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Styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Huskvarna - 

Friluftsfrämjandet Öxnegården - får härmed förelägga avdelningens 84:e 

årsmöte följande verksamhetsberättelse för år 2021. 
 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 

Ordförande Hans Widell 

Sekreterare Jörgen Hafström 

Ledamot Anita Ernst-Olsson 

Ledamot Hans-Åke Antonsson 

Ledamot  Leif Regnér 

Ledamot  Carina Vikberg 

   

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. 
 

Ordinarie årsmöte hölls på Öxnegården lördagen den 13 mars 2021 med Christoffer Kytler 

som mötesordförande och Jörgen Hafström som mötessekreterare. 

 

Fast anställd personal 
 

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

Åke Metsälä, 50 % arbetstid, vaktmästare och städning. 

Ninorta Aktas 100%  arbetstid fram till oktober månad. Servering, kiosk och städning. 

Anna Maria Rafek 75%  arbetstid från oktober månad. Servering, kiosk och städning. 

 

 

Övrig personal 
 

Under söndagar har verksamheten helt och hållet skötts av ideell 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, Instagram  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 

Stavgång   Ing-Britt Quarfordt 

Tipspromenader, Motionsbingo Anders Larsson  

Spår- & Fixargruppen  Jörgen Hafström 

Hemsidan   Anders Larsson 

 

Revisorer 
 

Leif Berglund har varit avdelningens revisor med Eva Bjällmark som ersättare.  
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Valberedning 
 

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

förstnämnde som sammankallande.  

 

Medlemmar 
 

Friluftsfrämjandets centrala medlemsregister utvisar att under 2021 hade vår lokalavdelning 

276 st medlemmar, som var en ökning med 43 st jämfört med föregående år. 

 

Data/Internet 
 

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

Larsson. 

Vår redovisning av resultaten av söndagstipspromenaderna på hemsidan är fortsatt mycket 

uppskattat av många av våra tipspromenerare. Då våra fysiska tipspromenader tvingades till 

uppehåll under våren lades tipsfrågor (både för vuxna och barn) varje vecka ut på hemsidan, 

som rönte 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 varje vecka i Jönköpingsposten.  

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 och Instagram har diverse information om våra aktiviteter lagts ut. 

 

Friluftsfrämjandet Region Öst  
 

Region Östs årsstämma genomfördes digitalt den 24 april med 29 deltagare. 

Representanter från Öxnegården var Hans Widell och Greger Johansson. Vår medlem Hans-

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

rösträtt.  

 

Gammeljul i Smedbyn  
 

Den 28 november arrangerades den traditionella 

julmarknaden i Smedbyn - ”Gammel-Jul”. Här 

deltog Öxnegården liksom tidigare år, detta år 

med försäljning av lotter och med choklad och 

kaffe som vinster. 

Det var fint julmarknadsväder, därmed mycket 

folk, bra ös och vi sålde 2000 lotter!   

Ansvariga var några från stavgångsgruppen med 

god hjälp av sina respektive. 

 
 Irene, Barbro och Håkan säljer lotter 
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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. Aktiviteterna har dock på grund av 

pandemin legat nere under stora delar av året och övrig tid anpassats till gällande restriktioner. 

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. 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. Trevlig aktivitet som genomfördes 42 gånger. På grund av pandemin har det 

varit begränsat med programaktiviteter.   
 

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 fortsatte att härja 

runt om i 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 bl.a.:  

- Valborgsmässofirande  

- Naturguidning den 19 maj 

- Öxnehagadagen  

- Tipspromenader under  våren 

- Servering på söndagar under våren. 
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Stavgång   
 

Stavgångsåret 2021 startade den 14 januari med 17 deltagare. Vi 

vandrade ut i ”Coronadimman” som fortfarande låg tät över oss 

alla. Deltagandet gick lite upp och ner under våren. Den 4 mars var 

vi t.ex. 34 deltagare. 
 

I det rikstäckande projektet ”Luften är fri” arrangerade vi tillsammans med Jönköpings LA en 

vandring på Bondberget den 25 april med start i Järabacken. 

Att folks önskan och behov av att ta sig ut i Naturen under pandemin ökat det märkte vi då. 

Det kom c:a 80 personer, stora och små. Det hade vi inte väntat oss, men så roligt. Turligt nog 

hade vi 7 stavgångsledare på plats så vi kunde dela upp deltagarna i mindre grupper. 

Det här med avstånd är ju viktigt i pandemitider. 
 

Vitsippekaffe  avnjöts den 29 april, i ganska kyligt väder, men solsken. 
 

En långvandring i soligt väder avverkade vi den 13 maj. Vi gick Hovslätt-Bårarp-Lidstorp   

8 km. Särskilt vacker vårpromenad utmed Tabergsån. 
 

Även denna sommar blev det en mindre grupp stavgångare, c:a 8-12 personer, som träffades 

för fortsatta promenader på  torsdagarna. Medhavd fika intogs tillsammans med livliga 

och aktuella diskussioner innan hemfärd. 
 

Vid höststarten den 9 september kom det 40 stavgångare som vandrade runt i solskenet. 

Nu hade alla vaccinerats och Coronan dämpats - kändes bra! 

Men någon månad senare hittades ett nytt virus och nu var det roliga slut igen. 

Så någon Julavslutning inomhus, som vi längtat så efter, var inte att tänka på. 
 

Den 16 december  sista vandringstorsdagen före Jul bjöd vi på varm Glögg & Pepparkaka 

utomhus. I år var vi 45 stavgångare som klämde i med vår Julvisa. 
 

Stavgångsledarna har i alla fall aldrig tvekat att vara på plats på torsdagarna för att ta emot 

stavgångare som inget hellre vill än att gå stavgång på Öxnegården i ”Ur och Skur”.  

 

Ett STORT TACK till 

Charlotte Hamberg, Iréne Larsson, Carina Vikberg, Christer Claesson, 

Peringe Törnqvist och Lennart Storm. 

 

Vid pennan  

Ing-Britt Quarfordt 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ing-Britt tar gärna 

 emot ännu fler  

stavgångare! 
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Tipspromenader och Motionsbingo 
 

Årets tipspromenader blev tyvärr en halvmesyr i så motto att vi 

av myndigheterna tvingades att ställa in vårens alla promenader 

på grund av pågående pandemi och då även serveringen var 

stängd på söndagar.  

För att i någon mån försöka hålla igång våra tipspromenerare och få in lite intäkter så lade vi 

under hela våren (25 veckor) ut tipsfrågor (vuxna och barn) på vår hemsida och en hel del 

frivilliga avgifter trillade in. 

Som väl var fick vi så småningom polisens tillstånd att starta våra normala promenader igen 

efter sommaren. Vi startade då en vecka tidigare än normalt den 8 augusti och lyckades därför 

klämma in 21 promenader under höstterminen. 

När vi väl kom igång var det många som hungrade efter våra tipsfrågor efter det långa 

uppehållet och höstens genomsnittliga antal deltagare blev hela 199, varav 30 barn. Totalt 

antal deltagare blev 4171, varav 630 barn. 

De tillfällen som drog mest deltagare var: 

- Öxnegårdsdagen (19/9) med 340 deltagare, då vi kunde bjuda på gratis promenad med stöd 

från projektet ”Luften är fri”. 

- ”Tomten i skogen” (5/12) med 326 deltagare, som alltid är populärt och som gynnades av 

mycket fint vinterväder. 

- Den 14/11 med 274 deltagare, då vi åter kunde bjuda på gratis promenad med stöd från 

projektet ”Luften är fri”. 
 

Liksom under de senaste åren har vi sett många nya ansikten och många barnfamiljer bland 

våra gäster och vi tror att lyckad marknadsföring via FaceBook, Instagram, mejl, sms och 

WhatsApp kan vara orsaken till detta. 
 

Under året hade vi samarbete med följande aktörer: 

- Hyresgästföreningen på Öxnehaga som bidrog med godis och juklappar vid ”Tomten i 

skogen”.  

- Under alla tipspromenader har vi kunnat lotta ut de mycket populära matkupongerna från 

Raggmunken. Ett stort tack till Raggmunken för denna sponsring! 

- Från Jönköpings kommun får vi badbiljetter av olika slag, som vi är mycket tacksamma för. 
 

Motionsbingon på vardagar kunde vi genomföra under hela året, trots pandemin.  

Under totalt 215 bingodagar hade vi närmare 1000 deltagare 

(uppskattat antal).  
 

De som gjort våra tipsfrågor under året har varit Anders 

Larsson, Bertil Alvtegen, Birgitta Ljunge och Hans Widell. 

Anneli Parviainen, Bertil Alvtegen och Göran Andersson har 

hjälpt till med inplockning av tipsfrågorna efter genomförd 

tipspromenad. Göran har även mycket förtjänstfullt skött 

utsättning och inplockning av motionsbingon på vardagar under 

hela året. 

Ett STORT TACK till alla för era insatser! 

Trots det långa uppehållet blev det en mycket lyckad höst för 

våra tipspromenader och nu hoppas vi att denna positiva trend 

fortsätter även kommande år! 

 

Vid pennan 

Anders Larsson   Rutinerad tipspromenerare 
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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 tvingades vi pausa gympan under vårterminen på grund av Coronapandemin. Under 

vårterminen blev det i stället stavgång i en timma 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 har varit oförändrat det senaste året. Det finns dock fortfarande plats 

för fler hugade motionärer som vill umgås under trevliga former, förbättra konditionen och 

stärka sina muskler. 

Under vårterminen (13/1 – 19/5) träffades vi under 19 tillfällen. Totalt antal inskrivna 

deltagare var 12 stycken med god närvaro. 

Ingen avgift erlades för vårterminens 19 onsdagar då vi inte kunde utnyttja gympalokalen. 

 

Under höstterminen (1/9 –15/12) träffades vi under 16 tillfällen. Totalt antal inskrivna 

deltagare här var 12 stycken med mycket god närvaro. 

Avgiften för höstterminens 16 onsdagar var 410 kronor för medlemmar i Friluftsfrämjandet 

och 465 kronor för icke medlemmar. 

Vid pennan 

Lennart Storm 
 

 

 

 

 

 

 
Glada motionärer i Stensholmsskolan Stavgående motionsgympare 
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Barn- och Ungdomsverksamhet 
 
Utöver vår Skogsmulleverksamhet har vi haft en hel del besök av barn och ungdomar på 

Öxnegården enligt följande: 

 

Blåkullaracet 
 

Den 31 mars genomförde vi vårt traditionella Blåkullarace.  På 

grund av coronaviruset beslutade vi att även i år flytta aktiviteten 

till Öxnehaga centrum. Det blev totalt c:a 200 påskkärringar och 

påskgubbar som hälsade på. Skolan hade beslutat om att man 

endast fick komma klassvis för att undvika grupperingar och 

smittorisk. Barnen fick sjunga lite till musik och sedan fick man 

med sig saft och bullar i en kasse tillbaka till skolan. Någon 

promenad/löpning gick tyvärr inte att genomföra men barnen var 

glada ändå.  
 

Skolkontakter 
 

Trots pandemin så är Öxnegården fortfarande ett populärt utflyktsmål för våra skolor, 

kommunala dagmammor etc. Vi har under året haft besök av 15 olika skolor (anmälda) utöver 

Öxnehagas förskolor, dagis etc. Flera av dessa skolor har varit där flera gånger under läsåret. 

Vi har c:a 32 registrerade skolbesök. Flera skolor kommer oanmälda och endera leker och 

stojar på gräsplan eller tar en vandringstur ut i Bondberget. Vi uppskattar verkligen alla besök 

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

hösten så började vi tillsammans med Jönköpings kommun/stadsbyggnadsnämnden att 

planera för en ”Skolskog” vid Öxnegården. Förhoppningsvis så får vi klart med tillståndet 

från Länsstyrelsen under våren 2022 så att bygget kan komma igång.  

 

Tipspromenader  
 

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

söndagar även ha en tipspromenad för barn. Under året, endast hösten, har vi haft 21 

tipspromenader och då med totalt 630 deltagande barn. Detta ger ett snitt på 30 barn per 

tillfälle. Exempelvis så var det 64 barn vid Öxnegårdsdagen, 45 vid ”Luften är fri-dagen” och 

96 vid ”Tomten i skogen”. Återväxten av tipspromenaddeltagare är god. 

 

Pulkabacken 
 

Detta är Öxnehagas populäraste 

utflyktsmål. Förskolor, dagis och 

barnfamiljer söker sig till backen. 

Detta 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. Vi får tacka 

Husqvarna AB och Jönköpings 

kommun som hjälper oss med att slå 

gräset i backen så att barnen kan åka här när snön kommer.   

 

Vid pennan 

Jörgen Hafström 

8 



 

Skogsmulle  
 

Barnverksamheten har under året vuxit. Vi har under 2021 haft två 

omgångar med Skogsmulle och vuxit från 2 till 4 ledare.  
 

Under vårens Mullegrupp hade vi 15 anmälda barn och intresset var så stort att vi 

fick säga nej till flera barn som önskade vara med. Till höstens grupp var söktrycket något 

lägre men till slut blev det även där en grupp på 9 deltagare och 3 ledare. Vi hade även en 

framtida Skogsmulleledare som gästade oss från Friluftsfrämjandet Jönköping för att lära sig 

och bli inspirerad under en av gångerna vi träffades. 

Under våren träffades deltagarna under 6 tillfällen. Vi byggde barkbåtar och hade tema vatten 

just den dagen det också ösregnade. Vi hade tema kottar och undersökte vad olika djur äter. 

Som vanligt var det ett uppskattat tema med småkrypssafari. Utöver detta byggde vi troll av 

stenar, gick Vilses stig och letade efter olika färger i naturen. Mulle kom på besök och lärde 

oss vad vi gör av skräp som vi hittar i naturen. 
 

Under höstens 7 träffar så förde vi in matlagning en del och hann både plocka, diskutera, 

rensa, steka och äta svamp. Grilla pinnbröd och korv på spett som vi själva täljt med hjälp av 

potatisskalare. Vi hade reflexvandring i mörkret och lyssnade på fladdermöss. Skogsmulle 

besökte oss 2 gånger och berättade om skogen och dess invånare. Vi lekte och pusslade med 

färger från vårt höstlika Öxnehaga.   

Under hösten har två ledare utbildat sig till barngruppsledare genom utbildningen Skogsmulle 

och Skogens värld i Nässjö, Lövhult.  
 

Mulleverksamheten var också närvarande under Öxnegårdsdagen där vi hade naturbingo, 

skogsmulles hinderbana och gissade vem som ätit på kottar.  

Dagen innebar också att vi fick kontakt både med möjliga framtida deltagare och ledare vilket 

innebär att vi ser en positiv utveckling för barnverksamheten inför år 2022! 
 

Vid pennan 

Nina Lindgren & Sofia Runn 

 

 Målninf 

 

 

 
 

 

 

 

Koll av smådjur med lupp Målning med vattenfärg med penslar  

och familjebestämning och naturens verktyg som pinnar och löv 
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Må bra i 

Naturen på 

Öxnegården 

 

Under år 2021 har Friluftsfrämjandet Öxnegården tillsammans med Friluftsfrämjandet region 

Öst, Studiefrämjandet och Jönköpings kommun drivit ett integrationsarbete ”Må bra i 

naturen” med geografisk utgångspunkt från Öxnegården. Målet med verksamheten har varit 

att nå både personer med utländsk härkomst och i Sverige födda, kvinnor och män. Detta för 

att kunna bryta isolering, förbättra kontakterna med omvärlden samt öka möjligheter och 

kunskap att ta del av naturen tillsammans med andra. Forskning visar också tydligt att 

folkhälsa och livsglädje förbättras avsevärt genom enklare motion och att vistas i naturen. 

I Coronatider har det varit viktigt att följa Pandemilagen och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Friluftfrämjandet Öxnegården har arbetat efter devisen  ”Hellre ställa om 

än att ställa in”. Detta har gjort att verksamheten har behövts anpassas till gällande regelverk. 

Personal från vårdcentralen på Öxnehaga har vid flera tillfällen också informerat om 

Coronaläget. År 2020 avslutades med aktiviteter varje vecka och teman i form av föreläsning 

kring Bondberget och dess historia, pysseldag och avslutning med Julinspiration i mitten av 

december. Dessa träffar hade 15 – 20 deltagare per gång. 

Temat för år 2021 har varit  ”Luften är fri – Friluftslivets År 2021” utlyst av Naturvårdsverket 

och Svensk Friluftsliv. Friluftlivets År 2021 invigdes på Öxnegården fredagen den 22 januari 

som ett led i ”Må bra i Naturen”. Det har sedan genomförts vandringar i naturen och 

intagande av gemensam förmiddagsfika varje fredag under vinter/vår och under hösten. 

Dessutom har det en gång i månaden genomförts olika tematiska inslag. Dessa har varit 

”Inspiration friluftsliv”, uppmärksamma kvinnodagen och ta med en ”Friluftskompis”, natur-

guidning och temat ”Hela Sveriges friluftsdag”, information om natureservat och allemans-

rätten under temat ”Friluftsliv i skyddad natur” samt terminsavslutning på temat ”Äta ute” 

genom att skapa en skogsrestaurang. Dessa teman har också varit månadsteman för ”Luften 

Är Fri - Friluftslivets År 2021”.  

Under hösten 2021 har dessa tematiska inslag fortsatt med ”Sjung i naturen”, ”Sinnenas 

promenad med skogsbad” och ”Naturbilder med Gorgina”, som är en av deltagarna i 

verksamheten.  

Antalet deltagare har under vinter/vår 2021 

varierat något till mellan 10 – 26 deltagare med i 

genomsnitt 16 deltagare/gång, vilket under hösten 

2021 har ökat till mellan 17 – 30 deltagare med i 

genomsnitt 20 deltagare/gång. Fördelningen har 

varit ca 60 % kvinnor och 40% män. 

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.  Promenad längs elljusspåret på Bondberget 

Detta har också framhållits av projektdeltagarna.  
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Må bra i Naturen på Öxnegården (forts) 

Verksamheten har letts av en flerspråkig 

projektkoordinator (Seide Aslan) och några hjälpledare. 

Målet har varit att satsningen ska leda till förbättrade 

språkkunskaper, ökad folkhälsa, få deltagarna att känna 

välbefinnande, stärka gruppkänslan och tillhörigheten i 

samhället, öka kunskapen om natur, friluftsliv och 

allemansrätten samt att förebygga fallolyckor. 

 Seide Aslan 

Den 19 september 2021 genomfördes Öxnegårdsdagen med mycket lyckat resultat. Det var 

340 personer varav 64 barn som gick tipspromenaden och totalt över tusen personer fanns 

runt Öxnegården under dagen och deltog i ponnyridning, bågskytte, stavgång, grillning m.fl. 

aktiviteter. Många av deltagarna var från Öxnehaga inklusive personer från ”Må bra i naturen-

projektet” men också från andra delar av Jönköping.  

Friluftsfrämjandet Öxnegården och Studiefrämjandet upplever projektet ”Må bra i naturen” 

som mycket framgångsrikt och viktigt för målgruppen. Utöver personer från Öxnehaga har 

även personer från Österängen och Råslätt deltagit. Verksamheten har en god grund att stå på 

och har alla möjligheter att kunna utvecklas ytterligare. Vi ser detta som ett långsiktigt arbete 

för att också kunna visa på de effekter som uppnås av integration och delaktighet i denna typ 

av verksamhet. Det kommer mer och mer kunna utvecklas som en naturlig del av lokal-

avdelningens verksamhet framöver.  

Diskussioner har påbörjats för att kunna göra någon form av överenskommelse mellan 

idéburet och offentlig partnerskap (IOP) för ett mer långsiktigt samarbete. Friluftsfrämjandet 

Öxnegården skulle mycket väl kunna bli en mötesplats med olika inslag och verksamheter för 

boende på Öxnehaga med omnejd, med naturen och Bondberget som granne. Detta skulle 

kunna betyda mycket för integration och samhörighet mellan människor med olika bakgrund.  

Friluftsfrämjandet Öxnegården har tillsammans med Studiefrämjandet ansökt om och blivit 

beviljade 50 tkr i projektmedel av Stadskontoret för fortsatt utvecklingsarbete kring ”Må bra i 

naturen - 2022”.  

Vid pennan  

Hans-Åke Antonsson 

 

 

 

 

 
 

  Projektgruppen träffar dagisbarn vid Öxnegården 
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Naturguidningar  
 

2020 fick vi ställa in våra naturguidnigar för 3 av 4 vandringar. Det var tyvärr bara svamp-

vandringen som vi kunde genomföra då. I verksamhetsplanen inför 2021 tog vi ny sats och 

bokade in 3 guidningar. Vi vet att denna typ av vandringar är uppskattade och därför är det 

viktigt att vi försöker genomföra dem. 

 

Den 19 maj planerade vi att genomföra en vårvandring med fågelsång tillsammans med 

Jönköpings Fågelklubb. Tyvärr hade inte pandemirestriktionerna släppt utan vi fick ”i vanlig 

ordning” ställa in aktiviteten.  

 

Den 20 juni var det ”De vilda blommornas 

dag” och nu var pandemin på den nivån att 

vi tillsammans med Jönköpings Botaniska 

sällskap kunde genomföra vandringen. Våra 

guider var David Ståhlberg och Lennart 

Persson. Det blev en intressant och givande 

promenad utmed Vilses stig. Vi fick lära oss 

mycket kring våra vanligaste vilda blommar, 

gräs etc. Det kom 14 deltagare. Vi fick också 

möjligheten att köpa Botaniska sällskapets 

nyutgivna bok ”Södra Vätterbygdens flora”.  

 

 David Ståhlberg (till höger) håller lektion 

 

Den 25 augusti var det dags för vår traditionella svampexkursion. Tillsammans med 

svampkonsulent Anders Strandh kunde vi genomföra vandringen. Vi var totalt 39 deltagare 

som vandrade ut i Bondberget och försökte plocka allt vad svamp vi kunde hitta. Efter ca 1 

timme återvände vi till Öxnegården med massor av svamp. Det blev en intressant lektion i 

vilka som är matsvampar och vilka som inte är det.  

Alla var mycket nöjda och ville att vi kör nästa år igen.  

 

 
 Anders Strandh (i hatt) delar med sig av sina svampkunskaper 

 

Vid pennan 

Jörgen Hafström 
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Häng med oss ut!   
 

Under början av mars 2021 fick LA Öxnegården en 

förfrågan från Region Öst om vi ville delta i ett 

kommunalt projekt ”Häng med oss ut”. Projektledare 

är Jenny Hiller från Socialpsykiatrin i Jönköping. 

 

Projektets grundidé är att skapa en anpassad friluftsgrupp för personer med neuropsykiatrisk 

och psykisk funktionsnedsättning tillsammans med Friluftsfrämjandet. Syftet med gruppen är 

att öka tillgängligheten till naturen för målgruppen samt möjliggöra fysisk aktivitet i 

naturmiljö, som ett led i att stärka fysisk och psykisk hälsa samt återhämtning.  

Projektet ”Häng med oss ut” startade i Sjöbo kommun tillsammans med Friluftsfrämjandet 

Region Syd och LA Sjöbo. 

 

Projekttiden är från 1 mars 2021 till 31 maj 2022. 

 

Naturligtvis ställde vi upp på detta. Speciellt som arbetsbelastningen inte var så hög. Vi skulle 

vara en resurs och hjälpreda för de 4 medarbetarna från socialpsykiatrin som utbildades 

genom en tvådagars utbildning inom Region Syd. Det var sedan dessa 4 ledare som fick vara 

ansvariga för resp. träff. 

 

Efter ett antal planeringsmöten etc. så var det dags att presentera projektet för deltagarna. Vi 

hade ”Öppet hus på Öxnegården” och där inte bara projektet presenterades utan där också vi 

fick möjligheten att presentera vad LA Öxnegården och LA Jönköping hade på programmet. 

 

Den 2 september hade vi första träffen med en kort promenad och fika i det gröna. Vi var vid 

grillplatsen västerut från Öxnegården. Det hade valts ut c:a 12-14 deltagare i projektet. Alla 

var helglada. Flera av dom hade aldrig suttit runt en eld och fikat.  

 

Under hösten har vi sedan genomfört 6 aktiviteter varav 5 vid Öxnegården/Bondberget. Det 

har varit friluftsteknik, sinnespromenad, tipspromenad/allemansrätten samt julmys på 

programmet.  

Ytterligare 7 träffar kommer att genomföras under vintern/våren 2022. 

 

Hjälpreda och springpojke i projektet och 

vid pennan 

Jörgen Hafström  
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Spår- och Fixargruppen 
 

Spår & Fixargruppen har under 2021 ”satt sig” dvs. att det är 

samma deltagare som kommer varje gång och vi har lärt känna 

varandra. Under 2021 så hade vi ju corona-pandemin under våren 

så det gällde att vara försiktig. Gruppens arbete medför ju oftast att 

vi var utspridda på olika uppdrag vilket medför att vi kunde hålla 

avstånd. Vi har under året haft 42 onsdagsträffar samt att några 

valt att jobba på annan tid. I genomsnitt har vi varit 7 aktiva per 

vecka. 

I år kom det lite mer snö än 2020 men eftersom vi inte hade någon vaktmästare eller någon 

intresserad att anlägga spår så uteblev skidspåren. 

Tyvärr blev det inte någon spårledarträff inom kommunen i år heller. Coronan satte stopp för 

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

Under åren hade vi inte någon vaktmästare utan här gjorde Arne Carlsson åter en heroisk 

insats och gick in som en ”extra vaktmästare” och skötte om Öxnegården under sommaren, 

hösten osv. 

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

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. Vis av 2020 så 

började vi spårklippningen tidigare vilket underlättade. Vi har några ställen som är speciellt 

utsatta. Vi fick också hjälp av Husqvarna AB vid några tillfällen och med Jönköpings 

kommun / AMA-grupp vid ett tillfälle att slå gräset i pulkabacken. Detta gjorde att den var väl 

förberedd till den första snön som kom i slutet av november.  

Gruppen har under året ökat antal grillplatser med 100%. Vi började med att riva bort 3 

minigolfbanor och sedan bygga 2 nya grillplatser, sponsade av Jönköpings kommun.  

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

och där också taket blivit målat. Kiosken har blivit målad inkl. bakomliggande köksluckor.  

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 bara gjorts en gång i år på grund av pandemin. 

Jag vill åter framhålla Arne Carlssons energiska arbete som han lagt ned på Öxnegårdens 

gräsmattor, yttre städning etc. 

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 Lars Nero, Leif Gustafsson, Göran 

Andersson, Göran Johansson, Anders 

Larsson, Bo Gustafsson, Lennart 

Carlsson, Arne Carlsson, Hasse 

Gustafsson, Bernt Wilsson, Jan 

Wictorsson, Magnus Eriksson, Hasse 

Widell, Hans-Åke Antonsson och Jörgen 

Hafström.  

 

Vid pennan 

Jörgen Hafström 
 Jan W, Hans-Åke A, Arne C, Lars N & Leif G 

 tar en paus i grästrimningen 
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Byggplanerna tillsammans med  
 
Under 2020 arbetade Friluftsfrämjandet Öxnegården tillsammans med Vätterhem för att 

bygga en ny Öxnegården alternativt genomföra en genomgripande totalrenovering och 

omdaning av friluftsgården. Tanken var att Vätterhem skulle köpa vår fastighet och samtidigt 

stå för samtliga kostnader för förändringen och att Friluftsfrämjandet Öxnegården skulle hyra 

den nya friluftsgården. Vätterhem skulle då ges möjlighet att bygga bostäder på östra delen av 

vår tomtmark.  

 

För att få till stånd en förändring av detaljplanen för vår fastighet ”Öxnegården 1” har möten 

hållits mellan Vätterhem och Stadsbyggnadskontoret. Men som vi redan konstaterade i slutet 

av 2020 motsätter sig Stadsbyggnadskontoret detta och hänvisar till avslaget i Stadsbyggnads-

nämnden från 2018 att ändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder.  

 

Vätterhem har inte släppt planerna på att få bygga bostäder på vår och intilliggande mark. 

Området ligger därför fortfarande med i Vätterhems långsiktiga nyproduktionsplan för att 

bygga nya bostäder.  

 

Öxnegårdens styrelse konstaterar att frågan inte längre är aktuell. Vår fixargrupp fortsätter att 

genomföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten. Vi har i slutet av 2021 fått hjälp av 

Kultur- och Fritidsförvaltningen med en underhållsbesiktning av våra hus. Rapporten kommer 

att presenteras för oss i början av 2022. Den kommer att ligga som grund för kommande 

ställningstagande angående underhåll och en eventuell framtida nybyggnation. 

 

Vid pennan 

Hans Widell 

 

 

 
 

Vätterhems personalaktivitet vid Öxnegården i maj 2019 

 

 

 

15 



 

Öxnegårdsdagen 
 

  

Öxnegårdsdagen blev en jättesuccé! 
 

Årets upplaga blev en stor succé. Parollen för 

dagen var LUFTEN ÄR FRI. Dagen var en 

del i projektet ”Friluftslivets år 2021”. Nytt 

för i år var att vi bjudit in fler föreningar, 

organisationer och även kommunen att 

medverka. Gensvaret var över förväntan, 

femton olika organisationer deltog.   
 

En grov uppskattning är att Öxnegårdsdagen 

besöktes av över 1.200 personer. På vår egen 

tipspromenad, som denna dag var gratis, 

deltog 340 personer. Vi grillade nästan 400 

korvar. 
 

Populära inslag var ponnyridning, bågskytte, 

brandbil, mulle, lotterier, korvgrillning, 

popcorn och musikunderhållning. Det 

informerades från flera föreningar som var på 

plats, bl.a. om biodling, närområdets historia, 

flora, byggnadsplaner mm. Även Öxnehaga 

vårdcentral Bra liv var på plats och Covid-

vaccinerade drygt sjuttio personer. Bill och 

Fia svarade för musikunderhållningen. 
 

Stort TACK till alla som besökte dagen och 

till alla medverkande som gjorde dagen till 

denna succé. Speciellt tack till Hyresgäst-

föreningen och Vätterhem som även hjälpte 

till med finansieringen denna dag.  
 

Vi planerar nu för 2022 år Öxnegårdsdag! 
 

Vid pennan 

Hans Widell    

 

 
 Anette från Vätterhem informerar 
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Öxnegårdsdagen (bildkollage) 

 

  
Brandbilen var mycket populär Gratis tipspromenad lockade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ponnyridning, dit kön var lång Naturslöjdarna visade olika möjligheter 

 

 
Musikunderhållng med Bill och Fia Start Mulles hinderbana och naturbingo 

 

  
Bågskytte kunde man prova på Kön var lång till Covid-vaccineringen 
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Tomten i skogen 
 

Efter ett års uppehåll (p.g.a. pandemin) arrangerade vi åter 

Tomten i skogen söndagen den 5 december. Enligt en 

mångårig tradition är detta ett samarrangemang med 

Hyresgästföreningen på Öxnehaga, som står för både godis 

och julklappar, medan vi på Öxnegården gör resten av jobbet. 

Vi hade en väldig tur med vädret där vi kunde bjuda på riktigt 

vinterlandskap då det kommit någon decimeter snö och 

dessutom var det 6-7 minusgrader, dock lite blåsigt.  

Antalet deltagare blev hela 326, varav nästan 100 barn. 

 

Vid grillplatsen (f.d. Mullekojan) bjöds barnen enligt vanlig modell på godis av tomten och de 

vuxna fick varm glögg, uppvärmd över öppen eld, och dessutom pepparkakor av tomtens 

nissar. Ulla-Britt Tholin var vår rutinerade tomte och skötte denna syssla med glans. Till sin 

hjälp hade hon tomtenissarna Jörgen Hafström, Christer Claesson och Arne Carlsson, som 

hade det lite kämpigt i kylan och blåsten. 

För transporten upp till grillplatsen av allt material svarade Arne Carlsson som körde traktorn. 

Ansvarig för aktiviteten och barnens tipsfrågor var Anders Larsson. Tomten bakom 

vuxenfrågorna var Hasse Widell. 

 

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 mycket gott samarbete. Mycket trevligt att vi kan upprätthålla 

denna mångåriga tradition! 

 

Vid pennan  

Anders Larsson 

  

 
Godis och glögg delas ut vid grillplatsen 
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Friluftslivets år 2021 var ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer för att under 2021 

lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som 

friluftslivet ger. Satsningen har kampanjnamnet Luften är fri.  

 

Det övergripande syftet med friluftslivets år var att få fler människor att prova friluftsliv och 

långsiktigt fortsätta öka medvetenheten om friluftslivets värden samt öka samarbetet mellan 

friluftslivets aktörer.  Projektet finansierades av Naturvårdsverket och leddes av samarbets-

organisationen Svenskt Friluftsliv. 

 

Friluftsfrämjandet Öxnegården i samarbete med Friluftsfrämjandet Jönköping ansökte hösten 

2020 medel för att bedriva verksamhet i enlighet med Friluftslivets års målsättning. Det var 

369 organisationer som ansökte om bidrag på nära 67 miljoner. Vi var 72 organisationer som 

beviljades anslag för totalt 18 miljoner. Friluftsfrämjandet Öxnegården och Jönköping fick 

tillsammans att fördela 63.000 kronor. 

 

Vår ambition var att i enlighet med de av Svenskt friluftsliv uppställda månadsleveranserna 

genomföra minst en aktivitet per månad under 2021. Vi planerade för aktiviteter som skulle 

inspirera nya ut i skog och mark, delta i aktiviteter som stavgång, vandring, kajak. Att äta och 

sova utomhus osv. 

Tyvärr gick huvuddelen av planeringen i stöpet på grund av den pågående pandemin. 

Det vi lyckades genomföra var invigningsceremonin i januari. Uppmaningen att medlemmar 

skulle inspirera vänner, närstående till att gå och komma ut i skog och mark. En vårvandring i 

naturreservatet Bondberget, till och från Ekhagen via Öxnegården. Prova på Yoga och 

naturbad. Två naturguidningar genomfördes. Vi gjorde en stor satsning på Öxnegårdsdagen 

under temat Luften är fri. Våra traditionella verksamheter som stavgång och tipspromenader 

har även marknadsförts med hjälp av projektet. 

 

Ett konkret mål för Friluftslivets år 2021 var att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara 

ute mer under 2021 än tidigare år. Lokalt tror vi att vi lyckats. Fler och fler ses ute på stigar, 

motionsspår och vandringsleder. Fler än någonsin använder grill- och rastplatser för samvaro 

och samkväm. Årets Öxnegårdsdag med temat ”Luften är fri” blev en stor succé med drygt 

1.200 besökare. 

 

Trots pandemin lyckades vi hålla ihop projektet genom improvisation, finurlighet och mycket 

internt arbete. Målsättningen blev att på alla sätt locka ut fler i skog och mark och även till vår 

friluftsgård Öxnegården. 

 

Vi har spridit begreppet ”Friluftslivets år 2021 - Luften är fri” och dess målsättning på alla 

våra trycksaker, på sociala medier, flaggor och massmedia (såväl radio som tidningar). 

 

Jag tycker vi har lyckats ganska bra trots pandemins restriktioner att stimulera och inspirera 

till att fler kommer ut i skog och natur.     

 

Vid pennan 

Hans Widell 19 



 

Statistik över genomförda aktiviteter - Öxnegården 2021 

 
Aktivitet Antal Antal Tidsåtg/ Summa 

 

akt-tillf pers person timmar 

Blåkullaracet (31/3)  1 200 1,5 300 

De vilda blommornas dag - Botaniska Sällskapet (20/6)  1 14 2 28 

Gammeljul i Smedbyn (28/11)  1 6 3 18 

Häng med oss ut, planering (våren)  7 5 2 70 

Häng med oss ut, genomförande (hösten )  6 1 3 18 

Julsamling - personal (2/12)  1 24 2,5 60 

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

Motionsbingo vardagar - Vår  112 3 1,5 504 

Motionsbingo vardagar - Höst  103 3 1,5 464 

Motionsstavgång Stensholm - Vår  19 7,8 1 148 

Motionsgymnastik Stensholm - Höst  16 10,8 1,5 259 

Må bra i Naturen, planering (Seide Aslan)  4 4 2 32 

Må bra i Naturen - Vår  23 16 2 736 

Må bra i Naturen - Höst   18 20 2 720 

Möte med AF  10 1,5 2 30 

Möte med Jönköpings kommun  5 2 3 30 

Möte med LA Jönköping bl a Luften är fri  8 3 1 24 

Skogsmulle - Vår  6 15 1,5 135 

Skogsmulle - Höst  8 11 1,5 132 

SPF-Huskvarna promenader etc  42 6 1,5 378 

Spår- och fixargruppen onsdagar m.m.  42 5 3,5 735 

Spårskötsel, övrig  25 3 4 300 

Stavgång - Vår  19 26 2 988 

Stavgång - Sommar  13 8 2 208 

Stavgång - Höst  15 38 2 1140 

Studiefrämjandet - möten  4 3,5 2 28 

Styrelsemöten - Öxnegården LA  12 5 4 240 

Svampexkursion (25/8)  1 39 3 117 

Tipspromenad upplägg på hemsida (3/1-20/6)  25 1 4 100 

Tips- & Bingopromenad - Höst exkl Tomten  20 191 1,5 5730 

Tips- & Bingopromenad - Höst exkl Tomten (ledare)  20 5 5 500 

Tips- & Bingopromenad - Höst (förberedelser)  21 1 6 126 

Tomten i skogen (5/12)  1 326 2 652 

Tomten i skogen (5/12) (ledare)    1 9 6 54 

Uppstartsträff - ledare (17/8)  1 23 2 46 

Vandring - Bondberget (25/4)  1 88 2,5 220 

Årsmöte Öxnegården (13/3)  1 15 2,5 38 

Äldreverksamhet Öxnehaga - möten  1 5 2,5 13 

Öxnegården byggbesiktning (17/12)  1 3 4 12 

Öxnegården medlemsmöte (20/2)  1 16 3 48 

Öxnegården medlemsmöte (20/3)  1 16 3 48 

Öxnegården medlemsmöte (13/10)  1 14 3 42 

Öxnegårdsdagen (19/9) (planering)  5 1 4 20 

Öxnegårdsdagen (19/9) (extra ledare)  1 10 5 50 

Öxnegårdsdagen (19/9)  1 1200 2 2400 
 

Totalt antal timmar 

   
17760 
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Årets Öxnegårdare 
2021 

 
 

Styrelsen har för 2021 utsett Jörgen Hafström och Anita Ernst-Olsson till 

årets Öxnegårdare med följande motivering:  
 

Anita och Jörgen har under 2021, det andra ”pandemiåret”, arbetat kopiöst mycket med att 

hålla Öxnegården i gång. Arbetsinsatsen skiljer sig kanske inte extremt mycket jämfört med 

föregående år, men 2021 har det verkligen blivit påtagligt.  
 

Jörgen som är vår sekreterare i styrelsen, är också kontaktbäraren mellan oss och kommunen. 

Han har fixat med ansökningar, bidrag och gåvor. Ansvarar för Spår- och Fixargruppen. När 

något inte fungerar då hoppar Jörgen in och efter bästa förmåga löser problemet. Listan kan 

göras mycket lång på saker som Jörgen i stort som i smått har fixat och donat med. 
 

Anita som i vår styrelse med bravur håller koll på ekonomi och anställda och praktikanter. 

Anita ser också till att vår servering fungerar genom att göra inköp, planera och strukturera. 

Kniper det så tar Anita själv hand om försäljning och bakning. 
 

Under ett verksamhetsår arbetar Jörgen och Anita sammanräknat långt över 1.000 timmar 

med att hålla igång Öxnegården. 

Till detta kan vi lägga att både Anita och Jörgen under många år varit verksamma här på 

Öxnegården såväl med verksamhet som styrelsearbete.  
 

Listan på årets Öxnegårdare är lång. Det är 51:a året som vi utser Årets Öxnegårdare. 

Styrelsen kan konstatera att det vore snudd på tjänstefel att inte utse de båda till Årets 

Öxnegårdare 2021. 
 

Styrelsen har sålunda enhälligt beslutat att utse Jörgen Hafström och Anita Ernst-Olsson till 

Årets Öxnegårdare 2021. (Jörgen och Anita deltog inte i beslutet). 
 

Styrelsen riktar två mycket STORA TACK till Jörgen och Anita för deras mycket 

betydelsefulla arbetsinsatser för Friluftsfrämjandets Öxnegården och dess medlemmars väl 

och ve. Vi hoppas naturligtvis att de har möjlighet, ork och vilja att fortsatta många år till på 

Friluftsfrämjandet Öxnegården.  

 

Ni behövs! 
 

Styrelsen  
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Styrelsens tillbakablick på 2021  
 

Verksamhetsåret har till stor del präglats av den ännu 

pågående pandemin. Flertalet av våra aktiviteter och 

verksamheter har anpassats till den för stunden gällande 

lagstiftningen. Vi har även fått följa regler från 

folkhälsomyndighet och socialstyrelse. Råd och riktlinjer 

har även delgetts oss från länsstyrelse och kommun.  

 

En av de delar som påverkats mest är vår servering. Det har under året funnits olika regler om 

antalet gäster. Vidare avstånd mellan sittande gäster, köavstånd, skyltning mm. Ansvaret för 

att detta efterlevs åvilar Öxnegården. Antalet gäster under året har varierat stort. Vi har tyvärr 

under huvuddelen av året inte kunnat hyra ut våra lokaler på grund av restriktioner.  

 

Stavgången har precis som föregående år hållit i gång sin verksamhet. De har på ett bra sätt 

anpassat sig efter de för stunden gällande restriktionerna. Vilka kämpar ni är!  

 

Motionsgymnastiken har anpassats sig efter gällande restriktioner. Verksamheten har varit 

något begränsad. 

 

Vi kan även i år konstatera att Mulleverksamheten är i gång. Intresset ökar så framtiden ser 

ljus ut. Kul att vi åter har barn i verksamhet i vår lokalavdelning. 

 

Tipspromenaderna har påverkats mycket hårt av pandemin. På grund av antalsbegränsningar 

för deltagande har verksamheten legat nere under årets första sex månader. Tack och lov blev 

det riktigt bra fart på tipspromenaderna under senare delen av året.  

 

Friluftsfrämjandet Öxnegården och alla föreningar som bedriver verksamheter som är öppna 

för allmänheten, dvs icke medlemmar, har ålagts att söka tillstånd för offentlig tillställning. 

Myndigheterna hävdar att vår verksamhet har varit tillståndspliktig sedan 60-talet. Vi sökte 

naturligtvis tillstånd för att bland annat kunna genomföra våra tipspromenader. Efter att vi fått 

avslag, överklagat beslutet, och fått avslag igen, har vi efter en ny ansökan 1 juli beviljats 

tillstånd för offentlig sammankomst för all vår ordinarie verksamhet.  

 

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, utbyte av vitvaror, ljudisolering, diverse snickeriarbeten, mm. Vår 

fixargrupp har gjort ett fantastiskt jobb.  

 

Under ett verksamhetsår händer mycket. I år har vi fokuserat på Friluftslivets år – Luften är 

fri. Annars har det löpt på som vanligt. Öxnegårdsdagen blev en hit, osv. Läs mer om detta i 

på annat håll i verksamhetsrapporten (sidan 16-17).  

 

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 även i år skötts på ett föredömligt sätt av våra eldsjälar och volontärer. Detta 

arbete är inte bara till gagn för våra medlemmar, utan i första hand för den breda allmänheten, 

samt även för förskolor, skolor, föreningar/organisationer och motionsgrupper som använder 

sig av nyttigheterna både på Bondberget som vid Öxnegården.  
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Styrelsens tillbakablick på 2021 (forts)  
 

Vår verksamhet, friluftsgård samt spår och leder bidrar till att tusentals medborgare kommer 

ut i skog och mark. 

 

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

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

förhoppningsvis fördjupa samarbetet mellan våra lokalavdelningar.  

 

Vår lokalavdelning är engagerad i olika projekt som exempelvis ”Må bra i naturen” och 

”Ålder är inget hinder”, ”Häng med ut”. 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 även i år försvårat för oss när det gäller 

representation i områdesgrupp och stadsdelsutveckling för Öxnehaga.  

 

Vår ekonomi är trots tappade intäkter god. Kommunen har till stor del kompenserat oss för 

intäkter som gått förlorade på grund av pandemin. Vi har sökt bidrag och erhållit medel från 

kommunen, fonder och stiftelser. Vi ser hela tiden över rutiner för inköp och lagerhållning för 

att hålla ekonomin i balans. Alla investeringar diskuteras och värderas i styrelsen före beslut. 

Årets positiva resultat härrör till viss del att vi inte har haft anställd yttre 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 tyvärr 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 att 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 på ett naturligt 

sätt kan återgå till normala umgängesvanor.  
 

Hans Widell  
 

Öxnegårdens lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 
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Öxnegårdens styrelse 2021 
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