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Inledning 
Den lokala utvecklingsplanen har 
utformats av samhällsföreningen till-
sammans med representanter från övriga 
föreningslivet. Arbetet med framtagandet 
av den lokala utvecklingsplanen har skett 
genom en studiecirkel, ledd av 
Studieförbundet Vuxenskolan och ingått i 
ramen för projektet ”Lokala utveck-
lingsplaner i Eksjö kommun”. Huvudman 
för projektet har varit Mariannelunds 
medborgarkontor Emilkraften, och har 
finansierats genom Leader/Astrid Lind-
grens Hembygd. 
 
Syfte 
Avsikten med detta dokument är att 
beskriva nuläget i Hultbygden och redovisa 
visioner och mål för lång såväl som kort 
sikt. Målsättningen är att den ska innehålla 
konkreta förslag och åtgärder för vad Hult 
behöver för att utvecklas som en bygd för 
att överleva men också vara attraktiv plats 
att bo och verka på. Planen ska vara ett 
användbart verktyg för ett långsiktigt 
arbete. 
 
Sammanfattning 
Vi har arbetat med ”SWOT” – analys och 
bedömt styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot som underlag för redovisade visioner 
och mål. Dessutom har vi delat ut en 
medborgarenkät och gjort ett antal 
intervjuer 
Av allt detta framgår att Hult är ett 
samhälle där den viktigaste samhälls-
servicen finns - förskola, skola, affär, 
idrottsklubb, kyrka och att det är viktigt att 
behålla detta. I Hult finns en lugn miljö 
och där råder en känsla av samhörighet. 
Närheten till naturen möjliggör ett rikt 
friluftsliv i skog, mark och på sjöar alla 
årstider. Det som känns mest angeläget att 
arbeta med för att förbättra livskvalitén är 
att få till stånd ett antal cykelleder, tätare 
kommunikationer med centralorten men 
även med länshuvudstaden samt 
möjligheter till hyreslägenheter och senior-
boenden. 

BYGDEPROFIL 

Hult är en ort i Eksjö kommun med knappt 
900 invånare (Hults församling)och ligger 
en mil öster om den större tätorten Eksjö 
som förutom Hult består i bokstavsordning 
av Bellö, Bruzaholm, Hjältevad, Höreda, 
Ingatorp, Värne och Mariannelund.  
För 60 år sedan var Hult en blommande 
landsbygd med tre livsmedelsaffärer, en 
charkuteriaffär, ett mejeri, en cykelaffär, 
ett café, ett sommarcafé och en kvarn. Det 
fanns också bibliotek och man hade en 
egen brandkår. Det fanns många 
mjölkbönder. I dag har vi en lanthandel 
och enbart några få mjölkbönder. Den 
gamla kyrkskolan där flera generationer 
hultbor har hämtat lärdom är i dag 
tillsammans med förskolan den största 
arbetsplatsen. I dag arbetar de flesta 
hultbor i Eksjö eller pendlar till 
grannkommuner. De som bor på gårdarna 
har också i många fall andra förvärvs-
arbeten. 
För de naturintresserade finns stora 
möjligheter till att ströva omkring i skog 
och mark för att plocka bär och svamp 
eller bara för att uppleva lugnet och 
tystnaden. Det finns flera sjöar bl. a 
Solgen, Kyrksjön och Skedesjön att fiska i. 
Utomordentligt fint badvatten finns i de 
klara källsjöarna Försjön och Mycklaflon. 
 I dag är Hult mest känt för författaren 
Albert Engström som växte upp i Hult. 
Han har sin grav på Hults kyrkogård.  
Albert Engströms föräldrahem, den gamla 
järnvägsstationen har flyttats till 
Hembygdsgården. Sedan 1962 uppförs där 
Engströmsspelen som bygger på 
Engströms berättelser. I dag ges fyra spel: 
Fattigstugan, Nödåret, Prästgården och 
Husförhöret 
 
 
VÅR BYGDEHISTORIA 
Det är okänt när Hults socken blev en 
geografisk enhet. Forskare har med hjälp 
av kartor och donationshandlingar kommit 
fram till att man troligen kom från 
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Östersjöns stränder upp genom Emådalen 
och gjorde sina bosättningar utmed 
stränderna på 600–700-talen. Allteftersom 
befolkningen ökade drog man sig längre in 
mot landet. De namn som dessa byar fick 
slutade ofta på by. Gårdarna fick sina 
namn mestadels efter dem som grundat 
dem. Hedendomens mörker låg då ännu 
över Hult men man jordade dock sina döda 
på ättebacken på Bjersbys ägor.  
 
Kristendomen kom dock så småningom till 
denna bygd och kyrkor började uppföras. 
Den första omnämnda Hults kyrka torde 
vara uppförd i slutet av 1200-talet på 
dåvarande Bjersbys ägor och kan ha 
uppförts som en gårdskyrka för att senare 
ha blivit sockenkyrka. Namnet Hult har 
enligt sägnen tillkommit efter det att 
tvillingstutar spänts för en stock och fick 
gå vart de ville och där de stannade skulle 
kyrkan byggas. De skulle ha stannat i ett 
granhult, därav namnet Hult. Det är en 
förklaring. Namnet Hult kan dock ha 
kommit till vid kyrkbygget. Alltnog 
förekommer namnet Hult på socken från 
1200-talet Den frambrytande kristendomen 
lär ha drivit fram gemensamhetsbildningen 
-sockenbildningen. Den första kyrkan 
byggdes till i flera etapper men mot slutet 
av 1600-talet var den ganska bristfällig. 
1792 väcktes förslag om att bygga en 
kyrka men inte förrän 1838 påbörjades 
bygget och på den plats som kyrkan nu 
står. Hults kyrka är berömd för sin 
Nordströms-orgel. 
 
Järnvägen mellan Nässjö och 
Oskarshamn byggdes och drogs 
genom Hult. Den 11 november 
1874 skedde den högtidliga 
invigningen. Stationerna på vägen 
och så också för Hult blev en 
viktig mötesplats för bygden. Så 
småningom växte det upp en 
bebyggelse runtomkring järn-
vägen och på så sätt blev 
stationen det nya ”centrumet” i 
stället för kyrkbyn. 
 

FÖRENINGSLIV I HULT 
 
Under detta avsnitt följer en samman-
ställning av de föreningar som finns i 
samhället. Föreningarna beskrivs i bok-
stavsordning 
 
Hults Frikyrkoförsamling 
Frikyrkan växte fram i Hultbygden 
omkring 1860. Det finns inga protokoll 
från den tiden men det bildades en 
syförening. Symöten och bönemöten hölls 
i hemmen men så småningom ansåg man 
att man behövde bygga en samlingslokal 
och den första blev Bogårds Missionshus. 
Hults missionsförening bildades den 19 
maj 1898 och anslöts till Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen. Man hade redan 
tidigare en ”kristlig ungdomsförening” och 
i vilken nästan alla ungdomar i bygden var 
medlemmar En grupp av missions-
föreningens medlemmar bildade i mars 
1907 Hults Friförsamling med anslutning 
till Svenska Missionsförbundet. Hults 
Friförsamling kom alltså att bli den första 
frikyrkoförsamlingen i Hults historia, men 
samtidigt med den här relaterade 
verksamheten förekom också frikyrklig 
verksamhet i byn Kongseryd. Människor 
kom till tro och döptes i dammar och sjöar. 
1919 bildades Hults baptistförsamling. 
Lokal inköptes och flyttades till nuvarande 
plats. Söndagsskola och Goda kamrater 
bedrevs.  
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1965 blev verksamheten ansluten till Eksjö 
Baptistförsamling. 1985 bildade Hults 
Missionsförsamling och medlemmar av 
Eksjö Baptistförsamling, bosatta i Hult, 
Hults Frikyrkoförsamling. Samlings-
lokalen heter Betelkyrkan. Förutom 
gudstjänstverksamhet bedrivs barn- och 
ungdomsarbete i form av barnsång och 
scout. Bogårds missionshus är numera 
privatägt och den lilla EFS-föreningen 
håller till i kyrkans församlingshem. 
www.kyrktorget.se/betelkyrkan.hult   
 

Hults Företagarförening 
Hults Företagarförening har c:a 30 
medlemmar. Verksamheten i föreningen 
präglas av olika trivselaktiviteter. 
Representanter för föreningen är med och 
påverkar i många sammanhang. 
 
Företagsamheten i Hult består av många 
små företag. Totalt finns ett 60-tal 
näringsidkare i området (utöver lantbruks-
företagen). Det finns ett betydande antal 
Hantverksföretag inom byggsektorn, 
Entreprenad och transportföretag, Tjänste-
företag av olika slag, Butiker, Catering  
m m. I en studie 2008 identifierades 20 
aktörer inom besöksnäringen med Movänta 
Camping som den mest framträdande. 
 
Utvecklingen av företagandet i Hult är 
beroende av lokalt engagemang och lokala 
satsningar. Besöksnäringen har goda 
förutsättningar att utvecklas såväl kvan-
titets-, kvalitets- som lönsamhetsmässigt. 
En sådan utveckling förbättrar också 
möjligheterna för olika serviceföretag. 
 
Hults Hembygdsförening 
Hults hembygdsförening bildades 1948 
och har idag ett 100:a tal medlemmar. 
Föreningen äger och driver Hults 
hembygdsgård kallad Engströmsgården 
efter Albert Engström som växte upp i Hult 
där hans far var stationsmästare. 
  
Engströmsgården består av nybyggda och 
ditflyttade fastigheter, som Alberts 
barndomshem som var familjens hem 
bredvid Hults järnvägstation. 

Föreningen uppför varje år sedan 1958 
Engströmsspelen, som är bygdespel som 
skrivits av Einar Karlén. Mest kända är 
Fattigstugan och Nödåret. 
  
Varje år anordnas midsommardans runt vår 
midsommarstång, som brukar vara mycket 
uppskattat. Vidare har föreningen kyrk-
söndag 1:a advent då föreningen bjuder på 
kyrkkaffe och deltar i gudstjänsten med 
textläsning och ibland med sång 
www.engstromsgardenhult.se 
 

Hults LRF 
Hults LRF har mer än 70 år på nacken. På 
40-talet fanns det över 100 mjölkbönder i 
Hults socken, nu finns det 3 men trots det 
har avdelningen fler medlemmar än 
någonsin (ca 100). Jordbrukets struktur och 
LRF:s roll har förändrats radikalt. Fram till 
jordbrukets avreglering var man en 
förhandlingsorganisation för bönderna 
gentemot staten. Därefter har LRF 
utvecklats till en intresseorganisation som 
tillvaratar och stimulerar utveckling och 
företagande på landsbygden. Målsätt-
ningen är också att de gröna näringarna 
skall utvecklas positivt i en föränderlig 
värld. 

 
Hultbygdens Intresseförening ek. för 
Hultbygdens Intresseförening är en 
ekonomisk förening.  
Den har till uppgift att främja medlemmar-
nas ekonomiska intressen av en positiv 
utveckling av Hultbygden. Föreningen ska 
främja boende och verksamhet i området. 



 

6 
 

Föreningens verksamhet är att tillsammans 
med företag och föreningar driva 
utvecklingsprojekt (främst inom besöks-
branschen). Att förvalta Klintens natur-
reservat. 
 
Edshultsortens jaktvårdsförening 
Föreningens ändamål är att verka för vilt- 
och naturvård samt jaktkultur. Föreningen 
har cirka 80 medlemmar där huvuddelen 
bor i Hult. Föreningen är öppen för alla 
och som medlem får man tillgång till 
jaktskyttebana med rälsmålbana för såväl 
älg, vildsvin som rådjur samt skeetbana för 
lerduveskytte. Banan har under de senaste 
åren försetts med bullerdämpande 
skjutplatser för att minska bullret till 
omgivningen. Föreningen har utbildade 
skytteinstruktörer som kan hjälpa till vid 
olika träningsskjutningar. Dessutom finns 
det en fin klubbstuga där olika aktiviteter 
kan genomföras. Den mesta verksamheten 
genomförs i augusti och september i form 
av träningsskytte. Viss tävlingsverksamhet 
bedrivs också i föreningens regi. 
 
IFK Hult  
IFK Hult, Idrotts Föreningen Kamraterna 
Hult, har två huvudsektioner. Det är en 
fotbollssektion och en friskvårdsektion. 
Man har under åren också haft badminton, 
bordtennis, innebandy och dans. Fotbollen 
bedriver seniorfotboll, både herr- och dam 
och några ungdomslag. Friskvårdsektionen 
ordnar gympapass, spinning, boxercise och 
barngymnastik. Man har också motions-
spår och tennisplan i anslutning till sin 
idrottsanläggning. Till anläggning finns 
också en klubbstuga som kan hyras ut till 
samhällets olika föreningar eller privat-
personer. www.laget.se/IFKHULT  

 
Samhällsföreningen 
Samhällsföreningen i Hult har funnits sen 
1953 och är en ideell förening med en 
styrelse och representanter för de olika 
föreningarna runt Hultbygden. Medlems-
antalet är idag ca 150 st och har som syfte 
att verka för samhällsangelägenheter av 

lika slag och vara till nytta och trevnad för 
samhällets invånare. 
 
Några av de aktiviteter som föreningen 
anordnar är Valborgsfirande, städdag, 
Landsbygdens dag, nyinflyttarträff, 
julgransresning och julgransplundring. 
Samhällsföreningen ansvarar också för 
tennisplanen och ishockeyrinken. 
 

 
 

Hult-Höreda SPF 
Vår förening täcker nuvarande Edshult, 
Hult, Höreda och Mellby församlingar och 
har ca 225 medlemmar. Verksamheten 
omfattar månadsmöten (ca 10 st) med 
föreningsinfo, underhållning av inbjudna 
gäster och förplägnad, dagsresor, 
företagsbesök, studiecirklar, boulespel och 
gymnastik mm. 
 
Föreningen har valda representanter i 
kommunala organ som KPR, brukarråd, 
SPF́s samarbetskommité och trafikombud 
m.fl för att tillvarata våra intressen på lokal 
nivå. 
 
Vi firade 40-årsjubileum 2011 med en 
festlighet i Höreda församlingshem och en 
”utställning" i form av tidningsurklipp 
under de gångna åren. Mer info om vår 
förening finns på vår hemsida 
http://www.spfpension.se/horeda 
 
Svenska kyrkan 
Svenska kyrkan i Hult ingår i Höreda 
pastorat och bedriver i dag förutom  



 

7 
 

gudstjänstverksamhet barn- och ungdoms-
arbete i form av Torsdax för barn mellan 4-
13 år samt konfirmand-undervisning Det 
finns en kyrkokör och en barnkör, 
syförening och Kyrkans pensionärer. 
 

 

2.KARTLÄGGNING 

    SWOT-analys och Medborgarenkät 
 
En SWOT-analys är en metod för att 
bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot, vilket är en förkortning från engelskan 
och står för Strenghts, Weakness, Oppor-
tunities och Threats. 
  
Cykelled till Försjön och cykelled till 
Eksjö 
 
Styrkor: Bra nätverk. Någon talar för detta. 
En förhoppning att kommunen tar dialogen 
med Trafikverket. Viktigt med tanke på 
miljön, möjliggör pendling med cykel till 
Eksjö stad. Turism! Cykla till restaurangen 
mm vid Försjön! 
Svagheter: Den befintliga Astrid 
Lindgren-leden är inte den direkta vägen 
till Eksjö. Dåligt skyltat. Fel sträckning. 
Möjligheter: Dessa leder skulle höja 
attraktiviteten i bygden. Trafiksäkerheten 
förbättras, vilket är extra bra för alla barn 
och unga. Projekterat för ”Säker väg” 
(gäller leden till Försjön). 
Hot: Ingen finansiering till leden. 
Markägarfrågan, ägandefrågan, skötsel.  
 

Hyresbostäder/seniorboende 
 
Styrkor: Det finns pensionärer som VILL 
bo kvar! Hults intresseförening ses som en 
styrka (kan man bilda bostadsrätts-
förening?) 
Svagheter: Brist på hyreslägenheter/ 
Seniorboende. 
Möjligheter: Affärsidé! Presentera fler 
möjligheter för seniorboendet! Projektidé. 
Rutavdraget.   
Hot: Om allt fler seniorer flyttar pga 
bristen på boendealternativ medför det att 
bygden och föreningslivet tappar många 
engagerade. Individen tappar närheten till 
vänkretsen och familjen… Fylla en 
funktion! 
 
Affären utvecklas! Och finns kvar! 
 
Styrkor: Generösa öppettider. Ägarna och 
personalen.  
Svagheter: För nära till staden Eksjö. Tuff 
konkurrens från lågpriskedjorna i staden. 
Reglerna för upphandlingen resulterar i att 
hemtjänst osv inte handlar i affären. 
GRUNDFEL! 
Möjligheter: Köra ut mat till kunderna. 
Lokala varor (närproducerat). De lokala 
krafterna bör reagera kraftigare! ”Kontakt 
bör tas med näringslivsdepartement!”  
Hot: De billiga lågpriskedjorna. Den 
offentliga sidans regelverk förhindrar 
lokala lösningar. 
 
Ungdomsgård 
 
Styrkor: Bra föreningsliv. Bra lokaler finns 
i Betelkyrkan. 
Svagheter: Svårt att hitta de ideella 
krafterna. Idag svårt för ungdomarna att ta 
del av Eksjös utbud. Få bussar hem från 
Eksjö kvällstid och helger. 
Möjligheter: Aktiviteter t ex vid Försjön.  
Hot: ? 
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Gym/Hälsa/fritidsaktiviteter 
 
Styrkor: Idrottsföreningen! 
Svagheter: fritidsaktiviteter för vuxna, 
svårt hitta de ideella krafterna. ”Svårt hålla 
liv i föreningen”. 
Möjligheter: Fler aktivitetsgrupper (unga 
och barn) ger pengar. Aktiviteter för de 
äldre. 
Hot: Demografin i Hult. Alltfler äldre.  
 
Turismutveckling 
 
Styrkor: Campingen ses som en styrka 
med restaurangen. Naturen, sjöarna, läget, 
Albert Engström, Skurugata, Klinten.  
Svagheter: Fullständig renovering kring 
Klinten. Saknas aktörer som kan ”rigga 
upp paketlösningar” för besökaren. 
Möjligheter: Hur stora som helst! 
Nationellt projekt gällande fisketursim som 
”Hult borde haka på”. Folder för 
marknadsföring tillsammans. Campingen-5 
stugor året runt. Turismutveckling genom 
erbjuda boende året runt. 
Hot: Stora kostnader, investeringspengar. 
 
Skola/barnomsorg 
 
Styrkor: Många barnfamiljer, bra underlag. 
Bra uppväxtmiljö! 
Svagheter: 
Möjligheter: Se till att få in fler barn-
familjer. Hålla bygden attraktiv! 
Hot: Om elevunderlaget sjunker, om 
befintliga platser inte räcker till. 
 
Miljö 
 
Styrkor: Medvetenheten och kompetensen 
finns.  
Svagheter:  
Möjligheter: Kravodlat, närodlat till Hult-
hallen, ex. Björnstorps potatis. Efterfrågan 
ökar. Landsbygdens dag.  
Hot: Utbudet finns inte i Hult. 
 
 
 

 

Medborgarenkät 
Under andra hälften av september delades 
c:a 300 enkäter ut i Hult. 16 svar inkom 
vilket är en dålig svarsfrekvens. Vad det 
står för har vi inte analyserat.  Det är både 
män och kvinnor som besvarat enkäten och 
några har gjort det gemensamt. Tiden man 
har bott i Hult varierar mellan 1år upp till 
47 år och någon svarar i stort sett hela 
livet. 
 
Frågorna se bilaga 1. 
 
Fråga 1. Varför bor Du i Hult 
Några svar: Trevlig bygd där människor är 
engagerade och ser till att det händer saker. 
Tycker om att bo på landet eller mindre 
ort. Trevligt och lugnt och flera liknade 
svar. 
 
Fråga 2. Vad gör Hult attraktivt 
Närheten till naturen, Närheten till Eksjö, 
Lagom långt till Eksjö, Lagom stort, 
Försjön med badplats, Movänta Camping, 
Ljusboden, Klinten, Albert Engströms-
spelen på somrarna, Albert Engströms-
gården, Midsommarfirandet, Nationaldags-
firande, Att det finns en järnväg ”Samhälle 
där den viktigaste samhällsservicen finns - 
förskola, skola, affär, idrottsklubb, kyrka”. 
Det finns flera svar om skola, ”dagis” och 
affär. Närhet till friluftsliv och sjöar Lugn 
miljö och en känsla av samhörighet. 
 
Fråga 6. Vad saknas och vad skulle 
kunna bli bättre i Hult? 
Motionsslinga där man gör skidspår om 
vintern, Få tidningen tidigare(gäller 
landsbygden där man kan få tidningen 
mellan 12.30 och framåt), Renare och 
fräschare intryck av centrum främst vid 
torg och vid affären främst bättre tömning 
av papperskorgar. Flera svar om Bättre och 
tätare allmänna kommunikationer speciellt 
över helgerna. Direkttåg till Jönköping, 
Flera hyreslägenheter och därmed större 
befolkningsunderlag och då ökar chansen 
att vi får behålla affären, Att de som har 
yngre barn engagerar sig mer . Barnens 
föräldrar måste hjälpa till att ställa upp mer 
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för bygden, Ungdomsgård. Vi borde göra 
mer saker gemensamt för Hults bästa, 
Fortsätta med buggkurs, Tipspromenader 
på söndagarna, Cykelbana Hult - Movänta, 
Cykelväg mellan Hult och Eksjö. Säkrare 
in/utfart RV 40 mot Havik. Öppen 
restaurant fredag-lördag(Movänta), hämt-
pizza, bensinmack. Och så till sist som vi 
uppfattar skämtsamt ”Flytta Hult närmare 
havet och skärgården!”  
 
Intervjuer med Hultbor 
Intervjuerna genomfördes under maj 2011 
och det är sammanlagt 16 intervjuer - 11 
intervjuer med barn och ungdomar upp till 
åk 6 samt 5 intervjuer med män och 
kvinnor i åldern 30+ upp till 55+ .  
Alla upplever det positivt att bo i Hult. Det 
som framförs är att det finns affär, liten 
skola, bra bad, skridskobana, tennisbana, 
bra huspriser, närheten till stan, lagom 
stort. Gemenskapen framställs som en 
fördel men också en nackdel.”Alla vet allt 
om alla”. Det finns inte heller så stort 
nöjesutbud. Kommunikationerna kan bli 
bättre. Det som flera ungdomar framför 
som ett behov är fler bättre utrustade 
lekplatser. 
Alla kan tänka sig ställa upp ideellt och 
hjälpa till med olika saker som kan göra 
Hults trivsammare!! 
 

3.TRENDSPANING 

 
Vilka är de viktigaste trenderna som 
påverkar vår bygd 2015? (med fokus på 
Hult) 

- Invandring från andra länder, 
främst europeisk invandring, en 
trend som kommer växa sig 
starkare. 

- Miljön blir viktigare att värna om. 
Närproducerat och ekologiskt blir 
viktigt. 

- Hälsa i fokus. 

 

Vad tror ni om framtiden om 40 år 
- Resandet ser annorlunda ut. Inga 

bensinbilar och mer samåkning 
genom samordning av bilåkandet. 
Hur löser man flyget blir det 
viktigaste. 

- Städerna kan inte växa ännu mer, 
landsbygden har alla möjligheter! 

- Arbetssituationen, datorerna möjlig 
gör arbeta hemma 

För att diskutera trender delades sedan 
gruppen in i två mindre grupper, trendkort 
användes för att sätta namn på dessa 
trender.  
 
Grupp 1 

• Heltidsarbete, för mycket arbete för 
en del, för lite för andra. 

• Miljö - Ren mat! Ren miljö! Hult 
kan bli lungan för turister! 

 
Grupp 2 

• Hälsotrend - en trend som borde 
resultera i fler möjligheter i 
bygden. Man vill ha mer tid till 
träning. Bra lokaler, billigare i 
Hult. Motkraft - hitta de ideella 
krafterna som tränare. 

• Ekoturism - turista mer lokalt, 
kanotcenter, fiskecenter. Finns 
potential i Hultbygden! 

• Kommunikationerna blir alltmer 
viktiga som alternativ till 
bensindrivna bilen. 

 

4. ÖVERGRIPANDE MÅL 

 
Attraktiv boendeort 
Det är attraktivt att bo i Hult. Det ska 
finnas utrymme för alla generationer. 
Behoven av olika boendeformer behöver 
tillgodoses. 
 
Cykelled till Försjön 
Önskvärt att en cykelled dras från Hults 
samhälle till bostadsområdet vid Försjön. 
En cykelväg genom Hults samhälle är på 
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gång, projekterat för ”säker väg” men en 
förlängning/avstickare skulle också bidra 
till en säker väg för alla barn och 
ungdomar till och från skolan samt till 
fritidsaktiviteter. 
Turismaspekten är också viktig. Denna 
cykelled skulle också kunna marknadsföras 
till turister i området.  
Ansvar: Eksjö kommun och Trafikverket 
 
Cykelled till Eksjö 
Syftet är att få fler Hultbor att pendla till 
staden Eksjö- den gamla cykelvägen är inte 
aktuell längre eftersom den är dåligt skött. 
Den befintliga leden är inte den direkta 
vägen till Eksjö.  Istället vill vi bygga på 
den led som redan finns, men undvika så 
man slipper köra på riksväg 40. Även 
viktigt att förbinda Björka, via Räveberg. 
Dessa leder skulle främja attraktiviteten i 
bygden. Trafiksäkerheten skulle förbättras, 
vilket är extra viktigt för våra barn och 
unga. Viktig är också hälso- och miljö-
aspekt.   
 
Offentlig service i Hult 
I dagens samhälle krävs ofta ett stort 
engagemang av landsbygdsorterna för att 
behålla respektive öka befolkningsantalet. 
Vi ser att befolkningsantalet generellt 
sjunker på småorterna runt om i landet 
medan städerna fortsätter växa. Vi vet att 
ett bra service- och kulturutbud bidrar till 
en attraktivare bygd. Vi vet också att den 
offentliga servicen centraliseras alltmer, 
och dessutom i otakt med den digi-
taliserade delaktigheten bland befolk-
ningen. Med en åldersstruktur, där andelen 
av befolkningen har en relativt hög ålder, 
finns ett extra starkt behov av en sådan 
service.  
Vi vet att en levande landsbygd är viktig 
för områdets attraktionskraft. En funger-
ande lanthandel är en betydelsefull faktor 
för en levande landsbygd. Lanthandeln är 
viktig inte bara ur livsmedelsförsörj-
ningssynpunkt utan även som en service-
central och samlingspunkt för bygdens 
befolkning och en plats dit besökaren/ 

turisten kan vända sig för att få informa-
tion. 
 
Idé för att förbättra den offentliga 
servicen 
För att skapa en utökad offentlig service 
till gagn för invånarna i Hultbygden skulle 
ett mindre servicekontor med fördel kunna 
etableras inne i lanthandeln. 
I Hulthallens entré byggs servicekontor/ 
informationshörna upp, där trevliga möbler 
och en publik dator bidrar till en väl-
komnande miljö. Emilkraftens personal, i 
nära samarbete med kommunen, bygger 
upp en verksamhet som Hulthallens 
personal/ortens föreningar på sikt skall 
kunna sköta själva. I projektidén ingår att 
Hulthallens ägare/personal vävs in i 
Emilkraftens uppbyggda nätverk gällande 
offentlig service. 
 
Projektet initierar hållbara nätverk mellan 
myndigheter och Hultbygdens invånare 
och föreningar samt möjliggör för 
besöksnäringen att utvecklas genom 
information på central plats som besökaren 
lätt hittar. 
 
Attraktiv turist och besöksort 
Hult har mycket att erbjuda besökaren. 
Skurugata, Albert Engströmsspelen och 
Boaryds Golf är kända besöksmål. Vi har 
goda förutsättningar för att utveckla både 
befintliga och nya besöksmål baserade på 
såväl naturupplevelser som arrangemang. 
Den som besöker Hult ska kunna erbjudas 
attraktiva aktiviteter och lämpligt boende/ 
övernattning året runt. 
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5.HANDLINGSPLAN 

 
Inom 1 år 
Klinten 
En upprustning av Klinten är viktig för 
bygden.  
Ansvarig: Eksjö kommun, ev genom 
medborgarförslag från Hultbygdens 
invånare 
 
Elljusspår  
Upprustning  
 
Tätare / bättre anpassade allmänna 
kommunikationer 
För att invånarna ska kunna bo i Hults 
samhälle men kunna arbeta, studera och 
delta i fritidsaktiviteter på annan ort, Eksjö 
såväl som t ex Jönköping, behövs bra 
allmänna kommunikationer. Även miljön 
tjänar på bra allmänna färdmedel. 
Ansvarig: Eksjö kommun, Kalmar 
länstrafik och Jönköpings länstrafik 
 
Tidningen som morgontidning 
Det är en viktig service att få sin tidning 
som morgontidning. Många på lands- 
bygden runt Hults samhälle får nu sin 
tidning på eftermiddagen och missar på så 
sätt information om dagens händelser, 
marknader och annonser.  
Ansvarig: Påverka Hallpressen genom en 
skrivelse från Hults samhällsförening 
 
Miniservicekontor 
Ett medborgarkontor med offentlig service 
och turistinformation saknas i samhället. 
Både invånare och turister frågar efter 
sådan service. Hulthallen är en lämplig 
plats och fungerar redan idag som en 
samlingspunkt i samhället. 
Ansvarig: Emilkraften i Mariannelund och 
Hulthallens ägare 
 
Inom 2 år 
Ungdomsgård 
Ungdomsgård med aktiviteter för ung-
domar att samlas på. Lokal finns men 
ledare saknas. 

Ansvariga: Samhällsföreningen med stöd 
av alla ortens föreningar 
 
Cykelled Hult – Movänta 
För att barn och ungdomar men även 
vuxna säkert, miljö- och hälsovänligt ska 
kunna ta sig mellan Hult och Movänta. 
Ansvariga: Trafikverket, Eksjö kommun 
med Hults samhällsförening som på-
drivande kraft 
 
Säkrare utfart/avfart Bogård – riksväg 
40 
En ny avfart som förbjöd vänstersväng 
med riktning från Eksjö byggdes för några 
år sedan. Fortfarande är det inte säkert att 
svänga höger in mot Bogård när man 
kommer från öster på rv 40, inte heller att 
svänga västerut när man kommer körandes 
från Bogård. En avfart, extra fil för trafik 
kommande österifrån på rv 40 önskas. 
Ansvariga: Eksjö kommun och Trafik-
verket 
 
Inom 5 år 
Utveckling mot åretruntanläggning på 
Movänta www.movantacamping.se  
 
Hyreslägenheter 
Fler hyreslägenheter i Hults samhälle 
särskilt lämpade för äldre.  
Ansvarig: Uppdra till Eksjöbostäder eller 
privat byggnadsfirma 
 
 
Uppföljning 
Samhällsföreningen ansvarar för att följa 
upp handlingsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


