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Arlette Nilsson-Kaiser & Björn Nilsson, Furuby Sockenlag (admin@furuby.se)
Här följer en liten presentation av hur utbudet av fritids- och friluftsmiljöer i Furuby
med omnejd samt en sammanställning av behovet aven sådan miljö. Då Furuby inte
representerades på mötet på Risingegården den 18 oktober så presenteras behovet i
denna skrivelse med frågeställningarna som rubriker. De flesta miljöerna finns i
Furuby kyrkby men några kommentarer gäller Kårestad. Generellt har vi en fin
friluftsmiljö i naturen i socknen men fritidsmiljön i samtliga byar kan förbättras.

- Idrottsanläggningar på orten/ i området: Hur används de? Vad skulle
behöva utvecklas?
Idrottsanläggningar utomhus i Furuby består av Gräs- och grusplan, en mindre
grusplan samt ett elljusspår. Gräs- och grusplanen drivs av Furuby IF. Grusplanen
används även för boule-spel en gång i veckan på sommarhalvåret. På den mindre
grusplanen, invid elljusspåret i Furuby, händer det att ideella krafter i byn spolar upp
en skridskobana.
Förslag på förbättringar:
• Elljuspåret är inte komplett med elljus hela vägen och bänkarna behöver
rustas upp. Beläggningen på elljusspåret behöver också förbättras.
• Området runt den större grusplanen är ovårdat och behöver hållas efter.
• Ett förslag är att kommunen kunde sponsra med en tennisbana vid den större
grusplanen för att ge ytterligare alternativ till idrottsutövning.
• Övriga byar saknar idrottsanläggningar och har dessutom ett visst avstånd till
Furuby, en säker cykelväg över/längs RV25 är en idé.
Idrottsanläggning inomhus är gymnastiksalen som ligger i anslutning till skolan. Där
bedrivs gymnastik för vuxna två kvällar i veckan, utöver den ordinarie
skolverksamheten.
Förslag på förbättringar:
• Det har länge pratats om att starta gymnastikgrupper för barn på kvällstid. Är
det något kommunen kan hjälpa till med på något sätt?
• En lite större gymnastiksal hade också varit bra, med möjlighet att ha
innebandy eller något på kvällstid som kan anordnas av Furuby IF.

- Friluftsområden/spontan idrottsområden Vad finns? Vad behövs
utvecklas?
Det finns en liten pulkabacke vid elljusspåret i Furuby samt en större pulkabacke
utanför Kårestad. Badplats, grillplatser och båtplatser vid Årydsjön. En mindre
lekplats på Kårevägen och en större lekplats på Idrottsvägen samt den på skolans
område.
Förslag på förbättringar:

•
•
•

•
•

•

En större lekplats på badplatsen skulle vara fint. I nuläget finns det en
gungställning.
En röjd promenadslinga längs med sjön, där man kan gå med barnvagn vid
sjön hade uppskattats. Sammanfaller med samrådsunderlag för LIS.
Vägen ner till badplatsen behöver verkligen ses över och det hade varit
lämpligt att ha en gång/cykelväg ner dit. Sammanfaller med samrådsunderlag
för LIS.
Den mindre lekplatsen på Kårevägen används mycket av barnen och även av
förskolan, men den behöver fräschas till.
Den större lekplatsen används mycket flitigt av alla och även som utflyktsmål
för förskolebarnen. Där skulle det dock behövas lite mer lekställningar och
barnen önskar sig någon typ av hinderbana och en större rutschbana. När
”flygplanet” försvinner så vill vi gärna att den ersätts med någon annan typ av
klätterställning.
En belyst motionsrunda (ca 3 km) i Kårestads närhet vore önskvärt.

- Föreningsliv/ aktiviteter: Vad finns? Hur ser intresset ut? Vad
behövs för att utveckla?
Furuby IF anordnar en del aktiviteter, främst herrfotboll i div 4(2012) men även
löptävlingen Furubyloppet och annat. Föreningen är också involverad i skötseln av
badplatsen vid Årydsjön. Föreningens klubblokal går också att hyra för mindre
tillställningar.
Furuby Sockenlag är också aktiva och organiserar bl a föreläsningar,
midsommarfirande, valborgsfirande och knutsdans. Vi har med ideell kraft provat på
Mulle-liknande verksamhet för de minsta barnen.
Kårestads byalag ordnar tipsrundor och boulespel vid Kårestugan.
Förslag på förbättringar:
• Som sagt finns det stort behov för fler barnaktiviteter på orten, även för de
minsta barnen.

- Lokala utvecklingsgrupper: Vad arbetar man med? Behov,
prioriteringar?
Sockenlaget har nyligen jobbat med att ta fram ett samrådsunderlag för LIS
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge), en del i att göra landsbygden attraktiv är
givetvis genom att kunna erbjuda bra fritids- och friluftsmiljö. Samrådsunderlaget
och mer information kring LIS finns på Furubys hemsida.
Referenser:
www.furuby.se - hemsida för Furuby socken och byarna, inklusive material om LIS.
www.furubyif.se - hemsida för Furuby IF
www.karestad.n.nu - hemsida för Kårestad

Bilaga 1 - Prioriteringar av alternativ
Den 6 februari 2013 fick Sockenlaget svar på sammanställningen samt ett önskemål
om att prioritera bland följande alternativ:

Gymnastikgrupper för barn
Aktiviteter för barn
Förbättring av underlag på elljusspår samt utökad belysning
Elljusspår i närheten av Kårestad
En promenadslinga längs med sjön
Säker cykelväg över eller längs RV25
Se över vägen ner till badplatsen
Uppfräschning av lekplatser
En större lekplats på badplatsen
Furuvallen: Uppröjning av området runt grusplanen
Större gymnastiksal
Sockenborna gavs chansen (om än att tiden var mycket knapp) att prioritera bland
dessa punkter. Styrelsen har sedan sammanfattat prioriteringarna enligt följande:
Prio 1.
Prio 2.
Prio 3.
Prio 4.
Prio 5.

Säker cykelväg över eller längs RV25
Förbättring av underlag på elljusspår samt utökad belysning
En promenadslinga längs med sjön
Uppfräschning av lekplatser
Aktiviteter för barn

Dessa fem punkter var klart mer representerade än övriga.

