
Dokumentation – GRYTGÖLS IK                          23 mars 2017 i Sjöviken  

Sockenrådet på Bolmsö i samverkan med Smålandsidrotten, Ljungby kommun och Leader Linné 

Småland genomförde en landsbygdsträff och föreläsning med Grytgöls IK den 23 mars 2017 i 

Sjöviken, Bolmsö. Det kom runt 70 deltagare från olika föreningar, organisationer och företag från ön 

och fastlandet – Bolmen bygden. Kvällens föreläsare Anders Bengtson berättade om Grytgöls IK - den 

lilla föreningen utanför Finspång som har valt att jobba på ett annorlunda sätt för att skapa en 

attraktiv bygd. Allas engagemang och allas lika värde är viktigt för att nå framgång med sin 

verksamhet och förening. Efter föreläsningen åt man en bit mat, smörgåstårta, kaffe och kaka. 

Därefter fortsatte kvällen med grupparbetet vid borden. Deltagarna fick jobba med fem olika spår 

som Grytgöl hade presenterat tidigare. Vad ser vi för möjligheter i dessa spår som kan stärka och 

utveckla vår bygd. Annelie Bengtsson från Smålandsidrotten höll ihop detta arbetspass. 

 Kulturspåret 

 Idrottsspåret 

 Sociala spåret  

 Utvecklings spåret  

 Egna spåret 

 

Här nedan kommer en sammanställning utav alla goda tankar som tänktes denna kväll. 

Genomgående är det samverkan och samarbete som kommer fram. Att skolan och lanthandeln är 

otroligt betydelsefullt. Finn det unika - lansera detta! Nytänk och nyskapande ser vi också. Läs och 

begrunda vad kvällens deltagare bidrog med i sina grupparbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturspåret! 
Vad ser vi för möjligheter: 
Ett bibliotek – mötesplats, föreläsningar och debatter 
Utveckla fritidsgården 
Torpvandringar  
Lär kvällar – träffas över generationsgränser t.ex. streama musik och ljusstöpning 
Teater stimulerar alla. Ta vara på musiklivet 
Sälja vår kultur/historia genom vandringsleder 
Bridgeklubb 
Bokklubb – cirkel 
Kyrkvägen  
Vandringsled på Bolmsö 
Cykelled (bjud in markägarna) 
Vikingaby 
Festival 
Bra musik och teaterlokaler i Sjöviken 
Profankör för alla socialt 
Ungdomsorkester – ledare behövs 
Fler föreläsningar med temakväll eller temadagar t.ex. om andra världskriget, om resor, jakt eller 
bakning 
Bakkurser 
Brödbak  
Odling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrottsspåret! 
Vad ser vi för möjligheter: 
 
Bredd  
Folkhälsa 
Erbjuda sommarträning för alla besökare/sommargäster och boende fotbollsplanen – 20 
kronor/deltagare 
Boulebana 
Ute gym 
Träningslokal – redskap 
Bordtennis 
Aktiviteter för seniorer 
Barngympa 
Vandringsleder 
Gym både inomhus och utomhus 
Utveckla fotbollen och skyttet - gymnastikföreningen växer 
Tänka på aktiviteter på sjön t.ex. kajakpaddling 
Vid fotbollsplanen behövs omklädningsrum och domarrum för olika föreningar 
Ordna löparkvällar, springa ihop istället för att vara ensam 
Bolmsö IF, Bolmsö Skytteförening och Bolmsö/Tannåker GK skulle vinna på bli en. 
 

Sociala spåret! 
Vad ser vi för möjligheter: 
Centrum för bygden ex distriktssköterska en gång i veckan. 
Seniorcafé 
Boulebana 
Vandringsled för funktionsnedsatta 
Mötesplatser 
Matlagningskurser 
Blomsterbindning 
Vandringsleder – kartor 
Seniorklubb 
Ungdomsklubb 
Café 
Restaurang 
Affär 
Samåkning till jobbet 
Serviceboende för äldre 
Mer verksamhet för daglediga i Sjöviken 
Ordna transporter 
Luncher i skolan kan annonsera mera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklings spåret! 
Vad ser vi för möjligheter: 
Utveckla samarbetet mellan föreningarna 
Bönelåda på neutralt ställe 
Arbeta för att utveckla skolan, kanske kan några hjälpa till med läxläsningen 
Svenska för invandrare, turister mm. 
Hur tar vi hand om nya i byn? 
Bageri 
Byta ner hinder som finns mellan byarna 
Samarbete mer med Tannåker - Bolmsö 
Lokal demokrati 
Bostäder 
Varumärke 
Företagarsamverkan 
Närtrafik  
Tillgång till bostäder för att hyra skapa en ”hyresförening” för att nyttja tomma hus och få en 
inflyttning. 
Fler barn till skolan! 
Seniorboende 
Campingmöjligheter 
Levande affär och café 
Tillgång till mat, pizza, café, social mötespunkt  
Andelsföreningen 
En sjö mack 
Önnesluss  
Skola 
Mer samverkan med Tannåker 
Utnyttja bygdens lokaler 
Karta till turisterna – starta en utvecklingsgrupp för detta – micro Leader Linné projekt 
Karta med vad det finns för fisk i sjön Bolmen 
Äldreboende 
Behålla skola och affären 
Fler – Bostäder 
Turismen, boende och mat 
Motions- och cykelleder 
Ny skola 
Matlagningskurser 
Styckningskurser 
Bussförbindelse 
Brandstation 
Det måste finnas elevunderlag på minst 60 elever. Måste göra området attraktivt och möjligt att leva 
för barnfamiljer. Bra om kommunen satsar på Bolmstad/Hölminge 
Ny skolbyggnad på Bolmsö med utbyggnad för idrottsmöjligheter fotboll, multiarena. 
Skolan ska profilera sig för att öka attraktionskraften t.ex. natur, miljö, idrott, ute, mat 
Mer samverkan mellan livsmedelsproducenterna, i förädling och marknadsföring 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd från Grytgöls IK: 
Finn det unika - lansera detta! 
 
7 faktorer för att rekrytera och behålla medlemmar och ledare 
1. Tradition och stolthet  
2. Jämställdhet och tydligt ledarskap  
3. Trivsel  
4. Information  
5. Samverkan över gränser  
6. Aktiviteter för alla  
7. Ta vara på kritiken 

 
5 goda råd för framgång  
1. Lägg ingen energi på orättvis arbetsfördelning.  
2. Finn det unika – lansera det!  
3. Beskriv och berätta om Er verksamhet – så ofta Ni kan!  
4. Ta vara på Era kritiker - De är nyttiga!  
5. Om målet är att bevara nuläget - blir det snarare kräftgång än utveckling!  
 

Gruppernas diskussioner är antecknade utav:  

Annelie Bengtsson  
Smålandsidrotten 
annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se tel.070-508 91 04 

Egna spåret! 
Egna funderingar och reflektioner: 
Inspirera och uppmuntra bygden att handla i affären 
Hur kan vi hjälpa till att stötta? 
Hamburgerbar, kiosk på somrarna, Café 
Samarbete mellan föreningar – samla allt under en hatt! 
Projektledare & Kommittéer 
Nappa på det oväntade – möjligheter 
Samverkan eller t.o.m. sammanslagning av föreningar 
Ordna en föreningsdag – ”Titta vad vi kan!” 
När de planerar cykelleder runt Bolmen som är på gång nu, ska vi börja planera för ”service punkter”, 
där folk kan stanna och handla eller göra något annat som generar inkomster till bygden. 
Skolan är viktig 
Affären är viktig 
Viktiga samlingspunkter som kan utvecklas 
Samverkan mellan alla föreningar 
Större rörelse i styrelsen 
Fortsätt med Bolmendagen, dramakurser, Scouting, fotboll osv. 
Leverera färska frallor t.ex. en lördag i månaden 
Lokalproducerad mat 
Jonsboda och Dannäs missionsförsamlingar slås ihop och bilda en ny frikyrkoförsamling (redan på 
gång). Vi har scoutverksamhet för hela Bolmsöskolans upptagningsområde 
Att få ännu fler engagerade på orten främst under 50  
Nu har vi fiber, vi behöver en egen informationskanal till all t.ex. lokal TV 

mailto:annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se

