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Svar på enkäten till Lokalsamtal i Skeppshult 2021-05-19 

Från Skeppshult Samhällsförening och Skeppshults Bollklubb 

 

Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd? 

Våra främsta tillgångar är  
De som bor i Skeppshult med omnejd. 2015 bodde det 360 personer i Skeppshult.  
2018 var det 386 personer. Ett växande samhälle. 

Skolan. En mindre skola där barn i alla åldrar blir sedda och kan känna sig trygga. 

Företagen. De fyra största är Skeppshultcykeln, Skeppshults Gjuteri, Skeppshultsstegen  
och Naij Bygg (Betong). Väl fungerande samarbete, stöd och dialog mellan företagen och 
ortens föreningar är betydelsefullt. 

Engagemang från Skeppshults Bollklubb och Skeppshults Samhällsförening. Dessa föreningar 
är en stor tillgång för Skeppshult. 

Namnet. Orten Skeppshult är inte heller bara ett ortsnamn. Det är ett välkänt och  
välrenommerat varumärke världen över. En tillgång för Gislaveds Kommun. 

Bostäder. Prisvärda hus, kommunala lägenheter och gårdar på landet. Det finns något för 
alla. 

Största utmaningen 
Att skolan finns kvar. Skolan är den enskilt viktigaste tillgången i samhället. Skolan formar 
Skeppshults identitet, en nedmontering av skolan skulle påverka samhället mycket negativt. 

Bostäder. Är både en tillgång och en utmaning.  

Annat värt att noteras är Kvarnföreningen. Bölaryds Kvarn har funnits sedan slutet på 1600-
talet men driften upphörde ca 1960. I början på 2000-talet började några eldsjälar renovera 
kvarnen och numer mals det rågmjöl 1 gång per år i kvarnen. Mjölet säljs vid Kvarndagen i 
augusti. Föreningen har också en Boulebana intill som är fri för alla att använda.  

Skolan har en Föräldraförening till stöd för barnens föräldrar. 
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Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv? 

Det finns några sträckor där det behövs gc-vägar; 
Förbindelse till Idrottsparken, Skeppshults Bollklubb. 
Förbindelse mellan skolan och elljusspåret/Trivagården. Den cykelbana som finns slutar vid 
Gjuteriets parkering och därefter finns ingen säker väg för skolans barn, eller vuxna för den 
delen, när de ska till elljusspåret och i en förlängning även till Trivagården.  
Vägen de måste gå på trafikeras av tung trafik och fungerar även som genväg för annan 
trafik över till Värnamovägen. På ett ställe är det trångt för bilar/lastbilar att mötas och 
dessutom skymd sikt. Det är en 40-väg men verklig hastighet är 70-80 km/tim. 

Den ”inre” cykelvägen som används frekvent som promenad och motionsväg är i dåligt skick 
och behöver en bättre beläggning och gärna belysning så den kan användas året runt.  

För att främja inflyttning till Skeppshult behövs bra kommunikationer för arbets- och 
skolpendling. Kommunen skulle kunna agera för att återöppna möjligheten att stiga av och 
på Krösatåget som passerar Skeppshult men sedan ca 15 år ej längre stannar.  

De tomter som finns i FÖP skulle marknadsföras av kommunen så vi på det sättet kan växa. 
Kanske kommunen kunde utöka antalet lägenheter i Skeppshult? 
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Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd? 

Skeppshult har genom alla tider själva rustat och utvecklat vår bygd. 
De senaste åren har vi gjort nedslag runt om i samhället med olika förbättringar.  
 
Just nu pågår en ideell totalrenovering, om- och tillbyggnad, av vår samlingslokal 
Trivagården. Lokalen är viktig för den gemenskap som finns här men också en tillgång för 
hela södra kommundelen som lokal att hyra. Även skolan och Gislaved kan ha stor nytta av 
lokalen. Hittills har ideella krafter lagt ner ca 1500 mantimmar i projektet.  

Ett annat projekt är att rusta upp vår Hockeyrink. För ca 15 år sedan asfalterades planen och 
upprustning av sargen ordnades. Åren har nu satt sina spår och tjälskador har gjort hål där 
vattnet rinner ut. Sargen är också ”sargad”, behöver lagas och tätas. 
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Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för att utveckla er bygd? 

Kommunen kan stötta oss i drift och underhåll av Trivagården. När Trivagården är klar vill vi 
att kommunen stöttar oss med driftskostnader på samma sätt som man stöttar exempelvis 
Föreningsgården i Reftele.  
För att påskynda renoveringen med viss hjälp av hantverkare skulle vi gärna se att vi beviljas 
ytterligare bidrag för att kunna slutföra om och tillbyggnaden av Trivagården. 

Eftersom alla ideella krafter läggs på Trivagårdens renovering räcker vi inte riktigt till att 
själva rusta upp Hockeyrinken. Varken ekonomiskt eller med arbetskraft. Rinken är en 
populär och viktig aktivitetsyta och används såväl av skola som barn i samhället.  
Högst på ”önskelistan” står en spontanidrottsplats med nuvarande asfalt som underlag. 
Näst högst på listan är en väderbeständig sarg (samma ytmått som en spontanidrottsplats). 
Gärna kompletterat med t ex basketkorg och målburar. 

Kommunen kan dessutom som vi tidigare nämnt hjälpa till med: 

• Fortsätta ge tillräckliga anslag för att bevara Skeppshultskolan. 
• Nya och rustade gång- och cykelvägar. 
• Förbättra allmänna kommunikationer med t ex hjälp av Krösatåget. 
• Marknadsföra de tomter som finns anvisade i FÖP. Samarbete med  
     Samhällsföreningen är fullt möjligt t ex via Facebook,   
    https://www.facebook.com/skeppshultsf 
 

 

Eva Möller 

Ordförande Skeppshult Samhällsförening 

 

Hans Samuelsson 

Ordförande Skeppshults Bollklubb 
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Organisation Skeppshult Samhällsförening 

Styrelse Sammanträder vid behov, några gånger per år. 

Kommittéer Julgranskommitté 
I Boken om Skeppshult står att läsa ”Kommitté för uppsättande av julgran har  
funnits sedan 1942”. Det vill säga sedan tiden för andra världskriget. 
Traditionen med julgran är i så fall 79 år. (80 år julen 2021) Varje år har granen 
skänkts av givmilda markägare i vår närmaste omnejd.  
 
Julbelysningskommitté 
En grupp händiga män under ledning av ortens elektriker sätter varje år upp 
belysning. Dessa armaturer uppdaterades 2019. 
 
Isbanekommitté 
En grupp föräldrar ser till att spola isen så snart det finns kyla. Vi brukar vara 
först med spolad is i kommunen. 
 
Julstugekommitté 
Varje december hålls julstuga med Luciatåg från Skeppshultskolan. Mycket 
populärt. 
 
Motions-/elljusspårskommitté 
Vid behov underhålls spåret och vintertid spåras längdskidspår. 
 
Knutsdanskommitté. 
Med sång och dragspel dansas julen ut varje år. 

 

Organisation Skeppshults Bollklubb 

Styrelse 

Kommittéer Fotbollssektion, Herrsenior tränare, Ungdomssektion, Idrottsplatskommitté,  
  Matchvärd kommitté, Trivagården 
 
Totalt är det uppskattningsvis ett 100-tal personer engagerade på ett eller annat sätt.  
Många är dessutom dubbelt engagerade i SSF, SBK och Trivagårdens renovering. 


