
Rapport från Hemmetföreningen 17 december 2007 
 
 
Lite historia 
 
Badplatsen i Holsljunga har alltid varit en angelägenhet för holsljungaborna. 
Markberedning gjordes redan på 60-talet av dåvarande Samhällsföreningen som också 
byggde omklädningsrum och torrdass till service för de badande. 
 
1979-80 lades dåvarande ålderdomshemmet i Holsljunga ner och intresset för att använda 
huset som ett aktivitetshus för holsljungaborna började som en arbetsgrupp i Byalaget. Av 
rent administrativa skäl bildades 1981 Föreningen Holsljungahemmet. 
 
Föreningens syfte blev att bidra till bygdens utveckling och ge holsljungaborna en 
samlingsplats i det gamla ålderdomshemmet. Ett viktigt argument i diskussionerna med 
kommunen var att Holsljunga saknade en bygdegård till skillnad från de flesta övriga 
kommundelar. 1981 tecknades det första avtalet om drift och underhåll av 
Holsljungahemmet med kommunen. Hemmet var då i ett bedrövligt skick och nuvarande 
caféet var ett uthus med plats för höns, grisar och någon ko.  
 
För att klara driften av Hemmet beslöt föreningen att sommartid hyra ut huset till turister. 
Detta började 1981 och har pågått fram till dags dato.  Behovet av medel för att täcka 
kostnader för drift och underhåll av Hemmet ledde till tanken att skapa en camping, vilket 
diskuterades med kommunen. 1984 byggde Svenljunga kommun en liten reception och ett 
enkelt servicehus samt beredde marken för en campingplats med ett 40-tal platser.  
Föreningen Holsljungahemmet arrenderade campingen.   
 
Arbetet med att renovera och inreda Hemmet startade genast 1981 och några år senare 
började uppbyggnaden av det som idag är caféet.  Senare fick Hemmetföreningen överta 
kommunens dåvarande turistbyrå, som placerades på området och föreningen köpte och 
uppförde ett hantverkshus och så småningom två mindre stugor för uthyrning. Under 
årens lopp har Hemmetföreningen bekostat upprustning av servicehuset och försett 
campingplatserna med helt ny elförsörjning. Kommunen har därtill byggt en toalett för 
badande och stugägare. 
 
Det var naturligt att inkludera badplatsen i Hemmetföreningens ansvarsområde och 
såsmåningom växte tanken att skapa ett fritidsområde vid stranden och på 
Bredgårdsnäset. Föreningen byggde en golfbana vid stranden och en grillstuga och grillar 
på Näset. Mycket arbete har lagts ner på att skapa en promenadslinga.  I verksamheten 
införlivades efterhand också ”åkern” nedanför Fredriksborgs ladugård som ett fält för lek 
och spel samt ladugården som förvaringsplats både för Hemmetföreningen, Byalaget, 4H 
och andra. 
 
Holsljungahemmet, Holsljunga Camping, badplatsen i Holsljunga, Bredgårdsnäset och 
ladugården Fredriksborg med åkern ned mot badplatsen är alltså den helhet som 
Hemmetföreningen känt ansvar för och i vilken föreningens tillgångar har investerats. 
 
Från Samhällsföreningens tid till idag har mängder av ideella arbetstimmar lagts ner på att 
skapa det som vi ser idag vid stranden och på Näset.  Många ungdomar i bygden har 
beretts möjlighet till feriearbete och många verksamheter har ägt rum i Hemmets lokaler.  
 
Vad händer nu då? 
 
Även om verksamheten ökade mer och mer med åren så minskade intresset för att 
använda Hemmet som samlingslokal och för att bidra med ideella arbetsinsatser. I augusti 
och september 2006 sammankallade den dåvarande styrelsen i Hemmetföreningen flera 
allmänna  möten angående framtiden för Hemmet och Campingen. Av dessa möten 



 

  

framgick att intresset för att bedriva aktiviteter i Hemmet och för att engagera sig i driften 
av Hemmet och Campingen var minst sagt svalt.   Följden blev att arrendeavtalet med 
kommunen sades upp i september 2006.  De skäl som angavs var att Hemmet inte längre 
behövs som samlingslokal för holsljungaborna, att driften av verksamheten kräver stora 
ideella insatser och att intresset för detta saknas.  
 
Avsikten var dock inte att Hemmetföreningen skulle upphöra helt.  Av stadgarna framgår 
att föreningens syfte är att verka för fritid och rekreation i Holsljunga. Arbetet med att 
sköta promenadslingan runt Bredgårdsnäset med grillar, bänkar och bord, grillstuga etc. 
skulle kunna fortsätta.   Föreningen ville även fortsätta arbetet med båtbryggan och 
skovelhjulsbåten.  
 
I september 2006 begärde Hemmetföreningen en förhandling med kommunen om 
ersättning för eventuellt övertagande av vissa tillgångar i Hemmet och campingen.  
Rivningen av ladugården vid Fredriksborg  skapade också behov av en lokal för förvaring 
av föreningens verktyg, maskiner mm.  Föreningen begärde också en tomt för en 
föreningsstuga.   
 
Kommunen uttryckte sitt fulla stöd för Föreningens målsättning och verksamhet och 
utlovade samverkan.  Det stod också klart att kommunen avsåg att driva Hemmet och 
campingen under sommaren 2007 men att allt därefter skulle säljas eller arrenderas ut.  
Kommunen avsåg dock att även i framtiden ta ansvar för badplatsen i Holsljunga.   
 
Under hösten 2007 meddelade kommunen att lokal för maskiner skulle kunna byggas i 
anslutning till idrottshallen vid skolan. Material skulle ställas till förfogande, men arbetet 
måste föreningen stå för.  Eftersom ingen ansåg sig ha vare sig tid eller kompetens nog 
att bygga maskinhallen tackade föreningen nej till kommunens anbud. Inför rivningen av 
ladugården vid Fredriksborg har Hemmetföreningen fått möjlighet att tillfälligt förvara 
maskiner och verktyg i uthuset vid församlingshemmet.   
 
Idag saknas fortfarande besked om en tomt för föreningshus. Kommunen har dock lagt ett 
bud på ersättning för föreningens tillgångar.  Vid ett styrelsemöte i Hemmetföreningen i 
december 2007 konstaterades att budet inte alls motsvarar den värdering av tillgångarna 
som föreningen själv har gjort och att det därför inte kan antas.   Ett mycket viktigt skäl 
till detta är att styrelsen ser det som sitt absoluta ansvar att se till att många årtiondens 
ideella arbete resulterar i reella värden som kan återföras till bygden. Styrelsen enades om 
att be kommunen ta med det som tillhör föreningen i den värdering som rimligen måste 
göra av Hemmet och campingen inför en försäljning.  Med en sådan värdering i hand har 
föreningen underlag för att avgöra om kommunens bud skall antas, om försäljning helt 
eller delvis kan ske till arrendatorn/köparen eller om försäljningen skall ske på öppna 
marknaden.  Något svar på detta har dock ännu inte kommit från kommunen.   
 
Vilket betyder att fortsättning följer………… 


