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Det här bladet…
 DET HÄR BLADET innehåller information om en del 

av det som händer i Ölmstad med omnejd. Bladet delas 
ut till alla hushåll i bygden för att visa på den mångfald 
av aktiviteter som du kan vara delaktig i. Det är utveck-
lingsgruppen som står bakom initiativet och innehållet. 

Kommundels- 
utveckling

  Syftet med kommundelsutveckling är att ska-
pa vitala, tilltalande och funktionella miljöer 
runt om i kommunen för aktiviteter och möten. 
Lokal delaktighet, förankring och ansvarsta-
gande är väsentligt därför utgår åtgärderna 
från de som bor och verkar i kommundelen.  
I varje kommundel bildar föreningar, organisa-
tioner och företag lokala utvecklingsgrupper.  

UTVECKLINGSGRUPPEN I ÖLMSTAD består av represen-
tanter från Hembygdsföreningen, Ölmstads idrottssäll-
skap (ÖIS), Allianskyrkan, Pingstförsamlingen, Föräld-
raföreningen, Vägföreningen, Sveriges pensionärer (SPF), 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Krysset, Rumänien-
hjälpen, Gränna motorklubb, Ölmstad Rid och Körsäll-
skap (ÖRKS), Ölmstadskolan samt stadsbyggnadskonto-
ret/kommundelsutveckling. 
    Sammansättningen i gruppen beror på lokala förutsätt-
ningar och intresse. Representantens roll är att vara en 
länk mellan sin organisation och utvecklingsgruppen.  
I huvudsak handlar kommundelsutveckling om att 
förbättra den fysiska närmiljön med utgångspunkt från 
utvecklingsgruppens gemensamma idéer. Konkret kan 
det bli grillplatser, parkbänkar, gångvägar, skyltning, 
lökplantering, belysning etc.

DETTA ÄR EN kommunal verksamhet som ligger  
under stadsbyggnadsnämndens ansvar. Varje år  
anslår nämnden pengar till verksamheten.  
Läs mer på jonkoping.se

Vad händer i Ölmstad?

Vad händer i Ölmstad 
på Facebook

 VI HAR EN sida på Facebook som heter ”Vad händer i 
Ölmstad”. Den 30 december 2018 hade sidan 1019 med-
lemmar (ökat med över 600 medlemmar under 2018) 
och det tillkommer nya medlemmar varje vecka.
   Facebook är ett perfekt sätt att nå ut till många i 
Ölmstad med information om sådant som kan vara av 
allmänt intresse för bygden.  Se FB-sidan som en virtuell 
anslagstavla där alla är välkomna att göra inlägg.
T.ex föreningar som informerar om speciella händelser 
eller de som hittat en bortsprungen hund, trafikinforma-
tion, eller liknande. Det kan också vara aktuella frågor 
om vår bygd som behöver allmänt engagemang eller på 
annat sätt behöver belysas för oss som bor här.
    Är du inte medlem på Facebook-sidan? 
Inga problem, sök bara på ”Vad händer i Ölmstad” i 
sökfältet i Facebook, och ansök om medlemskap så blir 
du medlem inom kort. Det är dessutom helt gratis.

Välkommen till gemenskapen i ”Vad händer i Ölmstad” 
på Facebook

Ölmstad 
Rid- och Körsällskap

 ÖLMSTAD RID- OCH KÖRSÄLLSKAP (ÖRKS) är en 
kvalitetsmärkt ridskola och anläggning med verksamhet 
för hästintresserade i alla åldrar. Välutbildade erfarna 
ridlärare, snälla hästar och ändamålsenlig välskött 
anläggning.  På alla skollov finns det lovverksamhet på 
anläggningen. Föreningen anordnar också lokala och 
nationella tävlingar. Besök hemsidan orks.nu eller maila 
för mer information orks@orks.nu

VAD HÄNDER I ÖLMSTAD?
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Ölmstads 
Idrottssällskap

 ÖLMSTAD IDROTTSSÄLLSKAP (ÖIS) bedriver verk-
samhet inom: 
BORDTENNIS – från 8 år och uppåt varje onsdag från 
september till mars. 
GYMNASTIK – olika pass med spinning, step/styrka, cir-
kelträning, skivstång, pilates, core, bugg och barn- och 
föräldergympa. 
FOTBOLL – barn/ungdom och seniorverksamhet. 
SKIDOR &  ORIENTERING – olika säsongsbundna trä-
ningar. 
INNEBANDY – barn/ungdom och seniorverksamhet. 
TIPSPROMENADER längs med elljusspåret vissa söndagar  

För mer information se hemsidan: olmstad-is.se

Ölmstad 
Hembygdsförening  

 ÖLMSTAD HEMBYGDSFÖRENINGS uppdrag är att vär-
na och vårda hembygdens miljö- och kulturarv och föra 
detta vidare till kommande generationer. Hembygdsför-
eningen ska vara en mötesplats för både gammal som 
ung där alla ska känna samhörighet och vara stolta över 
sin hembygd. Föreningen vill på olika sätt sprida kun-
skap om bygden och ge invånarna möjlighet att hitta 
sina rötter. Ölmstad Hembygdsgård med huvudbyggna-
den Klockaregården ligger vid Ölmstad kyrka. Exempel 
på aktiviteter som ordnas i hembygdsföreningens regi 
är: Midsommarfirande, Öppet Hus med underhållning, 
torpvandringar och berättaraftnar. Information och 
kalendarium finns på hembygd.se/olmstad. 

Föräldraföreningen  
 FÖRENINGENS SYFTE ÄR att bevaka barnens intresse 

i utemiljön och som grupp vara föräldrarnas röst när det 
gäller större frågor kring skolan i Ölmstad samt gente-
mot kommunen. 
    Det är omkring 70 medlemmar och föreningen 
arrangerar filmkvällar, samordnar skolgårdsfesten och 
delar ut reflexvästar till barnen i förskoleklass. Ibland 
arrangeras också föreläsningar för föräldrar och andra 
intresserade. 
    Gå gärna in på vår Facebook-sida: Föräldraföreningen 
Ölmstad

Krysset Landhandel
 KRYSSET LANTHANDEL ÄR är en liten närbutik med 

ett brett sortiment. Här finns manuell ost och charkdisk 
och lokala och ekologiska produkter. Krysset är pa-
ketombud för Schenker och säljer receptfria läkemedel 
Här säljs också den omtalade och mycket goda Grenna 
Glassen!  Till de som behöver erbjuds hemkörning av 
varor! På beställning görs Smörgåstårta och Exotisk 
Planka. Dessutom kan du hyra släpkärra och film.  
Butiken ingår i kedjan Handlarn.
Öppettider: Vardagar kl. 10-19, Helger 1/5 - 30/9  
kl. 10-17, Helger 1/10 - 30/4 kl. 10-15.  
Sommaröppet V.27-30 Alla Dagar kl.10-20.

Ölmstad fakta
 ÖLMSTAD INKL LANDSBYGDEN från Vättern i väster 

och Bunn i öster, var det 2017 12 30, 1 534 invånare. 
Befolkningen ökar, år 2000 var invånarantalet 1 287. 
Det är 29 km till centrala Jönköping och 10 km till 
Gränna. Bebyggelsen består till 95 procent av små-
hus. Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer 
jämfört med kommunens genomsnitt. Det finns ca 300 
arbetstillfällen i området
    Ölmstadborna är nöjda med sin bygd enligt en un-
dersökning 2010. Några av fördelarna man ser är det är 
lugnt och vackert. Det är på landet men ändå nära till 
E4, Jönköping och Gränna. Man upplever också att det 
är tryggt och att det är en bra skola. Ölmstads styrkor är 
bland annat att befolkningen känner starkt för sin bygd 
och engagerar sig.       
    Föreningsengagemanget är stort och att orten har en 
butik för dagligvaror uppskattas mycket.

Allianskyrkan
 ALLIANSKYRKAN I ÖLMSTAD är en församling anslu-

ten till Svenska Alliansmissionen. Församlingen består 
av 270 medlemmar i åldrarna 15-90 år. Här erbjuds 
verksamhet för olika åldrar och intressen alltifrån för-
skoleverksamhet för de minsta barnen till allträffar för 
de äldre.  
   Gudstjänsterna är alltid offentliga, vem som helst är 
välkommen att dela gemenskapen. Samlingslokal är  
Allianskyrkan belägen i Ånaryd, strax norr om Ölmstad.  
För mer information besök hemsidan: allianskyrkan.nu
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Ölmstad Pingst
 FÖRSAMLINGEN BILDADES 1930 och 1977 invigdes 

lokalen vid Grännavägen inne i samhället. Församlingen 
har barngrupper, ungdomssamlingar, dagledigträffar 
och gudstjänst på söndagar. Gudstjänsten firas med 
sång, musik, bön och att samling kring Bibelns Ord kl 
10 eller kl 16, efterföljt av gemenskap kring fikaborden. 
Har du frågor kring församlingen är det bara att ta kon-
takt genom mail: info@olmstadpingst.com och hemsi-
dan: olmstadpingst.com

Svenska kyrkan, 
Skärstad/Ölmstad 
församling  

 VECKANS GUDSTJÄNSTER OCH övriga aktiviteter 
finns på svenskakyrkan.se/skarstad och i kyrkobladet 
som kommer till hushållen 4 ggr/år. Varje vecka finns 
även annons i JP på ”Huskvarnasidan”.

I församlingshemmet, Ölmstad:
Tisdagar (ojämn vecka) 12.00-14.00 Lunchgemenskap
Tisdagar (jämn vecka) 14.30-16.30 Syförening
Torsdagar (varje vecka) 17.30-19.00  Torsdagsgruppen 
för barn 5 – 13 år. 
Hemsida: svenskakyrkan.se/skarstad

SPF Seniorerna
Skärstad/Ölmstad 
 

 SPF SENIORERNA ÄR en förening för pensionärer.  
Syftet med verksamheten är att hålla de äldre informe-
rade om vad som sker i samhället, att ha roligt tillsam-
mans och att hjälpa till att behålla och förbättra den 
fysiska hälsan. Kanske är den sociala gemenskapen  
allra viktigast. 
    Föreningen arrangerar månadsmöten, studiebesök  
och resor. Regelbundna aktiviteter är promenader i trak-
ten, boule, bowling, bangolf och besök i gymmet på 
Union i Huskvarna, där man har tillgång till tränings- 
maskiner och Qigong.  
    Riksförbundet driver viktiga förändringar för Sveriges 
seniorer och påverkar regering och riksdag, såväl som 
region och kommuner. Hemsida: spfseniorerna.se,  
klicka på rutan Föreningar och sök vidare efter  
Skärstad/Ölmstad. 
Föreningen ger ut bladet ”Kulan”.

Lantbrukarnas 
Riksförbund

 UPPGIFTEN FÖR LOKALAVDELNINGEN i Ölmstad  
är att ta tillvara lantbrukets och landsbygdens intressen. 
Föreningen har cirka 175 medlemmar. Verksamheten 
består i att företräda medlemmar i olika frågor och att 
anordna olika aktiviteter där man bjuder in medlemmar 
och folk i bygden. I LRF:s organisation finns det verk-
samhet både på kommunal och nationell nivå. 

Hjälpen i Ölmstad
 RUMÄNIENHJÄLPEN I ÖLMSTAD är en ideell förening 

där såväl enskilda som juridiska personer kan vara med-
lemmar. Föreningens syfte är att bedriva biståndsverk-
samhet på kristen grund i Rumänien och lite i Kosovo 
samt att skapa en mötesplats med god gemenskap i 
Ölmstad.
    Föreningen driver second-handbutiken Hjälpen samt 
ett café i anslutning till butiken. Föreningen har ett 
långsiktigt och stabilt samarbete med seriösa mottagare 
i Rumänien. Fyra-fem ggr per år går våra transporter 
med frivilliga chaufförer. Verksamheten i övrigt drivs 
huvudsakligast med frivilligarbetare. 
    Butiken är öppen onsdagar 16-19 samt lördagar 14-
17. Vi söker alltid fler frivilligarbetare, medlemmar och 
faddrar. Vi tar emot gåvor, saker och inte alltför stora 
möbler för direkt transport till Rumänien eller försälj-
ning i butiken. Rena och hela kläder som lämnas in 
skickas till Rumänien. Kontakta oss via Facebook eller 
Christer Josefsson 0390/ 50145 eller 070/8207984.  
Besök gärna vår hemsida: rumanienhjalpen.se

Gränna motorklubb
 GRÄNNA MK har 3 veteranbilsträffar och planerar 

dem den 28 maj, 25 juni och 27 augusti.  
Vi är utanför vår klubblokal och grusplanen bredvid.  
Vi kommer även att arrangera ett rally den 28 september 
med start och mål vid vår klubblokal.  
    Gränna Motorklubbs lokaler ligger utmed gamla 
riksettan i Stamseryd och har sin största verksamhet i 
rallysporten. Det är en miljöcertifierad motorklubb. 
    Gränna Motorklubb arrangerar veteranbilsträffar, 
rallytävlingar och virtuell bilsport. 
    Under 2018 har lokalen renoverats både utvändig och 
invändigt.För mer info om klubben: grannamk.se eller 
maila anncla@telia.com



Bokbussen 
 BOKBUSSEN KOMMER ÄVEN till Ölmstad! Onsdagar 

jämna veckor vid Ölmstad Södergård och på Lärkstigen. 
För exakta tider besök bibiliotekens hemsida bibliotek.se 
och sök efter bokbussen eller ring: 036-10 58 88

Ölmstadskolan
 ÖLMSTADSKOLAN HAR VERKSAMHET från förskola 

t.o.m årskurs 6 samt fritidshem. I samarbete med föräld-
rar och andra i samhället vill skolan ge de bästa förut-
sättningar för trygghet, lärande och hälsa. Skolan vill 
utvecklas med barnen i främsta rummet, där alla med 
lust och glädje deltar i skolans verksamhet. 

Lekplatsen och 
Ölmstad Arena

 LEKPLATSEN OCH ARENAN är en mötesplats för 
alla. Den ligger nära skolan mellan Sörgårdsvägen 
och Lärkstigen. Lekplatsen restaurerades 2010 och då 
tillkom arenan med asfalt, rink och belysning. Här finns 
mycket gräsytor och en liten kulle där barnen kan gå 
på upptäcksfärd och vintertid åka pulka. Arenan spolas 
vintertid av föräldrar så att barn och ungdomar kan åka 
skridskor. Här finns också bänkar och en läktare och en 
grill så att den som vill kan göra en brasa att värma sig 
vid och grilla korv. Ansvarig för hela parken är Jönkö-
pings kommun, tekniska kontoret.

UTGIVARE
Ölmstads utvecklingsgrupp

Stadsbyggnadskontoret
Kommundelsutveckling

Kalendarium för aktiviteter 
öppna för alla 2019
? jan Barnens vasalopp ÖIS
14 jan Föreläsn dataspelsmissbruk Föräldraföreningen
V7 Sportlovskul Ölmstad Pingst
11 febr Filmvisning Föräldraföreningen
31 mars Kidz-Party med Frasse Ölmstad Pingst
31 mars Tipspromenad Ölmstad IS 
14 april Tipspromenad Ölmstad IS
22 april Dressyr ponny tävling ÖRKS
27 april Working Equitation tävling ÖRKS
28 april Tipspromenad Ölmstad IS 
30 april Valborg Hembygdsfören.  m.fl
12 maj Tipspromenad Ölmstad IS
23 maj Torp- och kulturvandring Hembygdsföreningen
26 maj Tipspromenad Ölmstad IS
28 maj Veteranbilsträff Gränna MK
1 juni Ölmstaddagen/Föreningar o Krysset
1 juni Ölmstad MTB Ölmstad Pingst
3 juni Skolgårdsfest Föräldraföreningen
6 juni Working Equitation tävling ÖRKS
8 juni Ölmstad blues festival Krysset
9 juni Tipspromenad Ölmstad IS
14 juni Vätterrundan Grill mm  Krysset
21 juni Midsommar Klockaregården Hembygdsföreningen
25 juni Veteranbilsträf f Gränna MK
7-13 juli Hembygdsvecka Klockareg. Hembygdsföreningen
2 augusti Sommarkväll Ölmstad LRF
12 augusti Ekumenisk gudstjänst  Hembgdfören, kyrkor
27 augusti Veteranbilsträff Gränna MK
V39 Hälsovecka Ölmstad IS
? Hästens dag ÖRKS
3 september Torp- och kulturvandring Hembygdsföreningen
7 september Fotbollens dag Ölmstad IS
21 september Working Equitation tävling ÖRKS
29 september Kidz-Party med Fam Hyllerud Ölmstad Pingst
28 september Rally Gränna MK
28 september Skördefest, glasstömn, loppis Krysset
12 oktober Öisloppet Ölmstad IS
28 oktober Filmvisning Föräldraföreningen
9 november Julmarknad Rumänienhjälpen
15 december Julgransförsäljning o julmys Lions Gränna
26 december  Julkonsert Ölmstad Pingst

 
 

Felanmälan
 HAR BELYSNINGEN PÅ gatan slocknat? Gör då 

en felanmälan till Jönköping Energi via hemsidan 
jonkopingenergi.se eller ring 036-10 82 20.
 ”Hål i gatan”, nedblåst träd etc i centrala Ölmstad 
– kontakta Jönköpings kommun kontaktcenter@
jonkoping.se eller tfn 036–10 50 00

Biosfärföreningen  
Östra Vätterbranterna 

 DET BÖRJADE SOM ett projekt där tanken var att 
försöka ena dem som verkar för naturvård med dem som 
brukar jord och skog. Det fungerade så bra att man ville 
att arbetet skulle fortleva därför bildades en förening 
som i juni 2012 mottog utmärkelsen Biosfärområde av 
UNESCO, FN’s organ för utbildning, vetenskap och kul-
tur. Föreningens ledord är att: Utveckla, stödja och beva-
ra. DU bor i ett område med unika värden! Föreningen 
vill förmedla landskapets identitet bland näringsidkare, 
boende och besökare. Du kan bli medlem i föreningen 
för 100 kr/år.  
Besök även hemsidan: ostravatterbranterna.se

jonkoping.se


