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Styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Huskvarna - 

Friluftsfrämjandet Öxnegården - får härmed förelägga avdelningens 81:a 

årsmöte följande verksamhetsberättelse för år 2018. 
 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 

Ordförande Vakant 

Sekreterare Jörgen Hafström 

Ledamot Anita Ernst-Olsson 

Ledamot Hans-Åke Antonsson 

Ledamot  Leif Regnér 

Ledamot  Hans Widell 

Ledamot  Leif Adolfsson 

Ledamot  Dajan Capeljan 

   

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. 
 

Ordinarie årsmöte hölls på Öxnegården tisdagen den 6 mars 2018 med Bernt Pettersson som 

mötesordförande och Anders Larsson som mötessekreterare. 

 

Fast anställd personal 
 

Heidar Abiar Lathari, 25 % arbetstid, ekonomifrågor såsom bokföring & fakturering.  

Roger Häll  50 % arbetstid, bl.a. städning. 

Blandina Shmoon 75%  arbetstid, servering, kiosk. 

Anders Pettersson 75 % arbetstid, vaktmästare. 

För samtliga anställda har arbetsförmedlingen beviljat olika typer av lönebidrag. 

 

Övrig personal 
 

Onsdags- och fredagskvällar samt söndagar har verksamheten nästan helt och hållet skötts av 

ideell personal. 

 

Under styrelsen har vissa personer haft särskilt ansvar och speciella 

uppdrag: 
 

Öxnegårdens dagliga verksamhet Jörgen Hafström, Anita Ernst-Olsson 

Bokföring    Heidar Abiar Lathari 

Bidrag   Jörgen Hafström  

Fastigheten   Hans Widell 

Lotterier (exv Sverigelotter) Heidar Abiar Lathari 

Medlemsombud  Anders Larsson  

Medlemsuppvaktning  Anders Larsson 

Motionsgymnastik  Lennart Storm 

Personal (anställd)  Anita Ernst-Olsson, Leif Adolfsson 

Stavgång   Ing-Britt Quarfordt 

Tipspromenader  Anders Larsson och Ove Claesson  

Spår & leder  Jörgen Hafström 

Webbmaster   Ove Claesson 

 

 

 2  



 

Revisorer 
 

Inge Fransson och Sonny Gustafsson har varit avdelningens revisorer med Eva Bjällmark som 

ersättare.  

 

Valberedning 
 

Greger Johansson, Berno Johansson och Eva Karlsson har ingått i valberedningen med den 

förstnämnde som sammankallande.  

 

Medlemmar 
 

Friluftsfrämjandets centrala medlemsregister utvisar att under 2018 hade vår lokalavdelning 

212 st medlemmar, som mycket glädjande var en ökning med 39 jämfört med föregående år. 

 

Data/Internet 
 

Vår hemsida (www.friluftsframjandet.se/oxnegarden) har under året skötts på ett bra sätt av 

vår webbmaster Ove Claesson. Som biträdande administratör har vi numera också Leif 

Adolfsson. 

Vår redovisning av resultaten av söndagstipspromenaderna på hemsidan är fortsatt mycket 

uppskattat av många av våra tipspromenerare. 

Vi har även en egen grupp upplagd i Facebook där vi lägger ut våra olika aktiviteter genom 

Ingela Wigerbratts försorg. 

 

Annonsering och information till medlemmar  

Föreningens tipspromenader har annonserats under ”Tipspromenader” i JP. Ofta har vi även 

lyckats få in information om våra aktiviteter under bl.a. ”Nytt från läsarna” i JP och ibland har 

JP gjort egna reportage om våra aktiviteter. 

För många av våra speciella aktiviteter har mejl med information skickats direkt till alla våra 

medlemmar (som har e-postadress registrerad), i vissa fall även till medlemmarna i 

Jönköpings lokalavdelning och andra potentiellt intresserade. 

Många av våra aktiviteter har även lagts ut på Vätterhems intern-TV. 

 

Friluftsfrämjandet Region Öst  
 

Region Östs årsstämma arrangerades den 21-22 april  i Västervik. Närvarande var  27 

röstberättigade deltagare från de olika lokalavdelningarna.  

Representant från Öxnegården var Jörgen Hafström. Förutom mötesförhandlingarna så var det 

information från FF centralt, information om äventyrscykling samt naturparkour.  

Vår styrelsemedlem Hans-Åke Antonsson var också på plats men eftersom han då och även 

nu är anställd av Region Öst fick han inte vara delegat. 

 

Valborgsmässofirande  
 

De traditionella aktiviteterna med körsång, vårtal, våreld, fyrverkeri och servering arranger-

ades i samarbete med Hyresgästföreningen på Öxnehaga. Vädergudarna var inte på bästa 

humör denna dag och under kvällen kom ett par rejäla regnskurar.  

Antalet besökare var därför betydligt mindre än normalt (c:a 400). 
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Öxnehagadagen  
 

Lördagen den 19 maj anordnades Öxnehagadagen med diverse aktiviteter i Öxnehaga 

centrum. Vädret var kanon, soligt och fint och det var mycket folk som gick omkring bland de 

olika aktiviteterna. 

Vi medverkade med att sälja lotter, grillade marshmallows, en hinderbarna för barn, vind-

skydd och Skogsmulle (Ingert Lindh) och Skräptanten (Ulla-Britt Tholin) var där (även i 

karnevalståget).  

Nytt för året var att vi ordnade en minitipspromenad via en 2,5 meter lång planka med nästan 

60 deltagare. 

Det blev en mycket trevlig dag i Öxnehaga centrum. 

 

   
Tenzing, Anders, Hasse, Jörgen & Leif G Minitipspromenaden 

 

 

 

Österängsdagen  

 
Den 25 augusti deltog vi på Österängsdagen med lotterier, hinderbana för barn och diverse 

information om Öxnegården och de aktiviteter vi bedriver där.  

Det som drog mest var nog den staplingstävling, där barnen fick utmana någon av oss för att 

se vem som kunde lägga dit den översta biten innan det rasade. Positivt för oss att vi var där, 

hade bästa platsen och som kanske i framtiden lockar fler besökare till Öxnegården. 

 

 

 
Jörgen, Hasse, Leif A och  

Thorbjörn Hammerth (Vd Vätterhem) 
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Julmarknad i Smedbyn  
 

Den 2 december arrangerades den traditionella  

julmarknaden i Smedbyn - ”Gammel-Jul”. Här  

deltog Öxnegården liksom föregående år. I år  

deltog vi endast med försäljning av lotter.   

Ansvariga var stavgångsgruppen med respektive.   

 
 

 
 Jeanette, Håkan och Irene säljer lotter 

Jul i Öxnehaga centrum  
 
Den 16 december deltog vi i denna Julmarknad med lotterier och korvgrillning. Det var en 

blåsig och kylig söndag så det blev inte så många besökare som man hoppats på, men vi som 

var där frös och hade trevligt. Viktigt är att vi är med på denna typ av arrangemang så att 

boende på Öxnehaga ser att vi verkligen finns. 

Här finns en utvecklingsmöjlighet om allt börjar planeras i tid. 

 

Friskvårdskortet  
 

Försäljning av det s.k. Friskvårdskortet startades upp 2016. Detta är en kombination mellan 

ett lotteri och en inspiration till motion. Från uppstart har vi sålt ca 475 kort och vi har 2 

utlottningar per år, en i maj och en i december. Många fina vinster har lottats ut och samtliga 

var sponsrade. 

 

Samverkansgrupper 
 

Bernt Pettersson har under året representerat lokalavdelningen i gruppen, som  samordnar 

verksamheten på ”Hörnan” – träffpunkt för pensionärer. 
 

Leif Regnér  har under året representerat lokalavdelningen i Lokala områdesgruppen för 

Öxnehaga.  
 

Delar av styrelsen har under året deltagit i olika möten arrangerade av bl.a. Lisa Bergström, 

Friluftsstrateg inom Jönköpings Kultur & Fritid. 
 

Jörgen Hafström har under året träffat Carina Lundell (Öxnebacka), Eva Åman (Gethagens 

trygghetsboende), Maria Dellenbo (Äldreomsorgen) och Mia Rosell (Hyresgästföreningen) 

för att skapa idéer/planera för aktiviteter avsedda för äldre. 
 

Hans-Åke Antonsson har genom sin roll som verksamhetsutvecklare inom Regions Öst fått  

olika kontakter som Öxnegården kommer att få nytta av, exv Regionens (Landstingets) 

folkhälsochef  Jesper Ekberg. Jesper Ekberg fanns också på plats på Öxnegårdsdagen.  

Hans-Åke blev även under året utsedd att bli Friluftsfrämjandets representant i Jönköpings 

kommuns naturvårdsråd. 
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Stavgång 
 

Vintern 2018 var väldigt snörik, men vi är ju tuffa så vi stavade på varje torsdag. Den 12 april 

var första helt snö-is-fria promenaden och 3 veckor senare var det sommar. Våren passerade 

väldigt snabbt, men Vitsippekaffet hann vi med den 19 april. 
 

Den 10 maj gick vi långvandring runt Granarpasjön i härligt solsken. 
 

Som avslutning den 31 maj gjorde vi i år en utflykt med bilar. 12 bilar i kolonn som innehöll 

45 stavgångare körde först till Ödestugu Hembygdsgård där N-E Andersson tog emot oss och 

guidade runt och fixade kaffe. Kolonnen körde sen vidare mot Hooks Herrgård för lunch.  
 

Vid höststarten 6 september kom det 10 nya stavgångare, kul! Bra att vi har 3 ledarledda 

grupper plus att vi har 3 hjälpledare som kan rycka in när det behövs. 
 

Smålandsidrotten hade i höst informationsträffar för daglediga som kunde ”prova på” olika 

aktiviteter i olika föreningar - 4S, som betyder sund, smart, stark, senior. Dom besökte oss 

den 27 sept. och den 4 okt. Det kom 24 personer. Vi körde stavgångsfilmen och provade ut 

stavar samt visade tekniken. 
 

Vi bjöd även i år på ”Glögg i skogen” den 29 nov. samt Julavslutning den 13 dec, då 55 

personer hade trevligt med fika, sång och lotterier. 
 

Vid årsskiftet hade vi 67 stavgångsmedlemmar och vi har varit i genomsnitt 47 deltagare per 

träff under året.  
 

TACK alla glada och trevliga stavgångare för 2018! 
 

Nästa år blir det 20 år sedan stavgången startade på Öxnegården! 
 

”DET SKA VI FIRA!!” 

 

Vid pennan 
 

Ing-Britt Quarfordt 
 

 

 

 
Tuffa stavgångare i vinterväglag 
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Tipspromenader och Motionsbingo 

 

 
Vi har under året arrangerat Tipspromenader enligt följande: 

 

Våren:  24 promenader med 3480 deltagare. Ett snitt på 145 deltagare per promenad. 

Hösten: 20 promenader med 3884 deltagare. Ett snitt på 194 deltagare per promenad. 

 

Året gav ett bättre resultat jämfört med året innan med ett plus på 262 deltagare.  

För hela året blev det 44 promenader (samma som  förra året) med ett deltagarantal  

av 7364 personer. Ett snitt på 167 deltagare. 

Det vi mycket glädjande kunde konstatera under året var att antalet barnfamiljer ökade 

markant. Dessutom har vi lagt märke till att vi står oss bättre i konkurrensen med andra 

arrangörer av tipspromenader än tidigare. 

Motionsbingon på onsdagar har varit 41 stycken med c:a 330 deltagare.  

Här har vi ingen exakt siffra då vi inte för någon statistik. 

 

Några noteringar under året: 

 

 7/1 Årets första tipspromenad. 

17/6 Vårens sista. 

12/8    Höstens första. 

26/12   Höstens sista. 

9/12 Tomten i skogen som vid grillplatsen delade ut godis till barnen. De vuxna deltagarna 

bjöds på glögg och pepparkakor. Se vidare separat redovisning av denna aktivitet.  

 

1.320 tipsfrågor har våra frågeställare skapat under året och de har varit: 

Anders Larsson, Berno Johansson, Birgitta Ljunge, Ove Claesson och Hans Widell (ny för året).  

Leif Berglund (hjälp med utsättning av frågor och övrig administration av tipspromenaderna). 

 

Vid pennan 

Ove Claesson 
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Motionsgymnastik i  

Stenholmsskolan 
 
Vi är en glad grupp, huvudsakligen seniorer, som  

träffas onsdagskvällar för att köra ett medelgympapass  

till härlig musik. Passet är en timma långt och ger alla  

muskler en dos och är stärkande för både kroppen och själen.  

Efter gympapasset är det dusch och bastu som gäller.  

I bastun pratas och skrattas det högljutt. Många gånger löser vi såväl lokala problem, som 

våra politiker inte löst, men vi löser även många världsproblem.  Vi disponerar 

Stensholmsskolans gymnastiklokal onsdagar mellan kl. 19.00 till 20.00. Vi har en 

terminsindelning med en vårtermin och en hösttermin som följer skolans terminer. 

Deltagarantalet har minskat de senaste åren. På vårterminen har dock två nya medlemmar 

tillkommit, vilket är positivt. En av de nya deltagarna är en trevlig tjej som förgyller tillvaron 

för herrarna. Det finns fortfarande plats för fler hugade motionärer som vill umgås och ha 

trevligt samt förbättra konditionen och stärka sina muskler. 

 
Under vårterminen (10/1 – 25/4) träffades vi under 16 tillfällen. Totalt antal inskrivna 

deltagare var 10 stycken med mycket god närvaro. 

Avgiften för vårterminen var 365 kronor för medlemmar i Friluftsfrämjandet och 415 kronor 

för icke medlemmar. 

 

Under höstterminen (5/9 –19/12) träffades vi också under 16 tillfällen. Totalt antal inskrivna 

deltagare även här var 10 stycken med mycket god närvaro. 

Avgiften för höstterminen var 365 kronor för medlemmar i Friluftsfrämjandet och 415 kronor 

för icke medlemmar. 

 

Under vårterminen hade fyra deltagare en närvaro på alla 16 tillfällena. Öxnegårdens utfästa 

pris till de två flitigaste deltagarna har fördelats genom lottning bland de fyra. Lottningen 

utföll så att vinnare av var sitt Öxnegårdens friskvårdskort blev Lars Erik Engstrand och 

Christer Claesson. Grattis! 

 
Vid pennan 

Lennart Storm 
 

 
Många glada motionärer i Stensholmsskolan 
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Barn- och Ungdomsverksamhet 
 
Tyvärr har vi under året fortfarande inte fått igång någon Skogknytte- resp. Skogsmulle-

verksamhet. Det är fortfarande svårt att få tag i intresserade som vill ställa upp som ledare.  

Trots detta så har det ju förekommit en hel del aktiviteter runt Öxnegården riktade till barn 

och ungdomar. 

Vi har dock stora förhoppningar om att få igång ännu mer barnverksamhet under 2019. 

 

Skogsupptäckarna 
 

På Ingela Wigerbratts initiativ genomförde vi under våren (april till juni) en barnaktivitet efter 

ett nytt koncept som riktade sig till barn i åldern 4-10 år. Under 4 samlingar genomfördes 

småkrypssafari, tipspromenad, vandring utmed bäcken, uppdragslek och pinnbrödsgrillning 

till alla barns förtjusning. 

Ansvariga ledare förutom Ingela var Nina Lindgren, Christin Sparväng och Elin Karlsson. 

Denna aktivitet blev mycket lyckad och uppskattades mycket av både barn och föräldrar. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

  Småkrypssafari  

 

Skolkontakter 
 

Öxnegården är ett populärt utflyktsmål för våra skolor, kommunala dagmammor etc. Vi har 

under året haft besök av 15 olika skolor utöver Öxnehagas förskolor, dagis etc. Allt detta är 

något vi verkligen uppskattar även om det kan bli lite stojigt och högljutt då det ibland är flera 

klasser samtidigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glada barn i skogen 

 

Tipspromenader  
 

Öxnegården har en mångårig tradition att parallellt med tipspromenaden för vuxna på 

söndagar även ha en tipspromenad för barn. Under året har vi haft 44 tipspromenader med 

totalt c:a 900 deltagande barn. Många barn deltar även med liv och lust i motionsbingon. 
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Må bra i naturen 

 
Detta projekt startade under 2017 och avslutades och redovisades under början av 2018. 

Projektet gav en massa ”good-will” åt Öxnegården samt ett visst ekonomiskt bidrag.    

Allt dokumenterades i en inspirationsfilm som blev klar under början av året och som numera 

finns ute på bl.a. vår hemsida. Den distribuerades till Kultur & Fritid, Studiefrämjandet etc. 

Vissa aktiviteter, tipspromenad och stavgång, tillhörde ju våra ordinarie verksamhet men 

några nya aktiviteter startades upp. 

Under året har fredagsfikat för våra äldre invandrarkvinnor (och någon man) under Seide 

Aslans, Hans-Åke Antonssons och Helena Takkis (Studiefrämjandet) ledning levt vidare. En 

fredag per månad har man haft en särskild aktivitet, exv fågelskådning, bingospel, prova på 

stavgång mm. Resterande fredagar har det varit s.k. Öppet hus. Vid samtliga fredagar har man 

genomfört en kortare promenad. 

 

Under året har också promenaderna med boende från Öxnebacka genomförts tillsammans 

med Jörgen Hafström, varje torsdagseftermiddag. Tyvärr blev det inte så många på grund av 

sommarhettan. 

Den 14 augusti genomfördes den numera traditionella utflykten till Öxnegården med ca 40 

boende och 10 av personalen. Vädret var i år inte så bra men kaffet och rulltårtebakelsen 

uppskattades. Underhållningen sköttes även i år av Gabriel Djärv.  

 

 

 

 

 

 

Samarbete med 

   
Under året genomfördes den aktivitet som inte blev av under 2017.  Den 29 mars invaderades 

Öxnegården av ca 200 påskkärringar och påskgubbar. Öxnegården tillsammans med 

Vätterhem och Öxnehagas förskolor arrangerade då ”Blåkullaracet”. Först var det sång och 

dans framför scenen, därefter var det promenad/löpning på en liten snitslad bana och där alla 

fick ett diplom efter genomförandet. Allt avslutades senare med saft och bullkalas. 
 

Tyvärr så hann vi inte med det sk. ”Vätterhemsfikat”. Det var när varje bovärd fick bjuda med 

sig någon boende, kanske hemmasittande, från sitt område till förmiddagsfika på Öxnegården.  

Det får vi satsa på under 2019! 
 

Ett stort tack till Vätterhem och all personal för gott samarbete. 
 

 

Vid pennan 

Jörgen Hafström 

 

 

 

 

 

 

10 



 

Guidningar i naturen 
 

Vi har under året arrangerat ett antal olika naturaktiviteter med olika inriktning.  

 

Audioguidning  
 

Den 11 juni anordnade vi en audioguidning runt Bondberget  

där vi under kommunekolog Dag Fredrikssons kunniga  

ledning besökte några av de 10 audioguidestationer som  

kommunen placerat ut. Med teknikens hjälp (QR-koder och  

smart phone) kunde vi här lyssna på korta beskrivningar om  

vad naturen och kulturen har att bjuda på.  

Vi fick lära oss mycket om insekter, fåglar, fladermöss,  

barrskog och även om hur människor levde här förr  

(i Hökamossetorpet). 

Det blev en mycket intressant och lärorik rundvandring.  

Synd att det var så få (4 st) som ställde upp denna dag. 

 

Studiecirkel Östra Vätterbranterna  
 

Under hösten anordnades en studiecirkel om naturen  

i Östra Vätterbranterna med biosfärområdet som  

arrangör och Manne Ryttman som kursledare. 

Deltagarna samlades vid 5 tillfällen och de platser  

som besöktes var naturen runt södra Vättern och  

då bl.a. Bondberget, Vista Kulle och  Huskvarna  

hamn (där rödingarna lekte). 

Det var en mycket givande kurs där deltagarna fick  

lite insikt i hur olika delar av naturen hänger ihop  

och påverkar varandra. Det hade dock funnits plats  Manne, Britt-Louise, Ing-Britt och  

för fler deltagare.   Jörgen på Vista Kulle 

 

Vuxenmulle, Lugn av naturen  
 

Den 16 och 23 maj genomförde vi 2 träffar under temat Vuxenmulle. Vi vandrade runt i 

Bondberget för att upptäcka vårens ankomst.  

Den 19 september var aktiviteten ”Lugn av Naturen” inplanerad. Tyvärr kom bara våra två 

ledare, så det blev extra lugnt. 

Dessa aktiviteter var utannonserade via kommunens Guidningar i Naturen, men tyvärr var 

anslutningen dålig. 

 

Svamputflykt 
 

Den 29 augusti var det planerat att genomföra en ny svamutflykt på Bondberget under ledning  

av svampkonsulent Anders Strandh.  

Den långa varma och torra sommaren hade dock gjort att tillgången på svamp var obefintlig 

när det var dags att gå ut med en inbjudan och därför ställdes denna aktivitet in. Senare kom 

dock en del regn och svampen med detta, med då var det för sent att planera om. 

Synd att vi inte kunde upprepa fjolårets lyckade svampövning. 
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Skogsbad  
 

Den 26 september fick deltagarna i denna aktivitet provsmaka på några hälsosamma smårätter 

med ingredienser från naturen. Personal från vårdcentralen lagade ihop dessa smakprov på 

vad naturen har att erbjuda. Anslutningen blev mycket bra, inte minst tack vara att Seide 

Aslan anslöt med sin grupp (och all mat gick åt som smör i solsken). 

 

 
Smårätter från naturen serveras 

 

 

 

 

 

 

Kattugglan i fokus 
 

Den 24 oktober kom ett drygt 50-tal personer för att lyssna  

på Håkan Berglunds föredrag om kattugglor. Håkan har  

sedan 2004 ett projekt med 100 holkar avsedda för katt- 

ugglor som han bevakar. Han visade bilder på både vuxna  

fåglar och ungar i holkarna och av bilderna framgick det  

att gnagare och en och annan fågel är ugglornas främsta  

föda. Han visade hur det går till att sätta upp holkar och  

hur man med hjälp av en digitalkamera på en lång stång  

kan ta bilder när han gör den årliga inventeringen.  

En mycket lyckad och intressant kväll. 

 

 

 Håkan med en kattuggla 
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Öxnegårdsdagen 
 
Söndagen den 16 september arrangerade vi återigen, enligt en mångårig tradition, vår egen 

Öxnegårdsdag.  Detta är ju en dag där vi försöker att presentera vår verksamhet för folket  i 

Vätterbygden. Vi hade tur med vädret där det efter en lite kylig morgon blev huvudsakligen 

soligt och fint.  

En ny aktivitet var att man kunde prova på att kasta Frisbee, som var populärt. En annan ny 

aktivitet var Naturparkour, där man utnyttjar de naturliga hindren i naturen för att ta sig fram. 

Många kände sig manade att prova på detta (se även bilder nedan). 

Utöver detta så hade vi presentation av stavgång, Mulle och Skräptanten var där, de yngre 

barnen hade en egen hinderbana, fiskdamm med godis för de yngre, lotterier och loppis.  

Dessutom var Vätterhem där och informerade om sin verksamhet och Biosfärområde Östra 

Vätterbranterna sålde närproducerad honung från Öxnehaga - mycket populärt. 

Till dagens tipspromenad hade vi lockat med många extravinster och deltagarantalet blev 

riktigt bra (262, varav drygt 50 barn).  

Det totala antalet besökare uppskattade vi till drygt 350. 

Allmänt kändes det som att vi hade lyckats få ut budskapet om våra aktiviteter denna dag, inte 

minst många barnfamiljer hade hörsammat inbjudan och det var bra fart på de allra flesta  av 

aktiviteterna. 

Vi var mycket nöjda med denna Öxnegårdsdag. Ett stort tack till alla ledare som ställde upp 

och jobbade denna dag! 

 

Vid pennan 

Anders Larsson 

 
 

 

 

 

 

  
  Barn testar på Naturparkour i närmiljön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Naturparkour i skogen 

 

 

 

 
 Skogsmulle Ingert med barn 

13 



 

 

Hej Alla Barn! 

 

  

 

 

Tomten i skogen 
 

Årets upplaga av Tomten i skogen ägde rum söndagen den 9 december.  

Detta är ett årligen återkommande samarrangemang med Hyresgästföreningen på Öxnehaga, 

som står för både godis och julklappar, medan vi gör resten av jobbet. 

Vi saknade snön denna dag och veckan före hade det kommit en hel del regn. Underlaget var 

dock bra och några regnstänk som kom störde inte så mycket. 

 

Vid grillplatsen bjöds barnen på godis av tomten och de vuxna fick varm glögg, uppvärmd 

över öppen eld, och dessutom pepparkakor av tomtens nissar. 

Bakom tomteskägget dolde sig detta år åter Ulla-Britt Tholin. Till sin hjälp hade hon 

tomtenissarna  Jörgen Hafström, Christer Claesson och Anders Pettersson. 

För transporten upp till grillplatsen av allt material svarade Anders Pettersson som körde 

traktorn. Ansvarig för aktiviteten och tipsfrågorna (med inslag av Jul) var Anders Larsson. 

Antal deltagare var totalt 276, varav 64 barn. Lite färre deltagare än normalt, men vädret var ju 

tyvärr inte så inbjudande denna dag.  

Detta är dock en aktivitet som är mycket uppskattad, främst av många barnfamiljer. 

 

Efter denna speciella tipspromenad lottades en mängd julklappar ut som extravinster bland alla 

deltagare. 

Vi tackar åter Hyresgästföreningen på Öxnehaga och inte minst Mia Rosell för gott 

samarbete. Mycket trevligt att vi kan upprätthålla denna mångåriga tradition! 

 

Vid pennan  

Anders Larsson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tacksamt barn hos tomten Jörgen och Christer serverar glögg och pepparkakor 
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Spår och  

Leder 
 
 
 
 

Så småningom blev det vinter även detta år och ganska sent så kom det rikligt med snö, som 

låg kvar ovanligt länge. Därför kunde Anders Pettersson med lite assistans av Ove Claesson 

dra upp ett skidspår runt vårt elljuspår, som blev ganska bra. Efterhand som det kom mera snö 

så kunde Anders P bättra på elljuspåret och även dra upp kortare skidslingor runt gärdena i 

närheten av Öxnegården, som uppskattades av ett antal skidåkare. 

Den 20 mars var Ove Claesson, Jörgen Hafström, Anders Larsson och Ing-Britt Quarfordt(!) 

på en Spårledarträff  som anordnas av kommunen varje år. Detta år ägde denna träff rum i 

Månsarps IFs stuga. Vi fick här till livs lite information om vandringslederna och bl.a. om de 

mätningar som görs på dessa för att kolla hur mycket de används. Dessutom fick vi till livs en 

god smörgåstårta med kaffe! 

Vädret med ibland hård blåst och regn gör ju att spåren ofta får stryk. Vi har under året vid ett 

flertal tillfällen fått rensa spåren från nedfallna träd och även klippt buskar och mindre träd för 

att göra spåren framkomliga. 

Trimningen av gräset utmed spåren gjordes helt och hållet av Anders Pettersson med början i 

juni. Den långvariga sommarhettan och dito torkan gjorde sedan att vi blev tvungna att göra 

ett uppehåll på grund av brandfaran. Därför blev grästrimningen inte slutförd förrän i slutet av 

augusti. Resultatet blev dock mycket bra. 

Vi har också ansvar för att kolla delar av "Södra Vätterleden" längs sträckan Skinnersdal - 

Öxnegården - Smedbyn. Här gäller det att kolla spårmarkeringar och röja undan eventuella 

hinder. Detta har skett två gånger, en gång på våren och en gång på hösten. Vissa hinder har 

vi själv kunnat fixa, medan större saker rapporterats till kommunen. 

 En tråkig företeelse som verkar bli allt vanligare är att våra spårmarkeringar saboteras. Värst 

utsatta är Vilses Stig och Hälsoleden med upprepade sabotage. Även markeringar på de längre 

spåren har utsatts för åverkan, t.o.m. bortre delen av milspåret har drabbats!  

Man kan undra vad det är för typ av människor som finner så stort nöje i detta och som 

medför så mycket onödigt jobb för oss! 

Den relativt nyanlagda spången på bortre delen av milspåren blev tyvärr under året sönder-

trampad 4-5 gånger av hästekipage, men kunde dock repareras. Troliga syndare här är unga 

ryttare med mycket dåligt omdöme! 

 

Totalt sett är vi dock mycket nöjda med spårens allmänna status och vi får även mycket 

beröm för det jobb vi lägger ned på spåren. 

De som huvudsakligen jobbat med spåren under året var Göran Johansson, Anders Larsson, 

Anders Pettersson, Bo Gustafsson, Christer Claesson, Jörgen Hafström och Gunnar 

Johansson. 

 
Vid pennan 

Anders Larsson  
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Hälsoleden 



 

Statistik över genomförda aktiviteter på Öxnegården 2018 
 

Aktivitet Antal Antal Tidsåtg/ Summa 

 

akt-tillf pers person timmar 

Audioguidning - Dag Fredriksson  (11/6)  1 5 3 15 

Bastubad fredagar   40 10 2 800 

Blåkullaracet med Vätterhem & förskolan - planering  3 1 2 6 

Blåkullaracet (29/3)  1 150 2 300 

Friskvårdskort - försäljning/utlottning etc   2 5 2 20 

Gammeljul i Smedbyn (2/12)   1 8 3 24 

Gå-lunka-löp - Hösten   10 4 2 80 

Jul i Öxnehaga (16/12)  1 4 5 20 

Julsamling - personal (4/12)  1 30 2,5 75 

Kattugglan i fokus (24/10)  1 50 2 100 

Kommunala möten - diverse  13 2 2 52 

Lugn av Naturen (19/9)  1 2 2 4 

Motionsgymnastik  Stensholm - Vår  16 8 1,5 192 

Motionsgymnastik  Stensholm - Höst  16 8,8 1,5 211 

Må bra i Naturen, Seide Aslan-gruppen på Öxnegården  8 15 2 240 

Ondagsbingopromenad   41 8 1,5 492 

Skogsbad (26/9)  1 25 1,5 38 

Skogsupptäckarna 29/4 - 10/6  4 11 2 88 

Sommarsamling - personal (29/5)   1 25 2 50 

Spårskötsel  80 4 4 1280 

Stavgång - Vår  20 39 2 1560 

Stavgång - Höst  15 47 2 1410 

Studiecirkel  Östra Vätterbranterna - Höst  5 6 4 120 

Styrelsemöten - Öxnegården LA  12 5,5 4 264 

Tips- & Bingopromenad (exkl Tomten)   43 165 1,5 10643 

Tips- & Bingopromenad (exkl Tomten, ledare)   43 5 5 1075 

Tips- & Bingopromenad (förberedelser)   44 1 4 176 

Tomten i skogen (9/12)  1 285 2 570 

Valborgsmässofirande (inkl planering) (30/4)   1 400 4 1600 

Vandring Granarp (10/5)   1 6 4 24 

Vuxen-Mulle (16/5 + 23/5)  2 5 2 20 

Växtbytardag (2/9)  1 8 1 8 

Årsmöte Öxnegården (6/3)  1 33 2,5 83 

Äldreverksamhet Öxnebacka - promenader  10 8 1 80 

Äldreverksamhet Öxnebacka - fika Öxneg (14/8)  1 50 2 100 

Äldreverksamhet Öxnehaga - möten  4 4 2,5 40 

Österängsdagen (25/8)  1 5 6 30 

Öxnegårdsdagen (16/9) (planering)  1 5 2 10 

Öxnegårdsdagen (16/9)  1 350 2 700 

Öxnehagadagen (inkl planering) (19/5)  2 5 5 50 

Totalt antal timmar       22649 
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Årets Öxnegårdare 2018 

 
 

 
 

 

 
 
 

Styrelsen har enhälligt utsett Blandina Shmoon till Årets Öxnegårdare med 

motivering som följer: 

Efter en kort inkörningsperiod har hon successivt kommit in i vår verksamhet och ansvarat för 

caféverksamheten på ett utomordentligt sätt. Ett av de önskemål vi hade var att kunna sälja 

hembakat till våra kunder/gäster. Det hembakade har under åren blivit till riktiga delikatesser. 

Kanske är detta en del av svaret när vi ser att antalet deltagare vid våra tipspromenader har 

ökat. 

Varannan torsdag har Blandina bjudit våra stavgångare på varierande soppa med hembakat 

bröd, vilket varit populärt. 

 

Ett stort tack till Blandina för ditt hängivna jobb, som vi hoppas att du fortsätter med många 

år till! 

  

Styrelsen  
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Styrelsens tillbakablick på 2018 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsåret 2018 är till ända och vi kan se tillbaka på ett bra år. När vi lämnade 2017 

kändes det som om kurvan för oss hade vänt uppåt. Vid årsmötet den 6 mars så förstärktes 

styrelsen med 3 nya ledamöter och på så vis kunde arbetsbördan fördelas och nytt blod 

tillföras. 

 

Vi har under året tagit fram en Värdegrund samt en Drogpolicy för Öxnegården. Detta på 

begäran av Jönköpings kommun i samband med bidragsansökan.  

 

Styrelsen har under året försökt att arbeta efter 2 inriktningar:  

Folkhälsa, här samlar vi all vår verksamhet när det gäller friluftsliv, motion och 

naturupplevelser.  

Det andra är ”Syns vi inte, finns vi inte”. Det innebär att vi under året har försökt att vara 

med vid marknader, temadagar etc, utöver de redan tidigare, ex Tankesmedjan i Tranås 8/11, 

Friluftsliv och Naturturism 8/11 och öppnandet av Kvarteret Ödlan 17/11.  

 

Tyvärr har vi inte under året fått igång någon Mulle- eller Knytteverksamhet. Ett mycket bra 

försök gjordes under våren med Skogsupptäckarna men på grund av ledarbrist så levde den 

goda idén inte vidare. 

 

Våra traditionella verksamheter, tipspromenad, stavgång och motionsgympa har under året 

ökat med fler deltagare. Detta kan vi tacka våra energiska ledare för.  

 

Ekonomin har under året blivit mycket positiv. Detta beror till stor del av bra utveckling av 

tipspromenaderna och därmed serveringen men också av att vi haft en återhållsam inställning 

vid alla inköp, kostnader etc. 

 

Styrelsen vill framföra ett tack till medlemmar, ledare, anställda etc. som bidragit till ett 

positivt år. Självklart skall vi också tacka FF Region Öst, Vätterhem Öxnehaga och 

Hyresgästföreningen Öxnehaga för ett gott samarbete under året.  
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