 
varje söndag med nattvardsfi rande en 
gång per månad, andra  offentliga sam-
lingar, omsorg om medlemmar och bo-
ende i  bygden, intressegrupper som sy-
förening och u-landsgrupp, medverkan i 
missionsprojekt med mera. 
Ett av församlingens  ofta  uttalade mål  är 
att finnas till ”inte bara  för oss  själva” utan 
även till  glädje, s töd och inspiration för 
hela bygden och det kommer med s törsta 
sannolikhet att prägla verksamheten ännu 
mer i  framtiden. 
 

 
 
Höreda skola 
Den nuvarande skolan byggdes 1961 och 
är tillbyggd 1978 och 1995. En 
landortsskola  där elevantalet ökar! Här 
undervisas drygt 100 elever från 
förskoleklass till årskurs  6. 
Skolbyggnaderna i ett våningsplan bilda  en 
hästsko som ramar in den trivsamma 
innergården. Skolgården erbjuder både 
generösa  grönytor samt grus - och 
asfal tsplaner. Här finns idrottshall, kök och 
matsal samt fri tidshemmet Tintin. 
”Höreda skola  erbjuder en verksamhet 
med goda resurser i form av engagerad 
och kunnig personal , ändamålsenliga 
lokaler och s timulerande läromil jöer. 
Överlag skapar skolan på  ett bra  sätt 
förutsättningar för att eleverna ska  känna 
sig trygga  och utveckla tillit till sin 
förmåga.” Ci tat ur Skolverksrapporten 

 
 
Sunnanäng 
Förskolan Sunnanäng flyttade 2011 in i 
sina  nya  lokaler i  anslutning till skolan. Här 
går barn från 1 år och upp till a tt de börjar 
förskoleklass, året de fyller 6 år. 
 
Höreda Hembygdsförening  
Höreda Hembygdsförening bildades  1954. 
Föreningen är en ideell  förening. 
Uppgiften är att samla , förval ta  och sprida 
kännedom om allt som rör hembygdens 
his toria , nutid och framtid. Föreningen har 
ca  290 medlemmar och är ansluten till 
Jönköpings  läns  hembygdsförbund och 
Sveriges  hembygdsförbund. 
Förutom underhållsarbete på hembygds-
gården anordnar föreningen årligen 
föl jande aktivi teter: 

• Årsmöte med engagerad 
föredragshållare som berättar med 
anknytning till hembygden. 

• Första söndagen i  maj anordnas en 
vårutflykt till någon del av Höreda 
församling. 

• Den 6 juni fi ras nationaldagen vid 
hembygdsgården. 

• Första söndagen i  augusti  hålls i 
samarbete med kyrkan en 
friluftsgudstjänst vid Åbergastugan 
i Markestad.  

• Hembygdsföreningen serverar 
kyrkkaffe. 

• Under november månad deltar 
föreningen i  fi randet av Arkivens  



Dag. Då visas arkivmaterial från 
någon del  av Höreda. 

 
Ingarps Samhällsförening  
Föreningen s tartade den 29 april 1975 i 
samband med att man ville bygga  i 
Ingarpsområdet. Skrivelsen som Ingarps 
samhällsförening gjorde resul terade i  att 
arki tekten Danielsson gjorde en områdes-
plan för Ingarpsområdet. 
Det är ca  160 personer som tillhör Ingarps 
samhällsförening. De byar som tillhör 
föreningen är Ingarp, Tingsholmen, Rävla , 
Russnäs, Pershult, Brännsmåla och 
Skottsmåla. Området är ganska  s tort men 
alla byar ligger i anslutning till varandra. 
Det är en aktiv bygd som jobbar med 
 många olika  aktivi teter. Varje år anordnas 
en grillfest, cykelrunda och tipspromenad. 
Första  lördagen i  varje månad ordnas  det 
frukost som är väldigt uppskattat. En bastu 
har inköpts  som är placerad nere vid 
Ingarpssjöns  badplats , vilken också sam-
hällsföreningen sköter. En plats  som blivi t 
en samlingspunkt för bygdens  folk både 
sommar- och vintertid. 
Frågor som föreningen jobbar med är 
säkerheten utmed riksväg 32, framförallt 
korsningen mellan Ingarp och Russnäs. 
Busshållplatserna  arbetar man också  med, 
för att få  dem säkrare för våra  invånare 
som ska  ta sig vidare med buss . 
Bredband håller man också  på  att koppla 
in i bygden för att få  en attraktivare 
landsbygdsutveckling. 
 

 
 

Höredaortens Jaktvårdsförening  
Föreningen bildades  i mitten av 50-talet, 
med anledning av att staten ville att jakten 
skulle samordnas och att jaktskyttebanor 
byggdes  för att jägarna skulle bli bättre 
skyttar. Föreningen har i  dagsläget ca 90 
medlemmar och verksamheten består i att 
man sköter en jaktskyttebana och 
anordnar en jakts tig varje år. Den 
viktigaste verksamheten är dock att man 
rapporterar in till jägarförbundet hur 
mycket vil t man har skjutit samt hur 
vil ts tammen ser ut för tillfället. 
 
Höreda-Mellby LRF-avdelning 
Avdelningen har ca  240 medlemmar. 
Verksamheten är att ta till vara lant- och 
skogsbrukets intressen. Man bedriver 
också en social verksamhet med olika 
aktivi teter för medlemmarna och deras 
familjer. 
 
Höreda GIF 
Höreda Gymnastik och Idrotts förening 
bildades den 4 november 1964 och hade 
som ändamål  att främja  manlig och 
kvinnlig motionsgymnastik samt andra 
idrotter i  olika  former. 
Under 60-80-talet fanns motionsgymnas-
tik, bordtennis, tennis, skidor och fotboll 
som aktivi teter. På  80-talet växte fotbolls-
intresset och i  dagsläget bedriver ca  100 
duktiga  ungdomar denna sport. De älskar 
att sparka  den runda läderkulan. För de 
li te äldre finns  en fin boulebana bredvid 
fotbollsplanen. På  vintersäsongen om 
snötillgången är god finns  det fina  skidspår 
i skogarna bakom Höredavallen. 
Höreda GIF har tillsammans  med LRF 
anordnat Höredaloppet, som är en rolig 
och uppskattad motionsrunda. I många år 
har man gått, lunkat och löpt med många 
fina priser som belöning.  
Klippet nedan är taget ur 

Smålandstidningen 26 sep 2011 

 
 



 
 
Viktiga frågor att arbeta med: 

• Kommunikationer 
• Hastigheten genom samhället, 

farthinder vid skolan i  Höreda 

• Annonsering av lediga hustomter 
• Cykelväg: Höreda, Bonderyd, 

Höredavallen, Björka, Eksjö 
• Hundlatriner 

• Stoppa utflyttningen 
• Fd kommunhuset i  Höreda – vem 

vill hyra/köpa? 

• Snygga upp branddammen i 
Höreda 

• Samhällsförening saknas i  Höreda 
att driva  bygdens frågor – kanske 
en samrådsgrupp? 

• Staket runt lekplatsen i Höreda 

 
 

• Lägenheter 
• Samlingslokal / bygdegård i  Höreda 

och Ingarp 
 
SWOT utifrån några av frågorna: 

(Detta  tillfälle i  studieci rkeln hörsamma-
des  endast av Höredas invånare) 
 
Allmänna kommunikationer 
 
Styrkor: äldre kan bo kvar längre,   
                       mil jövänligt 
Svagheter: krävs ofta  två  bilar för att bo  
                      här 
Möjligheter:  skolbussen 
Hot: avfolkning i  bygden, svårt att  
                      sälja  hus 



Cykelväg 
Styrkor:  hälsa och motion 
Svagheter:  osäkert att cykla på  allmän  
                       väg 
Möjligheter:  att anlägga  en cykelväg i  
                       samband med ny avlopps- 
                       ledning mellan Höreda och  
                       Eks jö, cykla till arbetet 
Hot: bil  istället för cykel 
 
Staket runt lekplatsen 
Styrkor:  säkerhet 
Svagheter:  halva  staketet kvar i dåligt  
                       skick 
Möjligheter:  samlingsplats för barn/ 
                       familjer 
Hot: trafikfara , osäker lekplats 
 
Utflyttning 
Styrkor:  nära  till skola ,  
                         vacker omgivning,  
                         dagis, aktiv idrotts förening,  
                       boulebana 
Svagheter:  saknar samhällsförening, all- 
                       männa kommunikationer 
Möjligheter:  många invånare 
Hot: avfolkning 
 
Samhällsförening/samrådsgrupp 
Styrkor:  kommunikation mellan före-     
                        ningar och invånare 
Svagheter:  ingen för bygdens talan gent-     
                       emot kommunen m fl . 
Möjligheter:  trivselaktivi teter, hemvän-  
                        dardagar, poli tiker som för        
                        bygdens talan 
Hot: bygden syns  och hörs  inte,   
                        ingen kommunikation mel-   
                        lan föreningar och invånare 
 
Vid diskussion om hastigheten genom 
samhället togs  frågan om farthinder upp. 
Redan nu är hastigheten sänkt till 30 km/h 
dagtid men många kör fortare.  Vad kan vi 
göra? 
Hundlatrin och mil jöstation togs upp till 
diskussion. Bygden vill ha  tillbaka miljö-

s tationen. Det kan inte vara  försvarbart att 
var och en kör återvinning till  Eks jö 
(närmaste miljöstation). Ett hot mot att 
mil jöstationen drogs  in är att all t skräp 
läggs i  samma avfallspåse i soptunnan. 
 
Sammanställning av medborgar-

enkäten 

Fråga 6: Vad saknas och vad skulle kunna 
bli bättre i Höredabygden? 
Bättre bussförbindelser till s tan 
Affär 
Kom VA 
Fiber till varje varje hushåll 
Cykelväg till Höredavallen  
Bättre mobil täckning 
Gatlyse till Bonderyd 
Bättre kommunikationen 
Fri tidsgård utan religiös  inriktning 
Kursverksamhet för vuxna typ buggkurs 
Pensionärsboende 
Höredadag utan anknytning till kyrkan 
Mer regelbunden verksamhet kväll f 
ungdomar 
Återvinningsstation 
Kvällsbuss 18:00 helg 22:00 
Bättre vägar till centralort + Jkpg 
Mer företagsamhet ger fler arbetstillfällen 

Fråga 7: Vad saknas för barnen?  
Cykelväg  
Kvällsaktivi teter/träffpunkt f ungdomar 
Hinderbana för de lite äldre barnen 
Fri tidsgård f ungdomarna 
 
Fråga 8: Vad är viktigt för att Höreda ska 
fortsätta vara en attraktiv bygd? 
Cykelväg Höreda – Eks jö 
Arbetsgrupp 5 personer som ska  bevaka 
och förbättra Höreda.  
Anordna en aktivi tetsdag för hemvändare 
Att skola barnomsorg finns  (så  länge 
kvaliteten kan säkras ) 
Idrottsföreningen är aktiv  
Ungdomsaktivi teter i de olika  kyrkorna 
Viktigt att den service som finns bibehålls 



tillgång till hus och lägenheter 
Utveckla de allmänna kommunikationerna 
Avsmalnad väg få  ner hastigheten genom 
Höreda. 
Att föräldrar ställer upp på  aktivi teter 
Bygdens  folk ställer upp för föreningarna 
 
Handlingsplan för Höreda/ 
Ingarpsbygden 2012-2017: 

 
Inom 1 år 
Åtgärd: Återvinningsstation i Höreda  
Ansvar: Eks jö kommun, Höredabygdens  
invånare genom ett medborgarförslag 
s tällt till kommunfullmäktige 
 
Åtgärd: Snygga  upp branddammen i  
Höreda, snygg belysning av området  
Ansvar: Linköping s tift, Eks jö kommun, 
Arb grupp Höreda, ev i  projektform? 
 
Åtgärd: Arbetsgrupp/utvecklingsgrupp i 
Höreda, som leder och bevakar bygdens 
frågor (samhällsförening) 
Ansvar: Alla bygdens  invånare 
 
Åtgärd: Marknadsföring av tomter på 
Eks jö kommuns  hemsida 
Ansvar: Eks jö kommun, Höredabygdens  
invånare på  möte med Eks jö kommuns 
tjänstemän och poli tiker vid presentation 
av kommunens översiktsplan. 
 
Inom 2 år 
Åtgärd: Bättre mobil täckning 
Ansvar: Operatörerna, PTS, Eks jö kommun 
 
Inom 3 år 
Åtgärd: Gatlyse/belysning 
              - Höreda – Bonderyd  
              - Svartefall – Pershult  
              - Spinkabo – Ingarps Träskydd AB 
              - Ingarps Missionskyrka –   
                trevägskorsningen  
              - busshållpaltserna 
Ansvar: Bonderyds byalag, Ingarps 
samhällsförening och Eksjö kommun 

Åtgärd: Ficka vid busshållplats Granhultet. 
Det är ingen bra si tuation i nuläget att 
s tiga  på och av bussen, inte heller att 
vänta  på  kommande buss . 
Ansvar: Ingarps samhällsförening, Eks jö 
kommun och trafikverket 
 
Åtgärd: Cykelväg Höreda – Eks jö och 
tätorten – Höredavallen 
Iordningsställs i samband med kommunal 
VA-utbyggnad till bygden. Tidigare har 
förslag funnits att det vore lämpligt att 
bygga en cykelväg i samband med den VA-
utbyggnad som diskuterats . 
Ansvar: Eks jö kommun, medborgarförslag 
från bygdens invånare 
 
Åtgärd: Byggnad/ombyggnad av passage 
vid Russnäs, undergång vid riksvägen 
Ansvar: Trafikverket, Ingarps samhälls-
förening 
 
Inom 5 år 
Åtgärd: Fiber till varje hushåll 
Ansvar: Eks jö kommun och arbetsgrupp 
Höreda 
 
Avslutning och sammanfattning 

Den lokala utvecklingsplanen för Höreda 
/Ingarpsbygden har tagits  fram i form av 
en s tudieci rkel  under 2010/2011 och ingår 
i  projektet Lokala  utvecklingsplaner i  Eks jö 
kommun där Emilkraften i  Mariannelund 
bevil jats projekts töd från Leader Astrid 
Lindgrens hembygd. När Eks jö kommuns 
tjänstemän och politiker presenterade 
arbetet med en ny översiktplan för 
kommunen visade man s tort intresse för 
det arbete som lagts  ner på  att ta  fram en 
lokal utvecklingsplan för bygden.  
Arbete har startats  upp med att genom-
föra  några  av punkterna i  handlingsplanen. 
Den lokala utvecklingsplanen kommer att 
finnas tillgänglig för alla att läsa i bygdens 
offentliga  rum men även på Emilkraftens 
hemsida www.visitmariannelund.se  


