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Styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Huskvarna - 

Friluftsfrämjandet Öxnegården - får härmed förelägga avdelningens 83:e 

årsmöte följande verksamhetsberättelse för år 2020. 
 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 

Ordförande Hans Widell 

Vice ordförande Leif Adolfsson 

Sekreterare Jörgen Hafström 

Ledamot Anita Ernst-Olsson 

Ledamot Hans-Åke Antonsson 

Ledamot  Leif Regnér 

Ledamot  Carina Vikberg 

   

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden (varav några genomfördes digitalt). 
 

Ordinarie årsmöte hölls på Öxnegården tisdagen den 10 mars 2020 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. Fram till och med juni 2020. 

Ninorta Aktas 75%  arbetstid och 100% från och med oktober 2020, servering, kiosk. 

Anders Pettersson 75 % arbetstid, vaktmästare. Fram till den 14 mars. 

För samtliga anställda har arbetsförmedlingen beviljat olika typer av lönebidrag. 

 

Övrig personal 
 

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

personal. Efter pandemins utbrott i mars har vi på onsdagar och fredagar endast haft öppet kl 

9-14 och då med anställd personal. 

 

Under styrelsen har vissa personer haft särskilt ansvar och speciella 

uppdrag: 
 

Öxnegårdens dagliga verksamhet Hans Widell, Jörgen Hafström, Anita Ernst-Olsson 

Bokföring    Heidar Abiar Lathari 

Bidrag   Jörgen Hafström  

FaceBook   Hans Widell 

Fastigheten   Hans Widell 

Lotterier (exv Sverigelotter) Heidar Abiar Lathari 

Medlemsombud  Anders Larsson  

Medlemsuppvaktning  Anders Larsson 

Motionsgymnastik  Lennart Storm, Christer Claesson 

Personal (anställd)  Anita Ernst-Olsson, Leif Adolfsson 

Stavgång   Ing-Britt Quarfordt 

Tipspromenader  Anders Larsson  

Spår- & Fixargruppen  Jörgen Hafström 

Hemsidan   Anders Larsson, Leif Adolfsson 
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Revisorer 
 

Johan Jonsson 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 2020 hade vår lokalavdelning 

233 st medlemmar, som var en ökning med 9 st jämfört med föregående år. 

 

Data/Internet 
 

Vår hemsida (www.friluftsframjandet.se/oxnegarden) har under året skötts av Anders Larsson 

och Leif Adolfsson. 

Vår redovisning av resultaten av söndagstipspromenaderna på hemsidan är fortsatt mycket 

uppskattat av många av våra tipspromenerare. Efter att våra fysiska tipspromenader tvingades 

till uppehåll den 15 november har tipsfrågor (både för vuxna och barn) varje vecka lagts ut på 

hemsidan, som rönt viss uppskattning. 

Vi har även en egen grupp upplagd i Facebook där Hans Widell lägger ut våra olika 

aktiviteter och härmed lockat många nya besökare till Öxnegården. 

 

Annonsering och information till medlemmar  

Föreningens tipspromenader har annonserats under ”Tipspromenader/Föreningar” 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. 

På FaceBook har diverse information bl.a. om våra aktiviteter lagts ut. 

 

Friluftsfrämjandet Region Öst  
 

Region Östs årsstämma vara planerad att genomföras på Öxnegården den 25 april. På grund 

av pandemin genomfördes denna stämma digitalt i stället.  

Representanter från Öxnegården var Jörgen Hafström och Leif Adolfsson. Vår medlem Hans-

Åke Antonsson var också med, men eftersom han är anställd på Region Öst så har han inte 

rösträtt. Det meddelades att tekniken fungeradet bra, men man saknade den personliga 

kontakten. Ny regionsordförande blev Karin Gustafsson från Kinda. 

Det beslutades att värdar för årsstämman i Region Öst 2021 är Jönköping LA och Öxnegården 

LA. 

Friskvårdskortet  
 

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

ett lotteri och en inspiration till motion. Efter utlottningen i maj beslutades att tills vidare 

ställa in vidare försäljning - på grund av pandemin.  
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Samverkansgrupper 
 

Bernt Pettersson har under året representerat lokalavdelningen i Samverkansgruppen Hakarp-

Huskvarna, som bl.a. svarar för Seniorcaféerna på Unions Äldreboende samt deltagit i 

verksamheten  på ”Hörnan” – träffpunkt för pensionärer.  
 

Leif Regnér  har under året representerat lokalavdelningen i Lokala områdesgruppen för 

Öxnehaga.  
 

Leif Adolfsson har under året representerat lokalavdelningen i den utvecklingsgrupp som 

startats på Öxnehaga för att utveckla området.  
 

Delar av styrelsen har under året deltagit i olika möten arrangerade av bl.a. Jönköpings Kultur 

& Fritid med Martin Funk, Lisa Bergström samt Leif Bengtsson. 
 

Jörgen Hafström och Hans-Åke Antonsson har tillsammans eller ibland var för sig träffat  

Helena Takki, Studiefrämjandet. Detta för att planera viss verksamhet men också för att 

redovisa den. 
 

Jörgen Hafström har tillsammans med representanter från SPF Huskvarna planerat vandringar 

på Öxnegården under hösten. En gång per månad har det varit ett föredrag etc. Trevlig 

aktivitet som genomfördes under 17 gånger. 
 

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

olika kontakter, som Öxnegården har haft nytta av. Hans-Åke är även Friluftsfrämjandets 

representant i Jönköpings kommuns Naturvårdsråd, vilket även kan gagna Öxnegården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställda aktiviteter 
 

På grund av den pandemi orsakad av Covid-19-viruset som drabbade stora 

delar av världen detta år, så blev vi tyvärr tvingade att ställa in några egna 

aktiviteter och många andra aktiviteter där vi normalt deltar blev också 

inställda av samma anledning. 

Berörda aktiviteter var:  

- Valborgsmässofirande  

- Öxnehagadagen  

- Österängsdagen  

- Öxnegårdsdagen 

- Julmarknad i Smedbyn  

- Jul på Rosen  

- Tomten i Skogen 

- Jul i Öxnehaga centrum 

- Tipspromenader från den 15/11 

- Servering på söndagar (tidvis). 
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Stavgång    
 

Vårterminen startade vi upp den 9 januari i mulet väder och + 3 grader, 

men redan lite  ljusare. Det kom 54 stavgångare. Då såg vi inte Corona-

molnet som lurade vid horisonten. 

Men det kom snabbt närmare, så redan den 12 mars var viruset här, då 

deltog 23 personer. 

Därefter dalade deltagarantalet i takt med spridningen och nationella restriktioner. 

Den 16 april var vi 10 personer som firade vitsippekaffe.  8 – 12 st forstatte träffas under 

maj månad.  Sista planerade vandringen 28 maj brukar ju avslutas med ”Hemlig Resa” men 

inte detta året. 

Resan var bokad i januari med både Bussbolag och Matställe. Och 45 stavgångare 

hade bokat sig för resan och även betalat in resekostnaden. Allt fick bokas av !!!!!! 

Vi erbjöd såklart återbetalning, flera efterskänkte dock summan till föreningen och det 

tackar vi för.  

 

Sommaren kom och gick, under tiden var vi 8 - 12 stavgångare som fortsatte vandra 

på torsdagarna och hade givande samtal till det medhavda fikat. 

 

Höststarten var sedan tidigare planerad till den 3 september. Glädjande nog kom 40 

stavgångare till starten. Coronan hade nu dämpats en aning. Men den tog ny sats senare under 

hösten. Då sjönk deltagarantalet igen. På grund av nya nationella restriktioner kunde 

varken Julmarknad i Smedbyn eller vår egen Julavslutning genomföras som planerats. 

 

Den 10 december fixade vi i alla fall till en utomhus avslutning för stavgångarna med 

varm glögg och pepparkakor där vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt År (utan corona). 

36 stavgångare kom och vi avslutade träffen med ”stavgångarnas  Julvisa”, så klart. 

Mycket glädjande kan vi notera att 75 av våra stavgångare är medlemmar i Friluftsfrämjandet. 

 

 

Tack alla glada stavgångare som deltagit i det  21:första stavgångsåret, som inte liknar   

     något av de 20 första åren.  

  Nu håller vi tummarna så 2021 blir ett lite mer vanligt år! 

 

 

                 STORT  TACK till stavgångsledarna som glatt tar sig an sitt uppdrag att lotsa 

               stavgångare  runt på Bondberget varje torsdag. 

  Ingegerd, Christer, Charlotte, Lennart, Carina, Peringe och Iréne. 

 

 

Vid pennan  

Ing-Britt Quarfordt 
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Tipspromenader och Motionsbingo 
 

Årets tipspromenader medförde mycket positivt, men tyvärr även en del 

negativt. Det positiva var det mycket höga antalet deltagare per promenad 

(det bästa på över 10 år!), medan det negativa var att vi av myndigheterna tvingades att ställa 

in årets sista 7 promenader från den 15 november, däribland vår stora publikdragare ”Tomten 

i Skogen”. Därför genomfördes bara 37 av årets planerade 44 promenader. 

Den pågående pandemin medförde mycket omplanering i bemanningen på söndagar och 

enligt gällande restriktioner genomfördes promenaderna i 4 olika varianter: 

- 6/1 - 15/3: Årets enda normala promenader (11 st) med full bemanning och full servering. 

- 22/3 - 14/6: 13 promenader med liten bemanning (2 st) och mycket reducerad servering. 

- 16/8 - 8/11: 13 promenader med utökad bemanning (3 st) och servering igång (utan våfflor). 

- 15/11 - 27/12: Allt inställt på Öxnegården, men tipsfrågor (vuxna och barn) lades ut på 

hemsidan och en hel del frivilliga avgifter trillade in. 
 

Utfallet av årets promenader blev följande: 

Våren:  24 promenader med 4661 deltagare. Ett snitt på 194 deltagare per promenad. 

Hösten: 13 promenader med 2702  deltagare. Ett snitt på 208 deltagare per promenad. 

Under årets promenader hade vi totalt 7363 deltagare, som medförde ett snitt på 199 st. 

Trots att vi tvingades ställa in de sista 7 promenaderna hade vi jämfört med föregående år 200 

fler personer som gick våra promenader! Föregående års genomsnitt var 157 st. 
 

Det vi åter noterade under året var att vi bland våra gäster såg många nya ansikten som vi inte 

kände igen sedan tidigare och mycket glädjande var antalet deltagande barn betydligt högre än 

tidigare år. Dessutom har vi lagt märke till att vi står oss mycket bra gällande antalet deltagare 

jämfört med andra arrangörer av tipspromenader i närområdet. 
 

Under året hade vi samarbete med följande aktörer: 

- Den 14 juni (våravslutning) bidrog Jönköpings Botaniska Sällskap med några frågor och en 

del extravinster. Det var ”De vilda blommornas dag” och sällskapet informerade om sin 

verksamhet vid Öxnegården. Vädret var fint och samarbetet föll väl ut. 

- Under hela året har vi vid varje tipspromenad kunnat lotta ut de mycket populära matkupong-

erna från Raggmunken. Ett stort tack till Raggmunken för denna sponsring! 
 

Motionsbingon på vardagar genomgick en förändring under året. Under våren hade vi bara 

bingo på onsdagar (liksom tidigare), men under hösten hade vi bingo alla vardagar (måndag-

fredag). Detta uppskattades av många och antalet deltagare per vecka fördubblades.  

Under totalt 113 bingodagar hade vi c:a 400 deltagare (uppskattat).  
 

De som gjort våra 1.110 tipsfrågor under året har varit Anders Larsson, Berno Johansson, 

Birgitta Ljunge och Hans Widell. Anneli Parviainen och Göran Andersson har hjälpt till med 

inplockning av tipsfrågorna efter genomförd tipspromenad. Göran har även med bravur skött 

utsättning och inplockning av motionsbingon 

under hösten. 

Ett STORT TACK till alla för era insatser! 

Trots de inställda promenaderna var det ett 

kanonår för våra tipspromenader, men vår 

servering på söndagar drabbades ganska hårt av 

pandemin. 

 

Vid pennan 

Anders Larsson  
  Barnfamilj på tipspromenad 
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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. Tyvärr har vi tvingats pausa gympan på grund av 

Coronapandemin från mitten av mars månad.  

Inför hösten startade vi upp en Coronasäkrad gympa inomhus som vi körde fram till början av 

november. Med de restriktioner som infördes pausades gympan på nytt. Vi övergick då till att 

motionera ute i form av en timmas stavgång på belysta gångvägar i anslutning till 

Stensholmsskolan.  

Normalt disponerar vi 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 är oförändrat det senaste året. Det finns fortfarande plats för fler 

hugade motionärer som i nuläget vill röra sig ute i fria luften med stavar under en timma. Vi 

hoppas att vi så småningom kan återgå till medelgympapass inomhus och umgås under 

trevliga former, förbättra konditionen och stärka våra muskler. 
 

Under vårterminen (8/1 – 11/3) träffades vi under 10 tillfällen. Totalt antal inskrivna 

deltagare var 12 stycken med mycket god närvaro. 

Avgiften för vårterminens 10 onsdagar var 400 kronor för medlemmar i Friluftsfrämjandet 

och 455 kronor för icke medlemmar. 

 

Under höstterminen (2/9 –16/12) träffades vi under 10 + 6 (gympa resp stavgång) tillfällen. 

Totalt antal inskrivna deltagare här var 12 stycken med mycket god närvaro. 

Avgiften för höstterminens 16 onsdagar har anpassats på grund av pausad gympa som ersatts 

med stavgångsvandringar i naturen. Avgiften reducerades till 250 kronor för medlemmar i 

Friluftsfrämjandet och 300 kronor för icke medlemmar. 

 

Vid pennan 

Lennart Storm 
 

 

 

 

 

 

 
Glada motionärer i Stensholmsskolan Stavgående motionsgympare 

 

7 



 

Barn- och Ungdomsverksamhet 
 

Vi blev bönhörda och Nina och Sofia fick igång lite Mulle-verksamhet under våren, mer om 

det i deras rapport (se nästa sida). 

Övrig verksamhet som förekommit runt Öxnegården riktade till barn och ungdomar: 

 

Blåkullaracet 
 

Den 8 april genomfördes Blåkullaracet, men i en lite 

annan omfattning. På grund av Coronaviruset beslutade 

vi att flytta aktiviteten till Öxnehaga centrum. Det blev 

totalt ca 150 påskkärringar och påskgubbar som hälsade 

på, uppdelade i mindre grupper. Det blev sång och dans 

under ledning av Sofie Tubbin och därefter blev det saft 

och bullar. Någon promenad/löpning gick tyvärr inte att 

genomföra, men barnen var glada ändå.  

Nu ser vi fram emot 2021 för att kanske då flytta 

tillbaka till Öxnegården.    Barnen samlas i Öxnehaga centrum 

    

Skolkontakter 
 

Öxnegården är  fortfarande ett populärt utflyktsmål för våra skolor, kommunala dagmammor 

etc. Vi har under året haft besök av 14 olika skolor (anmälda) utöver Öxnehagas förskolor, 

dagis etc. Flera av dessa skolor har varit där flera gånger under läsåret. Vi har ca 35 

registrerade skolbesök och om varje besök i snitt är 40 elever blir det ca 1400 totalt. Vi har 

också skolor som kommer oanmälda och endera leker och stojar på gräsplan eller tar en 

vandringstur ut i Bondberget. Det är lite lägre än tidigare år, men även här slår ju pandemin 

igenom. Vi saknar flera gymnasier men då eleverna har fått läsa på distans så blir det ingen tid 

över för friluftsbesök på Öxnegården. Alla dessa besök är något vi verkligen uppskattar, även 

om det kan bli lite stojigt och högljutt då det ibland är flera klasser samtidigt. Vår 

förhoppning är ju att några elever kan ta med mamma och pappa till Öxnegården för att visa 

var dom varit och på så sätt kommer i kontakt med oss. 

 

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 37 

tipspromenader med totalt c:a 900 deltagande barn. 

Många barn deltar även med liv och lust i 

motionsbingon. Trenden från 2019 höll i sig och 

antalet barnfamiljer ökade. I och med de tilltagande 

Coronarestriktionerna så var detta ett sätt för familjer 

att kunna träffas över 3 generationer.  
 Glada barn på tipspromenad 

Pulkabacken 
 

Detta är Öxnehagas populäraste utflyktsmål under vintern. Trots att det inte blev så mycket 

snö så sökte sig förskolor, dagis och barnfamiljer till backen. Det kombinerat med 

korvgrillning vid grillplatserna så blir det en lyckad upplevelse. Vet inte hur många man 

träffar som ofta berättar hur man ”växt upp” med vår pulkabacke.   

 

Vid pennan 

Jörgen Hafström 
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Mycket glädjande kunde undertecknad och Sofia Runn åter dra igång en Skogsmullegrupp på 

Öxnegården. 

Träffarna innebar samling och avslutning vid Öxnegården med sång och namnlek.  

Under träffarna hade vi olika teman. Vi lekte med vatten vid ån, byggde barkbåtar och 

funderade på vad som flyter. Vi lärde oss om Allemansrätten och vad man gör när man går 

vilse. Barnen fick lära sig mer om humlan, räven, ekorren och myran.  

På ett par träffar letade vi efter insekter och kollade i lupp, funderade över vem som har ätit på 

kottar och spanade efter vårtecken.  

Mulle hälsade på gruppen två gånger och läste saga och pratade med barnen om vad man får 

och inte får slänga i naturen.   

Barnen fick också leta efter guldmynt som trollen hade tappat i skogen och skapade fina 

stentroll.  

Träffarna genomfördes under 7 st onsdagskvällarna 15 april till 3 juni och barnen hade med 

sig fika att äta i skogen.  

Vid sista träffen fick deltagarna ta emot ett mullemärke och diplom av Mulle. 

 

Vid pennan 

Nina Lindgren 
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Må bra i Naturen på Öxnegården 

Integrationsprojektet ”Må bra i naturen” 

Under år 2020 fortsatte utvecklingen av integrationsprojektet  

”Må bra i naturen” genom att kvarvarande medel från ansökan 

2019 hos Jönköpings kommun och anslaget för integration och delaktighet, kunde föras över 

till år 2020. Under första halvåret kunde verksamheten drivas som tidigare riktad till personer 

med utländsk härkomst och i Sverige födda, både kvinnor och män, främst från 

Öxnehagaområdet, Kungsängen och Ekhagen men även från andra områden. Detta för att 

bryta isolering och förbättra kontakter med omvärlden samt öka möjligheter och kunskap att 

ta del av naturen i samverkan med andra. All forskning visar också att folkhälsa och livsglädje 

förbättras avsevärt genom enklare motion och att vistas i naturen.  

Under år 2020 har det sammanlagt genomförts verksamhet 19 fredagar under 

vinter/vår/försommar. Varje fredag förmiddag har börjat med en promenad med syftet att 

regelbundet vara fysiskt aktiv, träna balans, rörlighet och koordination i naturen. 

Naturreservatet Bondberget med dess spår och leder bjuder in till mycket goda förutsättningar 

för en positiv naturupplevelse. Detta har också framhållits av projektdeltagarna. 

Antalet har varierat något från gång till gång men har i genomsnitt legat runt 20 deltagare per 

tillfälle under första kvartalet. Under andra kvartalet har det i genomsnitt varit 10-12 

deltagare, detta pga. Corona-utbrottet. Fördelningen har varit 75 % kvinnor och 25 % män. De 

flesta utrikes födda och en stor andel seniorer, men ”Ålder är inget hinder”. 

Efter vistelsen i naturen har det blivit förmiddagsfika framför brasan i Öxnegården. Där har 

det också diskuterats aktuella händelser, sedvanor, kultur och natur allt på lätt svenska.  

Minst en gång i månaden har det varit tematiska inslag som information om allemansrätten,  

diskutera fallolyckor, uppmärksamma kvinnodagen, göra påskpynt, lyssna till fågelbeståndet 

på Bondberget och en terminsavslutning.  

Under hösten genomfördes 15 träffar där första tematräffen 

handlade om ”Må bra träffarna” och information om Coronaläget. 

Senare under hösten var det en föreläsning om Bondberget och 

dess historia, följt av en pysseldag och en avslutning med 

Julinspiration i mitten av december. Dessa träffar hade återigen i 

genomsnitt 15-20 deltagare per gång. Detta under ledning av en 

flerspråkig projekt-koordinator (Seide Aslan) och några 

hjälpledare.  Seide Aslan 

I samverkan med Studiefrämjandet gjordes en ny ansökan av medel hos Jönköpings kommun 

och anslaget för integration och delaktighet för perioden oktober 2020 – juni 2021, vilken 

beviljades. 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan  

Hans-Åke Antonsson   
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Naturguidningar 
 
Inför år 2020 hade vi laddat upp med 4 intressanta guidningar med 4 intressanta ämnen. Till 

detta kom att kommunekologen Helen Bjurulf tillsammans med oss ville arrangera ytterligare 

en aktivitet. 

 

Den 25 mars var det tänkt att ha ett föredrag om bi och biodling samt binas betydelse i den 

biologiska mångfalden av Magnus Appelqvist. Tyvärr tvingades vi ställa in detta, men med 

lite tillbakablick hade vi nog kunnat genomföra det. Det var ju senare som Coronapandemin 

tog fart. 

 

Den 13 maj hade vi planerat en vårvandring med fågelsång tillsammans med Jönköpings 

Fågelklubb. Tyvärr tvingades vi även ställa in denna aktivitet.  

 

Den 4 juni ville kommunekolog Helen Bjurulf att vi skulle ”Upptäcka Bondberget 

tillsammans”. Det hade varit en intressant vandring att lyssna på hennes kunskaper. Tyvärr 

inställd. 

 

Den 14 juni var det ”De vilda 

blommornas dag” och vi skulle 

genomföra en vandring tillsammans med 

Jönköpings Botaniska sällskap och lära 

oss lite kring våra vanligaste vilda 

blommar. Vandringen ställdes in men 

Botaniska Sällskapet deltog i vår 

tipspromenad med några frågor samt 

presenterade lite av sin verksamhet 

utanför Öxnegården. 

 

 

 

Den 26 augusti var det dags för vår traditionella 

svampexkursion. Tillsammans med svamp-

konsulent Anders Strandh beslutade vi att 

genomföra vandringen. Vi var totalt 21 deltagare. 

Vi vandrade ut i Bondberget och försökte plocka 

allt vad svamp vi kunde hitta. Efter ca 1 timme 

återvände vi till Öxnegården, nästan helt utan 

svamp! Det blev en lektion, men med många 

hänvisningar till bilder istället.  

Trots detta så var deltagarna nöjda och ville att vi 

kör nästa år igen.   

 

 Samling med den magra skörden 

Vid pennan 

Jörgen Hafström 
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Spår- och Fixargruppen 
 

Spår- och Fixargruppen har kunnat utvecklas ännu mer under 2020. 

Detta trots den annalkande Coronapandemin under mars månad. 

Gruppens arbete medförde ju oftast att vi var utspridda på olika uppdrag 

vilket medförde att vi kunde hålla avstånd. Vi har under året haft 37 

onsdagsträffar samt att några valt att jobba på annan tid. I genomsnitt 

har vi varit 7 aktiva per vecka. 

Åter blev det en snöfattig vinter. Det kom lite snö och Göran J och vår 

vaktmästare Anders Pettersson försökte anlägga spår på elljusslingan 

och på ett närliggande gärde. Tyvärr hann inte så många utnyttja det, 

utan snön töade bort tidigt. 

Tyvärr blev det inte någon spårledarträff inom kommunen under året. Coronan satte stopp för 

att vi fick träffas så många. Tråkigt då det är alltid bra med kontakter.  

I mars slutade vår vaktmästare Anders Pettersson efter det att anställningskontraktet gått ut. 

Vi fick så småningom en ny på gång och vi hälsade Hasse Berglund välkommen vid ett möte 

den 4 augusti. Tyvärr blev Hasse B sjuk redan efter några dagar och är fortfarande 

sjukskriven. Här gjorde Arne Carlsson en heroisk insats och gick in som en ”extra 

vaktmästare” och har skött om Öxnegården under sommaren, hösten osv. 

Spår & Fixargruppen har under året försökt att ytterligare höja statusen på våra spår. På fler 

ställen har trummorna under spåren lagts om, spåren har kompletterats med grus och mycket 

sly har rensats utmed spåren.  

Växtligheten blev riklig under året och det blev mycket trimning av spåren. Vi började nog 

lite i senaste laget vilket gjorde att gräset hann bli extra tjockt. Det får bli en lärdom till 

kommande år. Vi fick hjälp av Husqvarna AB vid några tillfällen och av Vätterhem vid ett 

tillfälle att slå gräset i pulkabacken. Detta gjorde att den var väl förberedd till ev. kommande 

snö.   

Gruppen har också ägnat sig åt att underhålla lokalerna etc. Belysningen är bytt i entré-

korridoren, där också taket blivit målat. Köksluckorna i köket och serveringen har också blivit 

målade m.m. 

Vår del av  "Södra Vätterleden", dvs sträckan Skinnersdal - Öxnegården – Smedbyn har blivit  

”besiktigad”. 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. 

Sabotagen på våra spårmarkeringar har fortsatt, värst utsatt är Vilses Stig. Även markeringar 

på de längre spåren har utsatts för åverkan.  

Ett extra hedersomnämnande skall riktas till Bosse Gustafsson som varje måndag kommer 

upp till Öxnegården och går runt och plockar skräp vid parkeringen och tipspromenadspåret 

m.m. 

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 jobbat med spåren etc. under året var 

Magnus Eriksson, Lars Nero, Leif Gustafsson, 

Göran Andersson, Göran Johansson, Anders 

Larsson, Bo Gustafsson, Lennart Carlsson, Arne 

Carlsson ,Gunnar Johansson, Hasse Gustafsson, 

Bernt Willsson, Jan Wictorsson, Hasse Widell 

och Jörgen Hafström. 

 

Vid pennan 

Jörgen Hafström  
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Samarbete med     
 

Planerna att Friluftsfrämjandet Öxnegården gemensamt med Vätterhem ska arbeta fram en 

plan för utvecklingen av vår friluftsgård fortsatte med full intensitet under året första 

månader, för att därefter tyvärr tappa fart. 

 

Ett ritningsförslag på en nybyggnation av en ny friluftsgård presenterades i januari 2020.  

Detta förslag diskuterades och redovisades på ett möte för intresserade medlemmar. En hel 

del synpunkter framkom vid dessa diskussioner. Synpunkterna återremitterades därefter till 

Vätterhem.  

Ett reviderat ritningsförslag presenterades av anlitad arkitekt 20.03.03 där föreslagna 

synpunkter och önskemål var medtagna. 

Detta förslag presenterades kortfattat på årsmötet 10 mars. Årsmötet beslutade att ge styrelsen 

mandat att fortsätta samarbetet med Vätterhem om nya Öxnegården och om parterna blir 

överens om hur marken skall utnyttjas och omdanas så skall detta förslag presenteras och 

godkännas av ett extra inkallat årsmöte på Öxnegården för att processen skall fortskrida.  

 

Arbetet med ritningsförslaget bearbetades i mars ytterligare bland annat efter de synpunkter 

som framkom på årsmötet. Ändringsförslagen överlämnades till arkitektfirman.  

 

Efter överläggningar med Vätterhem och anlitat arkitektkontor Enter presenterades i april ett 

reviderat förslag på ”Nya Öxnegården” och byggnation av bostadshus på marken öster om 

nuvarande Öxnegården. Förändringsförslaget som nu presenterades överensstämde väl med 

de önskemål och krav som Friluftsfrämjandet Öxnegården satt upp.  
 

Förslaget innebar att en helt ny friluftsgård byggs cirka 5-10 meter norr om och cirka 10 

meter längre väster ut sett från nuvarande Öxnegården. Nya friluftsgården är ett suterränghus. 

Övervåningen motsvarar nuvarande friluftsgård med kök, café, stor samlingslokal och kontor. 

Nedervåning två verksamhetslokaler, omklädningsrum, bastu, personalutrymmen och 

garage/verkstad.  De föreslagna sex bostadshusen är inritade öster om friluftsgården. Två hus 

är inritade på FF Öxnegårdens mark. Övriga fyra på kommunal mark.  
 

Detta förslag har varit utställt under året på Öxnegården. De som velat har haft möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. Flera förordar att det byggs bostadsrätter.  
 

Vätterhem har i sin bostadsförsörjningsplan presenterat förslaget för stadsbyggnadskontoret, 

Jönköpings kommun. Om förslaget ska bli verklighet måste detaljplanen för planerat område 

ändras. Stadsbyggnadskontoret var kallsinniga till förslaget och hänvisade att ett liknade 

förslag om förändring av detaljplanen avslogs av stadsbyggnadsnämnden maj 2018. 
 

Tyvärr har arbetet med att realisera våra planer tappat fart som mycket annat beroende av 

pandemin.  

 

Vätterhem avser att under 2021 lägga fram ett förslag om att kommunen ska förändra 

detaljplanen för området kring Öxnegården. 
 

Parallellt med ovanstående beskrivning har styrelsen haft samtal med Jönköpings kommuns 

Kultur och fritidsförvaltning och då som ett alternativ till en nybyggnation begärt att få hjälp 

med att ta fram en renovering/underhåll/investeringsplan för nuvarande Öxnegården. Frågan 

behandlades positivt på KFF nämndsammanträde 9 december 2020. Inget beslut fattades. 
 

Vid pennan 

Hans Widell 
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Statistik över genomförda aktiviteter på Öxnegården 2020 

 
Aktivitet Antal Antal Tidsåtg/ Summa 

 

akt-tillf pers person timmar 

Bastubad fredagar   10 10 2 200 

Blåkullaracet (8/4)  1 150 1,5 225 

Friskvårdskort - försäljning/utlottning etc   1 4 2 8 

Marknadsföring - FaceBook-Hemsida-Anslag-Massmejl 30 2 2 120 

Motionsbingo onsdagar - Vår  23 6 1,5 207 

Motionsbingo vardagar - Höst  90 3 1,5 405 

Motionsgymnastik  Stensholm - Vår  10 10 1,5 150 

Motionsgymnastik/Stavgång  Stensholm - Höst  16 9,1 1,5 218 

Må bra i Naturen - Vår  19 17 2 646 

Må bra i Naturen - Höst   15 18 2 540 

Möte med AF och AMA  10 1,5 2 30 

Möte med Jönköpings kommun  5 3 3 45 

Möte med LA Jönköping bl a Luften är fri  5 3 2,5 38 

Möte med Vätterhem, Länsstyrelsen, Polismynd, Cyrus 9 1,5 1,5 20 

Skogsmulle - Vår  7 9,3 1,5 98 

SPF-Huskvarna promenader etc  17 8 1,5 204 

Spår- och fixargruppen onsdagar m.m.  37 7 3,5 907 

Spårskötsel, övrig  44 4 4 704 

Stavgång - Vår  20 32 2 1280 

Stavgång - Sommar   13 9 2 234 

Stavgång - Höst  15 41 2 1230 

Studiefrämjandet - möten  4 3,5 2 28 

Styrelsemöten - Öxnegården LA  13 5,5 4 286 

Svampexkursion (26/8)  1 21 3 63 

Tips- & Bingopromenad  37 199 1,5 11045 

Tips- & Bingopromenad (ledare 6/1-15/3)   11 5 5 275 

Tips- & Bingopromenad (ledare 22/3-14/6)   13 2 6 156 

Tips- & Bingopromenad (ledare 16/8-8/11)   13 3 6 234 

Tips- & Bingopromenad (förberedelser 6/1-8/11)   37 1 6 222 

Tipspromenad (via hemsidan 15/11-27/12)   7 1 5 35 

Årsmöte Öxnegården (10/3)  1 44 2,5 110 

Öxnegården internt byggnationsmöte (13+27/1)  2 9 2,5 45 

Öxnegården medlemsmöte (27/10)  1 12 3 36 
 

    Totalt antal timmar 

   

20043 
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Årets Öxnegårdare 

2020 
 

 

 
 

 
Styrelsen har för 2020 utsett Arne Carlsson till årets Öxnegårdare med följande 

motivering: 
Arne är sedan många år tillbaka en av våra volontärer. Arne har allt sedan andra halvan av 00-

talet, då han under några år var anställd vid Öxnegården, alltid ställt upp ideellt med olika 

praktiska göromål. 

Arne är den som ser till att våra gräsmattor är klippta. Arne är ofta på plats mycket tidigt på 

morgonen likt en hustomte för att på eget bevåg kolla och städa upp efter nattens äventyr vid 

och kring friluftsgården. Arne är naturligtvis även en i gänget i vår spår- och fixargrupp. Arne 

är också en mångårig våffelbakare av dignitet vid söndagarnas tipspromenadscafé och när det 

ska grillas här på gården är det Arne som tar befälet. 

Under sommaren och hösten har Friluftsfrämjandet Öxnegården inte haft någon anställd 

vaktmästare på plats. Spår- och fixargruppen har till stor del löst vaktmästarens ordinarie 

större arbetsuppgifter, men det är Arne som mer eller mindre dagligen ryckt in för att fixa den 

yttre städningen, tillsynen och nu i vintertider snöröjning och grusning. 

Ett stort TACK Arne för din mångåriga fina insats på att hålla ordning här vid Öxnegården 

och ett speciellt Tack för din insats under det gångna året. Vi hoppas naturligtvis att du har 

möjlighet att under många fortsatta år har möjlighet att fortsätta hjälpa oss här vid 

Friluftsfrämjandet Öxnegården. 
 

Styrelsen  
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Styrelsens tillbakablick på 2020 
 

Förra årets verksamhetsrapport 2019 började med önskningen att historien skulle upprepas 

om ett nytt glatt 20-tal. Historien upprepade sig fast på ett mer oväntat och dramatiskt sätt. I 

början av 1920-talet härjade spanska sjukan och nu i början av 2020-talet härjar åter en 

pandemi över hela vår jord. 
 

Den pågående pandemin har på alla plan påverkat Friluftsfrämjandet Öxnegården. 

Anpassning har varit ledordet för året. Efter folkhälsomyndighetens, länsstyrelsens och 

regeringens rekommendationer, restriktioner, allmänna råd och lagstiftning har vi efter bästa 

förmåga anpassat vår verksamhet.  
 

Utomhusverksamheterna stavgång och tipspromenad har hållits igång efter de givna 

förutsättningarna. Det har både varit full fart som nedstängning.  

Antalet deltagare på tipspromenaderna ökade under senvåren och hösten. Myndigheterna 

uppmuntrade oss till att vara ute i skog och mark istället för att isolera oss inomhus. Detta 

bidrog starkt till ökningen. I november blev det däremot tvärstopp, då polismyndigheten på 

uppmaning av smittskyddet i regionen hävdade att det plötsligt behövs tillstånd för offentlig 

tillställning för att arrangera tipspromenad. Styrelsen beslutade att lämna in en ansökan om i 

första hand att tipspromenader som arrangeras utomhus inte ska räknas som offentlig 

tillställning och i andra hand om tillstånd enligt gällande regler. Beslutet blev att vi fick 

arrangera tipspromenader för max 8 personer. Styrelsen har överklagat beslutet i december 

2020 till förvaltningsrätten. En stor eloge till alla som under året engagerats sig för att hålla 

igång genomförda tipspromenader. 

Stavgången har på ett bra sätt anpassat sig efter de för stunden gällande restriktionerna. Det 

har varit både åldersgränser och antalsbegränsningar. Trots detta har ledare och många 

entusiaster hållit stavgången i gång. Vilka kämpar ni är! 
 

Även vår motionsgymnastik har anpassat sig efter gällande restriktioner. Efter att ha legat 

nere under våren startade man åter upp igen under hösten. Gott jobbat!  

Under våren var en av våra kärnverksamheter Mulle återigen igång. Tack till ledare och barn 

att vi åter har barn i verksamhet i vår lokalavdelning.  
 

Bastun har varit stängd från och med pandemiutbrottet i mars månad. 
 

Serveringen var till att börja med det stora sorgebarnet. Antalet gäster har sett över året 

minskat till cirka 25 procent. Vi har ändock beslutat att hålla fiket öppet dagtid på vardagar. 

Kvällar och söndagar stängt. Antalet besökare till Naturreservatet Bondberget har under hela 

2020 varit mycket stort. Troligen är det rekord! Tyvärr har dessa besökare inte vågat sig in i 

vår servering för en fika. Glädjande nog ökade antalet kafégäster dock under årets sista 

månader. Öxnegårdens goda bakverk har skapat sig ett riktigt gott anseende. Tackar. 
 

En viktig fråga för vår lokalavdelning är förvaltning och underhåll av vår egen friluftsgård. 

Byggnaden har nu passerat 49 år utan något genomgripande underhåll. Under året har 

investeringar och underhåll gjorts avseende belysning, tätning tak, målning, kökssnickerier, 

ventilationsarbeten, diverse snickeriarbeten, m m. Vår fixargrupp har gjort ett fantastiskt jobb. 

När det gäller samarbetet med Vätterhem avseende en byggnation av en ny Öxnegården har 

detta arbete tyvärr gått i stå. För närvarande är det osäkert hur vi ska gå vidare. 
 

Friluftsfrämjandets övergripande idé är att arbeta för ett friluftsliv för alla. Styrelsen 

anser att vår verksamhet väl överensstämmer med denna målformulering. Spår och leder 

på Bondberget har under detta pandemiår skötts på ett föredömligt sätt av våra eldsjälar 

och volontärer. Detta arbete är inte bara till gagn för våra medlemmar, utan i första hand  
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för den breda allmänheten, samt även för förskolor, skolor, föreningar/ organisationer 

och motionsgrupper som använder sig av nyttigheterna både på Bondberget som vid 

Öxnegården. Under detta pandemiår har antalet besökare i naturreservatet Bondberget 

och vid Öxnegården enligt bedömare mer än fördubblats. Följden har inneburit att 

nedskräpning och ”slitage” ökat påtagligt. Spårgrupp och andra har mer än någonsin 

plockat skräp utefter spår och leder och vid och runt Öxnegården. 
 

Styrelsen tillskrev i september Jönköpings kommun och påpekade ovanstående. Vi 

hävdar att det vore rimligt att Tekniska kontoret ersätter oss årligen med ett fast 

ekonomiskt bidrag för vår insats att hålla rent och snyggt i naturreservatet på mark som 

ägs av Jönköpings kommun. Ärendet har behandlats i Kultur och Fritidsnämnden 

december 2021. De beslutade ”Förvaltningen inleder en dialog med föreningen för att 

utreda möjligheten kring ett IOP-avtal där både drift och verksamhet kan ingå”.  
 

Vår styrelse har under det gångna året haft flera kontakter och möten med lokalavdelningen 

Friluftsfrämjandet Jönköping. Båda styrelserna är överens om att vi ska utveckla och 

förhoppningsvis fördjupa samarbetet mellan våra lokalavdelningar. Vi har gemensamt ansökt 

och beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att aktivt och gemensamt delta i Svenskt 

Friluftsliv satsning ”Friluftslivets År 2021 – Luften är fri”.  
 

Vår lokalavdelning är i övrigt engagerad i flera olika projekt som exempelvis ”Må bra i 

naturen” och ”Ålder är inget hinder”. Samtidigt söker vi nya utvecklingsmöjligheter 

tillsammans med andra organisationer och samhälleliga organisationer. 
 

Friluftsfrämjandet Öxnegården försöker trots pandemin vara en aktiv part i samhällsarbetet, 

utvecklingen och omdaningen av Öxnehaga. Tyvärr har pandemin försvårat för oss när det 

gäller representation i områdesgrupp och stadsdelsutveckling för Öxnehaga.  
 

Vår ekonomi är lite mer ansträngd än vanligt då vi till stor del på grund av pandemin tappat 

en del av våra vanliga intäkter. Men tack vare de medlemmar som hjälpt oss med ekonomiska 

bidrag, att kommunen kompenserat oss för del av vårt ekonomiska bortfall och att vi sett över 

våra rutiner för inköp och lagerhållning kan vi se att vår ekonomi är i balans. Årets positiva 

resultat härrör sig även till att vi under andra halvåret saknat anställd vaktmästare.   
 

Öxnegårdens ”varumärke” är starkt. Många associerar ett aktivt friluftsliv till vår organisation 

Friluftsfrämjandet. I stort sett oavsett vem man samtalar med har man en positiv inställning 

till vår verksamhet och till vår friluftsgård. Idag är huvuddelen av våra besökare inte 

medlemmar i Friluftsfrämjandet utan är bara medborgare som utan föreningsengagemang har 

Öxnegården som bas för sin skogspromenad eller en motionsrunda i skogen. Detta är en fråga 

som alla vi medlemmar kan påverka så fler väljer att bli medlem i Friluftsfrämjandet 

Öxnegården.   
 

Som avslutning vill jag och styrelsen tacka alla som bidraget till att utveckla, bibehålla, 

stärka, stödja och fördjupa vår verksamhet inom Friluftsfrämjandet Öxnegården. Vi tänker då 

i första hand på alla medlemmar, ledare, anställda, supporters/volontärer och kollegorna i 

styrelsen. Men naturligtvis även på våra samarbetspartners inom Friluftsfrämjandet, regionen, 

kommunen, Vätterhem, Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet, 

sponsorer m. fl. 
 

Med förhoppning om att pandemin snart släpper sitt grepp över oss, 

så att vi snart åter kan hoppas på ”ett nytt glatt tjugotal”. 
 

Hans Widell 
Öxnegårdens lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 
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Styrelsemöte på Coronaavstånd 
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