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Inledning 
Värne är ett samhälle i Eksjö Kommun, 
med ca 150 invånare som ligger vid sjön 
Solgen, med många fina öar. Där finns 
också en av kommunens finaste badplatser, 
och en livlig båthamn. 
Förr fanns affärer, konditori, skola, kvarn, 
sågverk och smedja i samhället. Allt är nu 
nerlagt! Pga detta finns inga arbetstillfällen 
i samhället, utan de flesta får pendla till 
sina arbeten. 
Värne har ett rikt föreningsliv, med bla 
idrott, jakt, hembygdsgård och kyrka.  
Ungdomsverksamheten är stor, samhället 
består av många unga familjer med barn. 
Det är ett livligt samhälle! 

 
 
 
 

Bygdeprofil 
 
Landbruk. 
Landskapet i Mellby socken är mycket 
vackert, omväxlande med öppna fält och 
hagar, samt en hel del skog. Delar av sjön 
Solgen ligger också i Mellby, där det finns 
många fina öar som nu är naturreservat. 
Vad gäller lantbruket är det tyvärr inte så 
många brukare kvar. Omkring 1950 lär det 
ha funnits ett 50-tal gårdar och torp, som 
levererade mjölk. 1968 var siffran nere i 25 
och 1995 i 11 st.  
Idag finns endast 1 mjölkbonde kvar. Detta 
är inte några positiva siffror när det har 
funnits så många arbetstillfällen. Kött-
produktion bedrivs fortfarande av ett fåtal 
bönder.   
Några lantbrukare bedriver köttproduktion 
vid sidan om annat arbete. Någon har 
fåravel. Vad beror denna nedgång på? 
Naturligtvis till största delen på lönsam-
heten. 1988 var priset till producenten 32 
kr/kg för nötkött, idag 30 år senare 30 
kr/kg.  
Vad som är positivt är att den mesta 
åkerjorden brukas. Detta beror till stor del 
på att maskinerna blivit större och 
effektivare. Positivt är också att de flesta 
gårdar är bebodda.  
 

 
 
Mellby församling 
Mellby församling har haft verksamhet 
sedan 110-talet. Kyrkan byggdes ca 1275 
och länge var gudstjänster den verksamhet 
man hade. På 1900-talet hade man sön-



dagsskola, 1934 startade syföreningen, 
1938 församlingskåren som man har 
tillsammans med Höreda, 1929 kyrko-
kören, kyrkliga ungdomskretsen fanns 
1925-1961, kyrkans barntimmar fanns 
några årtionden tills in på 2000-talet, 
konfirmandarbete har funnits i försam-
lingen men bedrivs nu gemensamt i 
pastoratet, bibelstudiegrupp har funnits 
sedan 1975. Församlingshem har försam-
lingen haft sedan 1950, en egen stiftelse till 
1999. 
 

 
 
Värne Alliansförsamling 
Vi är en församling på 85 medlemmar, den 
äldsta är drygt 90 år den yngsta på 15 år. 
Dessutom kommer många andra män-
niskor till våra samlingar, och blir 
betjänade av oss. 
Församlingens verksamhet går att dela upp 
i olika grenar; Gudstjänstliv, Barn- och 
Ungdomsverksamhet, Gemenskapsträffar 
samt Bön och undervisning. 

• Gudstjänstliv – Så gott som varje 

söndag samlas vi till Gudstjänst. 

Samtidigt i källarlokalerna träffas 

församlingens och bygdens barn till 

Söndagsskola. 

Söndagsgudstjänsterna är navet i 

församlingens verksamhet. 

• Barn- och Ungdomsverksamhet – 

Tonår, Uv-scout, Söndagsskola och 

Öppen förskola är de verksamheter 

vi bedriver. 

• Gemenskapsträffar – En förmiddag, 

varannan vecka, träffas daglediga 

för gemenskap. För den 

intresserade ordnas även symöten. 

• Bön och undervisning – En kväll i 

veckan finns det möjlighet att 

träffas för att fördjupa sig i Bibeln 

och be tillsammans. 

 
Reningsverket i Värne 
Ledningarna och reningsverket byggdes i 
början på 60-talet, och har alltså 50 år på 
nacken. Det finns idag möjligheter att 
koppla in max 8-10 normala fastigheter till 
på ledningsnätet. Men på grund av en del 
inläckage i ledningsnätet, och det kommer 
nya miljökrav.  
Eksjö kommunfullmäktige har beslutat  att 
2018 ska det satsas på VA- i Värne. 
En konsult ska utreda och besiktiga led-
ningar och reningsverk, och komma med 
förslag om åtgärder. 
Det känns skönt att Värne finns med på 
kartan, så att inte alla satsningar blir i 
Eksjö. 
 
 
Solgen 
Solgens båtklubb med ca 150 medlemmar 
anser att inrättandet av ytterligare två na-
turskyddsområden i sjön Solgen är positivt. 
Solgen som rekreationsområden med 
möjlighet till fiske, fågelskådning och nära 
naturupplevelser. Enligt vattendom som 
medger en amplitud om 1,85 m, påverkas 
enligt Mellbys intressenter, att fisk-
beståndet minskar samt skapar bekymmer 
för båthamnens konstruktion. 
 



Viktiga frågor för bygden 
• Reningsverket är ett problem för 

byggnation på orten.  
• Dagis eller ytterligare en 

dagmamma behövs för att föräldrar 
som arbetar i t ex Vetlanda ska 
slippa lämna sina barn i Höreda. 

• Biltrafiken är ett problem. 
Bilisterna kör för fort genom 
samhället. 

• Dålig täckning när det gäller 
mobiltelefonin.  

• Vattennivån i Solgen är ett 
problem. En ny vattendom är ett 
måste. 

• Önskvärt med en spång/bro över 
ån. 

• Sjönära tomter är ett önskemål för 
utvecklingen av turismen. 

• Möjlighet till seniorboende är 
viktigt för att kunna bo kvar.  

• Elljusspår är ett starkt önskemål. 
• Upprustad lekpark för barnen. 

 

 
 

SWOT-analys 
 

•BARNOMSORG - Fler platser hos 
dagmamma eller på förskola. 

  
Styrkor 
Attraktivt att flytta till bygden 
Miljöbelastningen minskar 
Finns underlag för en förskola 
Mindre grupper 
Tillgång till lokal 
 

Svagheter 
Saknas ändamålsenliga lokaler 
Reningsverket klarar inte av flera 
byggnader 
Öppettider hos dagmamma (arbetar inte 
heltid) 
Får köra barnen till Höreda vid behov 
 
Möjligheter 
Flera arbetstillfällen 
Bättre rutiner 
Mer personal 
 
Hot 
Kan inte arbeta sin vanliga tid 
Tvingas in i en mammaroll 
Kan inte söka vilka arbeten som helst 
Tvingas ha två bilar 
Förskolan finns i Höreda 
 
 

•RENINGSVERKET -  Bygga om 
 
Styrkor 
Möjligheter att bygga fler hus 
Attraktivare bygd 
Utveckling av samhället 
 
Svagheter 
Få politiker som talar för bygden 
Ingen möjlighet att bygga 
Möjligheter 
Bygga Seniorboende 
Industri – rörelser 
Arbetsmöjligheter 
 
Hot 
Seniorboende i ett samhälle som saknar 
affär 
Dåliga kommunikationer 
 
 



•MOBILNÄT – BREDBAND 
 
Styrkor 
Ett bättre Värne! 
Möjligheter att arbeta hemifrån 
 
Svagheter 
Demokrati 
Ingen levande landsbygd 
 
Möjligheter 
Industrietablering 
Möjligheter att arbeta hemifrån 
Familjer återvänder till hembygden 
 
Hot 
Pengar! 
Säkerhet 
Monopol på fiberkabel. 
 

• SENIORBOENDE 
 

Styrkor 
Arbetstillfällen 
inflyttning 
Kunna bo kvar 
 
Svagheter  
Hinder från kommunen 
Reningsverkets kapacitet hindrar 
 
Möjligheter 
Politiker (lokal politiker finns nu en från 
Värne) 
 
Hot 
Utflyttning 
 

• SJÖNÄRA TOMTER 
 
Styrkor 
Inflyttning 
 
Svagheter 
Regelverk 
Reningsverk 
 
Möjligheter 
Turistutveckling 
 

Hot 
Ej komma intill vattendragen 
Begränsning för allmänheten 

 
 

Handlingsplan 
 
Vision 1 år 
Barnomsorg 
Kollektivtrafik 
Lekpark 
 
Ansvariga: Eksjö Kommun, 
Hembygdsföreningen. 
 
Vision 2 år 
Elljusspår 
Utökad konkurrens Bredband, bättre mobil 
täckning 
 
Ansvariga: Eksjö Kommun, 
Idrottsförening, markägare, Eksjö Energi, 
Teleoperatörer. 
 
Vision 3 år 
Äldreboende/seniorboende – viktigt att 
kunna erbjuda de äldre att bo kvar 
 
Ansvariga: Eksjö kommun med Värnes 
föreningar som pådrivande kraft 
 
Vision 5 år 
Reningsverket 
Vattennivån Solgen 
 Båtklubben har påvisat att vattennivån 
påverkar att Mellby hamn fryser sönder. 
 
Ansvariga: Eksjö Kommun, Eksjö Energi, 
båtklubben 



Andra viktiga frågor att fortsätta arbeta 
med i Mellby/Värne:  
 

• Biltrafiken - bilisterna kör för fort 
genom samhället. 

• Elljusspår, spång/bro över ån. 
• Sophantering 

 
 

Hur går vi vidare? 
Arbetet med att ta fram en lokal 
översiktsplan har skett i studiecirkel med 
Studieförbundet Vuxenskolan som pro-
cessledare inom Leaderprojektet: Lokala 
Utvecklingsplaner i Eksjö kommun där 
Emilkraften i Mariannelund varit projekt-
ägare. För att bygden ska utvecklas positivt 
är det viktigt att vi är uppmärksamma på 
de visioner som kommit fram i arbetet med 
en lokal utvecklingsplan och försöker 
förverkliga dem. 
 
 

 

Sammanfattning 
Värne är ett fint samhälle att bo i vid sjön 
Solgen. Här finns en av kommunens 
finaste badplatser, och en livlig båthamn. 
Vi har inga arbetstillfällen i samhället, utan 
de flesta får pendla till sina arbeten. 
Värne har ett rikt föreningsliv, med bl a 
idrott, jakt, hembygdsgård och kyrka och 
stor ungdomsverksamhet, samhället består 
av många unga familjer med barn. Värne 
är ett livligt samhälle! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


