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Kungsjölederna
Inspirationsträff 23 januari 2019
Kungsäters bygdegård

REDOVISNING
Inspirationsträff 23 januari
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Inspirationskväll 22 januari Kungsäters bygdegård
Program:
18.00 Registrering
18.15 Välkomna, Bengt Hjalmarsson
Historik, tyst minut
18.20 Presentation gäster och
Kungsjölederna/Kenneth
18.35 Föreläsning Lasse Diding
19.15 Fika
19.45 Introduktion Idéstationer/Kenneth
19.50 Idémingel/ enligt schema
20.30 Avslutning
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Välkomna!
Bengt Hjalmarsson, ordförande i bygdelaget hälsade de dryga 70 besökarna välkomna och
gjorde en historisk skildring av bygdelagets dryga 10-åriga historia. En tyst minut hölls för två
personer som har betytt mycket för bygdens utveckling och som lämnat oss senaste året.

Gästerna presenterar sig
Mia Karlsson, ansvarig för Turistinformation i Varberg samt Magnus Thompson,
destinationsutvecklare i Varberg, arbetar båda på Näringslivs- och destinationskontoret
(NOD) i Varberg.
Sebastian Andersson, projektanställd som friluftslivsutvecklare hos Kultur och Fritid i
Varbergs kommun.
Maria Oscarsson från Leader Sjuhärad samt Sven-Anders Svensson från Lokalt Ledd
Utveckling i Halland.

Kungsjölederna—historia och nuläge
Kenneth Johansson redogjorde kort om projekt Kungsjölederna. Första etappen drevs i
projekt med Leader Sjuhäradsbyggnaden våren 2017 och invigdes 18 juni samma år.
Ett år senare kom beslut från Jordbruksverket som biföll medel från Lokalt Ledd Utveckling i
Halland och Jordbruksverket.
Hittills under års tid har omkring 2000 ideella timmar samt ytterligare arvoderad tid lagts
ned i projektets olika fysiska insatser.

Föreläsning, Lasse Diding
Lasse Diding, entreprenör och hotellägare från Varberg pratade i sitt 30 minuter långa
föredrag om att våga och lyckas som entreprenör.
Nyckeln till framgång ligger mycket i att våga prova okonventionella metoder, ständigt vara
närvarande för kunden och dennes önskemål.
(Lasse ställde upp på kort varsel då ordinarie föreläsare, Sotar’n hastigt insjuknat).
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Intresseanmälan arbetsinsatser
På stationen: Göran Palmkvist och Bo Wisfelt
Vid stationen anmäldes intresse för att delta som funktionär eller med andra arbetsinsatser
kring Kungsjölederna.

•
•
•
•
•
•

Aluminiumstolpar för diverse skyltar, intresse för tillverkning
Vedförråd i Risa, intresse för tillverkning
Trall vid källare, intresse för tillverkning
Grindar vid Agnbäck, intresse för tillverkning
Invigning, 7 personer anmälde intresse att vara funktionär vid invigning.
Invigning, ett besöksmål anmälde intresse att ha öppet i samband med invigningen.

Anmälan utvecklingsidéer
På station tog Bo-Göran Gustafsson och Bengt Hjalmarsson emot idéer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Båtramp i Oklången och även i Tolken.
Rensa vassen i sundet för att lättare komma igenom med mindre båtar.
Hyra båt, möjlighet att få hyra båt av befintliga båtägare. Ordna en lista över
båtägare som är villiga att hyra ut sin båt. Paketera med fiskekort.
Café på Agnbäck tiden 15 april—30 september.
Finns förslag på namn till arrendator som kan driva.
Gemensamt fiskekort för sjöarna runt om i Gunnarsjö och Kungsäter.
Vandrarhem, café i gamla Gästis.
Utegym någonstans i samhället, ex. nedanför Ambjörnsvägen.
Laddstation för el- och hybridbilar på Agnbäck.
Ställplats för husvagn och husbil vid bygdegården, finns el- och vattentillgång.
Fika och matställe vid affären. Möjlighet att köpa vandringspaket.
Per är rörläggare och är beredd att hjälpa till med att testa och ordna pump vid
gamla vattenbrunnen på Agnbäck.
På nytt söka tillstånd för uppställningsplats. Alternativ plats som kan vara lite längre
ifrån sjön. Förslagsvis alldeles norr om parkeringsplatsen inne på området. Det krävs
många gånger att man kommer med nya förslag länsstyrelsen och att LS kan vara
med och utse platsen.
Eluttag för husbil och husvagn /Ställplatser. Kan man ställa dem mellan grindstolpe
och anslagstavla. Bör finnas på några platser inom området.
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Utvecklingsidé: Birgerstugan. Ordna vattentillgång med en djupborrad brunn. Testa
vattenkvalitet. Även ordna tank för avlopp. Har möjlighet att ordna tank och kan även
transportera den till Agnbäck.

Verksamhet föreningar, offentlig verksamhet:
Jenny Svensén (bygdelaget), Magnus Thompsson och Mia Karlsson (Näringslivs- och
destinationskontoret), Sebastian Larsson (projektledare friluftsliv Kultur och fritid)

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Kyrkan och hembygdsföreningen har ett projekt där dom skyltar upp kyrkoruinen i
Kungsäter bättre. Mer historik. Besöksmål!
Idé—knyt ihop olika runder med t.ex. Hallandsleden—Kungsjölederna—Öresten
Knyta ihop fyra socknars perspektiv (Kungsäter—Gunnarsjö—Grimmared—Karl
Gustav
Kulturprogram med att kura skymning, årsböcker, kvällar med kulturprogram, musik,
dansbandsbanor, dragspelsmusik, Uno Karlsson, kurser, folkdanskurser, föreningar,
studieförbundet.
Kort utbildnings/inforunda med frågor kopplat till allemansrätten.
Kort ”barnrunda” med frågor/info om t.ex. blommor, djur.
För långt att gå till lederna eller anläggningarna. Transport? Kostnad?
2,5 km ”Bamsebana” i skogen inte vid vattnet
Hitta vilse station
Naturlekplats
Kanoter gratis?
Flytvästar gratis?
Färga garn, stort kärl
Handikapptoa, storlek?
Utsiktstorn
Trampolin vid badet
Sköna ställen att sitta på
Båt som vi kan använda
Bänkar runt träd
Hängmattor, gungor, klätterträd och klättervägg.
Ordna en naturlekplats/parkourpark vid Agnbäck.
Amfiteater
Önskar dra igång lokalrevy—behöver lite hjälp på traven
Har en gammal lanthandel
Kurser i företagsamhet i Kungsäter som kan generera fler småskaliga företag.
Kurser ger även gemenskap därför bör de hållas i Kungsäter.
Börja med en liten grupp.
Göra en ansiktslyft på affären
Locka till sig kunder
Bör vara en lyhörd företagare som driver affären
Närproducerad mat i sortimentet
Cykellopp, ta kontakt med någon lokal cykelförening.
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Anmälan verksamhet, besöksmål:
Annika Gunnarsson och Kenneth Johansson

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knivmakare, besöksmål mot tidbokning
Chakraträdgården
Fiske i Grimmared
Produkter och aktiviteter, Wima
Kurser enligt Feldenkreismetoden
Visningsträdgård Eksäter, eventuellt fika
Gamla affären
Skriva om bygden.
Hembygdsgården

Sammanställning gjord av:
Kenneth Johansson
Projektledare

