
Årsberättelse 2020 och 2021 

Korsberga samhällsförening 
 

En annorlunda tid 
Även samhällsföreningen har på grund av pandemin under 2020 och 2021 haft flera inställda 
aktiviteter. För att inte riskera smittspridning genfördes till exempel inte Korsbergadagen 2020, eller 
Barnen dag. Det var först under höstterminen 2021 som styrelsen började träffas fysiskt igen och 
med hopp om nya tider kunde planera för fortsatt verksamhet. Trots detta har en del aktiviteter 
genomförts under den här annorlunda tiden.  

 

Digitala möten 
I slutet av 2020 beslutade styrelsen att på grund av de rådande rekommendationerna upphöra med 
fysiska möten. I stället träffades styrelsen digitalt via Teams.  

Andreas Karlsson utsågs till ny ordförande vid det årsmöte som hölls i liten skala under pandemin.  

 

Ny hemsida 
En aktivitet som gått bra att genomföra på detta digitala sätt är arbetet med en ny webbplats för 
Korsberga. Domännamnet korsberga.nu har köpts in och information har flyttats och kompletterats 
från den gamla sidan. I och med detta årsmöte har vi alltså glädjen att kunna presentera en ny 
hemsida och vi ber föreningar och företag som finns med att se över sin information så att den 
stämmer. Den gamla hemsidan kommer att fasas ut under en 6-månadersperiod.  

 

Aktivitetspark  
Tillsammans med flera andra aktörer har samhällsföreningen börjat fundera kring att bygga en 
aktivitetspark i samhället. Vetlanda kommun har gett sitt tillåtande att använda marken till vänster 
om skolans fotbollsplan. Från skolan håll är man också intresserad av att delta i projektet och tanken 
är nu att vi tillsammans med skola, kultur- och fritid, Österkorsberga IF med flera ska bilda en 
projektgrupp som kan skissa vidare på hur arbetet kan fortlöpa. Det finns tankar och önskemål på 
bland annat en hinderbana, mountainbikeslinga och grillplats.  

 

Rundvandring 
Samhällsföreningen genomförde under våren en rundvandring i samhället för att se vad som behöver 
tas upp med ansvariga inom Vetlanda kommun. Ordförande fick sedan i uppdrag att ta 
informationen vidare. Vi talade bland annat om det gamla bordet och det döda trädet i lekparken 
Ekbacken, en trasig trottoarkant vid affären.  

 



Städdag 
Att plocka skräp längs med vägen kändes som en aktivitet som kunde genomföras trots restriktioner. 
Tillsammans med andra frivilliga i bygden samlade vi ihop flera säckar med skräp under städdagen. 
Efteråt fick de som ställt upp en god fralla.  

 

Nya tag 
Under sen höst 2021 känner vi äntligen att situationen tillåter återupptagna aktiviteter. 
Korsbergadagen planeras att ske 19 december på torget. Då hoppas vi även kunna presentera årets 
Korsbergabo på nytt.  

 

Vänliga hälsningar, styrelsen 

Ordförande: Anderas Karlsson 

Sekreterare: Rosemarie Engblom 

Kassör: Johanna Attergrim 

Ledamöter: Emilia Hultman, Inge Bengtsson, Mattias Johansson, Percy Karlsson.  


	Årsberättelse 2020 och 2021
	Korsberga samhällsförening
	En annorlunda tid
	Digitala möten
	Ny hemsida
	Aktivitetspark
	Rundvandring
	Städdag
	Nya tag


