
 
 
 
Korsberga Samhällsförening 

Årsberättelse för 2022 
 
En ny vår 
Hela 2022 präglades av känslan att äntligen komma igång med lite verksamhet igen 
efter två år av pandemi.  
På årets första styrelsemöten skissades planerna upp – inte bara för våra 
traditionsenliga aktiviteter så som städdag, familjedag och Korsbergadagen – utan även 
för nya utmaningar. 
När det väl var dags för städdagen fick vi dock flytta fram den lite på grund av att 
vintern gjorde ett återbesök. 
 
En dag för barnen och Öster Korsberga idrottsförening 
Årets ”Korsbergas dag för barn” blev ett samarbete och samstämt firande med ÖIF 90 
år. Det passade bra eftersom aktiviteterna även flyttade till fotbollsplanen. På den plats 
vi tidigare haft en barndag står det nu nämligen en ny och fin ICA-butik. 
Vädret satta återigen käppar i hjulen för oss, men trots uteblivna hoppborgar på grund 
av regn, blev det en lyckad dag. De båda stora partytälten erbjöd skydd från 
regnskurarna och blev en naturlig samlingspunkt för fika och pyssel. Ute kunde barn 
och familjer leka ”fånga råtta”, åka kana nedför en såpad presenning, klappa djur, fiska 
i fiskedamm och leta godis i brandkårens spännande, rökfyllda tält. Däremellan blev det 
lekar på den stora planen.  
Samarbetet upplevdes positivt. Vi beräknar att eventet besöktes av cirka 160 barn.  
 
Arbetet med aktivitetsparken startar 
Under 2022 har samhällsföreningens styrelse lagt mycket tid på att arbeta med 
ansökning och projektidé för en aktivitetspark med cykelbana och hinderbana i 
Korsberga. Vetlanda kommuns landsbygdsutvecklingsmedel söktes och vi blev beviljade 
165 000 kronor.  
Tankar och frågor kring parken har bollats mycket inom styrelsen men även med 
berörda inom Vetlanda kommun. I september medverkade delar av styrelsen på en 
workshop kring landsbygdsutvekling, anordnad av Studieförbundet vuxenskola och 
kommunen, där vi kunde byta tankar och få inputs med andra kommundelar.  
Detta resulterade även i uppstart av ett projekt med en ny områdeskarta där vi 
undersöker möjligheten att samarbeta med Ramkvilla, Bäckaby och Solberga. Syftet är 
att tillsammans erbjuda ett större utbud av upplevelser som kan få besökare att stanna 
längre i området och lockas att hitta pärlor i närliggande socknar.  
 
Samling runt granen 
Redan i oktober började planeringen för att hitta en fin gran till torget och en tävling 
utlystes där vinnaren fick sitt namn ingraverat i vandringsyxan.  
Fjärde advent var det åter dags för Korsbergadagen med lotterier och knallar på torget 
där granen då stått grann i flera veckor redan. 



 
 
 
Årets Korsbergabo 2022 blev Conny Johansson, för hans engagemang i skytteföreningen.  
 
Framåtblick 
Styrelsen avslutade året med en god känsla av att mycket är på gång i vår fina bygd. År 
2022 var bara början! Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi ökar takten och 
engagemanget för aktivitetsparken, där vi har nya fina (egna) hoppborgar att använda 
till nästa familjedag, kanske en ny områdeskarta. Och bäst av allt – tillsammans med 
medlemmar och alla andra ortsbor som vill hjälpa till.   
 
 
 

Korsberga samhällsförenings styrelse 2022 
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