
Minnesanteckningar från möte 210825 angående 
föreningssamverkan i Ingelstad

Representanter för följande föreningar var närvarande

Bygderådet- Ulf Hansen, Kenneth Svensson, Margareta Svensson, Lars Olsson, 
Karl-Erik Johansson, Thomas Johansson

Hembygdsföreningen- Bengt-Uno Lilja, Kenneth Svensson

Ingelstad Skola- Christian Bjelke

Ingelstad Gymnasium- Katrin Bladh

Ingelstad IK- Lars Lundkvist, Tore Davidsson

Ingelstad IBK- Jörgen Glanshed

LRF- Ulf Folkesson

Byggnadsföreningen Näckrosen- Dimitris Margaronis

Röda korset- Anne-May Karlsson, Ulla Johansson

ICA- Stefan Hjelmberg

DIAB- Anders Gräns

SPF- Britt-Marie Jonsson, Sigge Johansson

Friluftsfrämjandet- Kristoffer Lundqvist, Roger Dahlfors

Ingelstad sportfiskeklubb- Dan Pettersson, Roger Dahlfors

Kyrkan- Carina Cummins, Nina Fredhagen

Skytteklubben- Kristoffer Lundqvist

Fiskevårdsföreningen- Dan Pettersson



1) Ulf informerade om Bygderådets verksamhet mm

Ulf hälsade välkommen och presenterade kvällens agenda.

Vidare presenterade han historiken om Bygderådet, Översiktsplanen och 
Bygderådets arbete under 2020/21. I övrigt se bifogat power-point 
material.

2) Presentation av de olika föreningarna

-IIK

Fotbollsserierna är igång. Två 11-manna lag och 3 sjumanna lag.

Ledare finns, plansektionen fungerar bra, fint samarbete med Nöbbele.

Paddelspel igång och intresset är stort. Tyvärr är inte tennisen igång och 
beräknas inte starta 2021. Tror sig kunna klara en befolkningsökning enligt 
översiktsplanen.

-ICA

I det sista förslaget till Centrumplan får ICA behålla de byggbara ytorna 
som fanns i tidigare planer 

-Röda Korset

Ingelstad Röda Kors grupp anordnar en hel del aktiviteter. De har bland 
annat ordnat med promenadtrim som skall lämnas in senast 30 september,
gjort aktiviteter på Kvarngården, kommer den 10 oktober anordna 
tipspromenad, kommer under hösten ha ett lotteri för världens barn och 
man hjälper till på Kupan i Växjö 2dagar per månad.

-IBK

Man har ett herrlag i division 2 och ett damlag i division 2 samt 9 
träningsgrupper igång. Det är svårt med halltider. Man får använda 
träningstider för seriespel. Det är stort upptagningsområde för klubben 
med spelare förutom från Ingelstad från Nöbbele och Uråsa mfl. 

-Ingelstad Gymnasiet



Totalt har skolan 260 elever varav 100 börjat första årskursen. 
Vuxenutbildning har startats upp i höst. Djurparken är på gång att 
nyöppnas och man ska ha invigning till våren. Veterinärkliniken utökas så 
man även tar emot hästar. I höst planeras en visning av lokalerna som 
föreningarna kommer bli inbjudna till.

-SPF

Många aktiviteter har legat nere på grund av pandemin. Föreningen har 
dock haft 3 medlemsmöten, anordnat några promenader och bedrivit 
boulespel under 2021.

-Friluftsfrämjandet

Haft svårt att få med föräldrar som ledare. Har haft en prova på dag för att 
få mer barn och föräldrar att bli intresserade. Har haft två grupper igång 
under året. Har i sommar drivit Sikabacken som tidigare år.

-Skytteklubben

Har inte så många aktiva men har 5 skyttar som är bland de bästa i Sverige.
Gäller luftgevär och kort bana.

-Fiskevårdföreningen

Planterat ut 25000 öringar. Kört ut 25 ton lekgrus. När dammluckorna 
försvinner finns möjlighet för öring och ål kan komma upp i Torsjön.

-LRF

Har jobbat med frågan angående vattenståndet i Torsjön och väg 27:s 
ombyggnad från Ingelstad till Växjö. Skall under hösten anordna ett 
traktorrace tillsammans med Uråsa LRF med ett stort antal deltagare. 

-Hembygdsföreningen



Har under sommaren ordnat med nationaldagssamling, gudtjänst vid 
midsommar och sensommar med standup. Den 31:a hembygdsboken 
kommer att givas ut i höst.

-Byggnadsföreningen Näckrosen

Sköter om hyresgästernas bokningar av lokalen. Anordnar julskyltning och 
julgransdans. Anordnar även barnteater och vuxenteater. Har även 
filmförevisning. 

-Anders Gräns

Vill värna landsbygden. Har fastigheter i samhället såsom cykelaffären och 
klintesvägen. Har i det sista förslaget till centumplan fått behålla de 
byggbara ytorna som fanns i tidigare planer.

-Kyrkan

Pandemin har gjort att man ligger efter med dop och vigslar. Det ska man 
nu jobba ifatt. Man ser fram emot att få flytta in i de nya lokalerna vid 
kyrkan. Kyrkans mark vid Gamla Växjövägen planeras att kunna användas 
av kommunen för byggnation av hyreshus.

3) Företagande

Tyvärr dålig anslutning av företagare till vårt möte. Med tanke på att det 
finns så många företag i Carrierområdet vore det bra om fler företagare än 
Stefan och Anders kunde delta. Det hade varit bra om det fanns en 
företagarförening. 

 

4) Hur går vi vidare

Mötet tyckte att vi skulle ha föreningsråd två gånger om året för ömsesidig
information och att diskutera fram frågor där vi kan samverka gentemot 
kommunen och andra aktörer. Bygderådet är sammankallande.

 



Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson


