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LOKAL PLAN
2010

Rastplatsen vid sjön Brolången                                                   Foto: Johanna Stenberg
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Utsikt över sjön Nässlingen                                         Foto: Helen Petersson

1. Syfte med lokal plan
Syftet med att göra en lokal plan är att ge Ambjörnarp en NYSTART och att ta fram det
positiva i samhället.

Ledorden ska vara NYSTART – FRAMTID – STOLTHET

Hur gör vi?
• Inventera resurser och möjligheter.
• Se det positiva.
• Samarbeta och skapa nya konstellationer.
• Gemensamma mål

Vad är bäst med Ambjörnarp
• Sammanhållningen och att vi försöker klara oss själva
• Entreprenörsanda
• Sjöarna

Slogan
Ambjörnarp – de 40 sjöarnas samhälle.
En gammal slogan, vi ser ingen anledning att byta. Den beskriver naturen i Ambjörnarp på ett
bra sätt.

Hemsida
www.ambjornarp.se
På hemsidan är föreningar och företag representerade, länkar till egna hemsidor eller med
telefonnummer

2. Vem har tagit fram planen och hur
Planen har tagits fram genom två stormöten, till det första mötet var företagare och
föreningsaktiva inbjudna och till det andra var alla övriga Ambjörnarpsbor inbjudna,
tillsamman ca 80 personer.
För att sammanställa mötenas åsikter och gå vidare har Byalagets styrelse haft några möten.
Insamlandet av faktauppgifter har styrelsemedlemmarna själva gjort.
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Flygfoto över Solby, Ambjörnarp                                                 Foto: Ann-Louise Kjellner

Ambjörnarp – en kort beskrivning

Ambjörnarp ligger i Västra Götaland, Tranemo kommun.
Area 86 hektar
Folkmängd 515 invånare i församlingen 09-12-31

Byn består av en centrumliknande del vid kyrkan och skolan, och 2 bostadsområden med
villor och hyreslägenheter, dessutom finns flera småbyar som tillhör samhället.
Invid några av sjöarna finns sommarstugeområden med både fastboende och sommarboende.

Inom samhällets gränser finns gott om sjöar (40 st) så sjöutsikt är inget ovanligt.

I byn finns företag, och av tradition är egenföretagande vanligt. Två av företagen kan anses
som större då de har mellan 25 och 80 arbetstagare.
I byn finns också en krog.
På landsbygden finns hästgårdar och gårdar med ungdjur men inga mjölkbönder. På två
gårdar odlas det enligt Kravodlings-metoder.
En varubil kommer en gång i veckan.

Ambjörnarp har förskola och skola årskurs 1-3.

Ambjörnarps föreningsliv består av byalag, idrottsförening, hembygdsförening,
bygdegårdsförening, vattenskidklubb, två fiskevårdsföreningar, Alliansmissonsförsamling,
klimatarbetsgrupp och paintbollklubben Panic Paintball.

För fritidsaktiviteter finns det: idrottshall, fotbollsplan (grus och gräs), paintbollplan,
minigolfbana, dressinbana, cykelbana, vattenskidanläggning flera badplatser, varav en är
kommunal.
I samhällets sjöar kan man fiska och där gäller allemansrätten, i Visen, Operhalen och
Malensjöarna gäller fiskekort.
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6. Trender i Ambjörnarp

Ambjörnarp var för 10 år sedan ett samhälle med livsmedels, cykelaffär och bank, nu är detta
borta. Centrumbilden har förändrats med att hus står tomma, snart 3 stora gamla affärshus.

Vi har sällan tomma hyreslägenheter.
På gårdarna i ytterområdena sker en föryngring av befolkningen. Gårdarna blir hästgårdar.

För att de yngre ska bo kvar eller flytta tillbaks efter studier krävs mer kvalificerade arbeten i
Tranemo kommun, hus att köpa och lägenheter att hyra.
En trend är att det har byggts flera nya egnahem i byn de senaste åren.

En annan trend är att de mindre skolorna är hotade av nedläggning och att barnen ska åka till
Tranemo.

Byalaget har med sin dressinuthyrning visat att Ambjörnarp har potential som turistort så
några entreprenörer har hakat på trenden att ta hand om turister.

Foto: Helen Petersson
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                  Backsippa  
Foto: Helen Petersson              
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8. Fritids och rekreationsområden

      Ekelid fotbollsplan gräs, träningsplan grus
       Idrottshall vid skolan
       Lekplatser finns på Solby, Högalid, och vid skolan.
       Minigolfbana
       Dressinåkning
       Boulebana
       Tennisplan vid skolan, ishockey rink
       Paintbollområde
       Vattenskidanläggning / Vattenskidklubb
       Badplatser:  Nya Visen och Gamle Visen, Byasjön, Stor Malen och Pjuken
       Ridhus

Vattenskidåkning är populärt i
Ambjörnarp   Foto: Charlotta Lehtonen

Paintball-skytt in action   Foto: Panic Paintball

En dressintur                      Foto: Ellinor Samuelsson
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Ambjörnarps Café & Byakrog        Foto: Johanna Stenberg

9. Turism

Vi har gott om sjöar och tre områden med sommarstugor. Många torp har på senare år sålts
till danskar och tyskar för sommarboende.

Byalaget har uthyrning av dressiner och en minigolfbana.
I stationsmagasinet är det under sommaren bland annat utställningar och konserter.

Byakrogen är öppen året om och fungerar som turistbyrå på sommaren, de hjälper även
byalaget med bokning och uthyrningen av dressinerna.
Byakrogen har cykeluthyrning.

Vattenskidklubben har vattenskidskola och tider även då allmänheten kan åka.
Vattenskidklubben har under sommaren tävlingsverksamhet.

Hembygdsgården i Stjärnebo är öppen under sommaren.
Hembygdsföreningen har viss programverksamhet, föredrag och filmvisning.

I Ambjörnarp finns en paintbollklubb som har uthyrning och en spelplan.

I Hunnabo har det under våren 2010 startat en Bed & breakfast rörelse och under hösten ska
Alliansförsamlingen börja med vandrarhem.

Inom Ambjörnarps gränser finns Bredasten och Jättens grotta och Byakäring, platser som har
en historia med skrönor.

Ambjörnarps historia och personer som bott i byn för längesedan skulle vi kunna använda i
turisthänseende.
Släkterna Hård och Store finns väl dokumenterade i Sveriges historia, båda har rötter i
Ambjörnarp.

Ambjörnarps Hembygds- och cykelmuseum är en privat samling och öppen några dagar varje
sommar och för föranmälda grupper.
I församlingshemmet finns en samling av skolhistoria från Ambjörnarps förste skollärare
Magnus Pettersson, tyvärr är samlingen inlåst för allmänheten.

Aktiviteterna finns beskrivna på ambjörnarps hemsida www.ambjornarp.se

Utanför Cykelmuseet       Foto: Helen Petersson
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 10 Föreningar/Intressegrupper 10:1  Lokaler/Mötesplatser
        Byalaget  Magasinet
        Uppfräschning och underhåll av samhället i stort, organiserar utställningar sommartid

        Hembygdsföreningen Stjärnebo
        Värnar om kulturarvet, ordnar kaffeservering och underhållning på sommaren

         Ambjörnarps Idrottsförening Ekelid , Hallen  vid skolan
         Skötsel av fotbollsanläggningen, motionsgympa i hallen

          Bygdegårdsförening  Bygdegården
         Äger, förvaltar och hyr ut lokalen

         Ambjörnarps Vattenskidklubb Vattenskidanläg gning
         Sköter anläggningen, anordnar tävlingar, vattenskidskola, träningar

         Paintballklubb
         Uthyrning enl. överenskommelse

        Fiskevårdsföreningar
        Säljer fiskekort

Vinterfiske, sjön Visen i Ambjörnarp                                    Foto: Charlotta Lehtonen
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  11 Näringslivet                                          

       Bransch (förenklat)
         Stängsel och grind-tillverkning

               Byggnadsbransch
               Restaurang
               Plåtarbete
               Odling av grödor
               Tillverkning av hus och stugor
               Damkonfektion
               Import och försäljning av konfektion
               Hemsidor
               Konfektyr
               Mekanisk verkstad
               Ekologiska odlingar och försäljning
               Avel och  hästanläggning
               Konfektion av stickat och försäljning
               Åkeri
               Metallvaror - tillverkning
               Mureri
               Uppsättning av kakel och markiser
               Försäljning hästartiklar på nätet
               Kravodling och försäljning
               Bilreparationer
               Städbolag
               Vedförsäljning
               Spa
               Jord- och skogsbruk

12. Kultur och nöjen

Långpromenad/  arrangör AIF  , sista lördag i april månad

Trerättersrally /  arrangeras av utvald kommitté i augusti månad

Vattenskidtävling /  arr Vattenskidkubben, augusti månad

Friskvårdsmässa /  arrangeras av Massagerummet Hunnabo , september månad

Utställningar av hantverk, målningar /  bokas genom Byalaget. Sommartid

Björnhyltan /   hantverksutställningar, försäljning av grönsaker och blommor,
Sommartid

Trivselträffar i Missionshuset / för daglediga

Stick-kafé / 2:a tisdag/månaden på Byakrogen
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13. Befolkning
Som man kan se utifrån diagrammen, blir befolkningen äldre och äldre samtidigt som
befolkningsmängden avtar. Detta är något vi inte diskuterat inom gruppen.

Invånarantal, Ambjörnarp, orten
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Ambjörnarps församling, invånarantal 1999 - 2009
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13.1 Grannsamverkan finns och fungerar så här.

Det finns en sammankallande person som har kontakt med kommunens
brottsförebygganderåd och han är även kontaktperson för ett antal frivilliga som ställer upp
om det skulle behövas med någon form av ingripande om man misstänker brott.
Misstänker man brott eller känner oro så kan man ringa ett nummer (har varit med på ett antal
byablad) så får men hjälp.
Skulle det uppstå en situation så att det skulle vara befogat med en patrullering så går det att
ordna inom grannsamverkansgruppen.
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13.2 Nyinflyttning

Alla nyinflyttade får ett personligt besök av några i byalagets styrelse, en present
och ett informationsblad.

Vi skulle vilja ha med det materialet som kommunen skickar till nyinflyttade.

Hyreslägenheter på  Cedarhillsvägen                                                    Foto: Tranemo Bostäder
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14. Kommunikationer

Vi har ca 1 mil till kommunens huvudort Tranemo.
Vi har 5 mil till Borås, Kinna och Ulricehamn och ca 11 mil till Göteborg.
Vi har stor in- och utpendling som i huvudsak sker med bil.
Kollektivtrafiken följer skolornas behov morgon och eftermiddag alltså ingen trafik mitt på
dagen.
Åker man till Tranemo på morgonen kan man endast åka tillbaks på eftermiddagen.
Sommartid finns en buss morgon och en eftermiddag.
Kommunens tjänst med tågtaxi är bra, man beställer taxi dagen innan man ska ta tåget ifrån
eller anländer till Limmared och man åker till ett reducerat pris (38 kr fr. Ambj.). Kommunen
betalar mellanskillnaden.

Vi har cykelbana till Tranemo och vidare till Ulricehamn.
Inom samhället finns gång- och cykelbanor, men det skulle behövas på flera platser t.ex.
utmed Lidavägen.

Telefon och bredband finns och fungerar tillfredsställande.

Rastplats utmed cykelbanan Ambjörnarp – Tranemo     Foto: Patience Ninsiima
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15. Handel och service

Vi har inga affärer förutom en garnbutik.
En varubil kommer 1 gång i veckan och stannar på två platser.
Under sommaren har vi två gårdar som har försäljning av KRAV- odlad potatis och
grönsaker.
All annan service finns i Tranemo en mil bort.

16. Kommunal service

Vi har skola med förskola till och med åk. 3
Och årskurserna 4-6 går i grannbyn Sjötofta 8 kilometer bort och högstadiet och gymnasiet
ligger i Tranemo.
Vi har en återvinningsstation för papper, glas, plast och metall.
Bokbussen besöker Ambjörnarp en gång i veckan.
Övrig service finns i Tranemo en mil bort.

Ambjörnaps skola
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17. Framtidsvision - inom 5 år ska i Ambjörnarp finnas:

• Campingmöjligheter
• Vandrarhem  /  Bed and breakfest
• Organiserad fisketurism och naturturism
• Karta med vandringsleder
• En bra karta över kommunen och Ambjörnarp
• Informationsskylt vid infarten
• Ny turistbroschyr
• Ny hemsida

• Utse årets Ambjörnarpsbo
• Utveckla byakrogen
• Ny hemsida
• Ny turistbroschyr
• Återkommande tipspromenader
• Fler aktiviteter i Stationsmagasinet
• Ta hjälp utifrån med att lösa utseendet på centrumbilden /  husen.

• Ambulerande service: fotvård, hårvård och sjukvård.
• Visningsrum för företagen i Ambjörnarp
• Om det ska byggas lägenheter så ska de ligga i centrum.
• Hemvändardag minst vart 5:e år
• Skapa någon form av hantverkslokal
• Skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser
• Att det öppnas någon form affär med lokalproducerade varor.

• Ny centrumbild; inga tomma risiga hus
• Seniorboende eller äldreboende eller trygghetsboende
• Att byggbar mark i centrum ska används till boende så att ett centrum behålls levande.
• Att vi har någon form av verkstad – biltvätt och eller någon form av fixartjänst
• Koloniodlingar 

18. Inom 20 år ska Ambjörnarp

• Ha ett nytt bostadsområde vid sjön Visen
• Ha 550 invånare
• Ha ett vildmarkshotell
• Vara en levande landsbygd med flera unga familjer.
• Vara en turistattraktion i Tranemo kommun
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Starka sidor för samhället Ambjörnarp

• Vi har ett starkt föreningsliv
• Byalaget fungerar bra
• Bygdegårdsföreningen har fått en ny och yngre styrelse
• Vi har en företagskultur likt Gnosjö
• Några företag följer i byalagets spår och satsar på turism, vandrarhem och Bed breakfast
• Vi har en underbar natur med många sjöar
• Vi har skola och förskola kvar

Möjligheter

• Turismen går att utveckla
• Centrum går att rusta upp
• Vi behöver utveckla mötesplatserna med fler och olika mötestillfällen
• Vi behöver återskapa viss handel och service.

Svagheter

• Vi har brist på personer som är villiga att hjälpa till med utvecklingsprojekt, eller så är det
vi som inte vet om varandra.

• Vi har ingen service och handel.
• Vi har dåliga kommunikationer vad gäller bussar till kommunens huvudort.

Risker

• Att det genom politiska beslut försvåras för människor att bo på landet.
• Att världen förändras så att människor inte kan bo där de vill.
• Vi är tvingade att ha bil för att allmänna kommunikationerna är usla till Tranemo och

vidare ut i världen.
• Att företag läggs ner och arbetstillfällen försvinner.
• Att vi blir av med skola och förskola.
• Att föreningar upphör.
• Att krogen försvinner.
• Att ungdomarna flyttar för gott.
• Att hus säljs till sommarhus och inte till fastboende.
• Att järnvägen till Sjötofta rivs upp så att byalaget förlorar sin inkomst.
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Åtgärd Vem Kontaktperson Kostnader Finansiering Tidsplan

Vandrarhem Alliansmissionen Peder Wendefors
Tel. 0325 –604 38

Egen budget och
sponsorer

2010-10-01

Vandringsled Byalaget Roger Danielsson
Tel. 0325 – 600 46

Byalaget och
sponsorer

2011-05-01

Centrumbild Byalaget och en
arbetsgrupp som ska
bildas

MonaLis Gustavsson
Tel. 0325 – 603 32
monalis.gustavsson@tranemo.se

Fika för arbets-
gruppen tills färdig
plan är utarbetad

Ur egen kassa 2011-05-01

Övriga prioriteringar och åtgärdsplaner är under arbete.

Åtgärdsplan för Ambjörnarp
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En skön sommardag på sjön Visen  Foto: Victoria Axelsson


