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Verksamhetsberättelse för år 2018 

  

Styrelsen för Loftahammars Intresseförening får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2018-01-01 till och med 2018-12-31.  

  

Torgny Kindh     Ordförande   

Barbro Hagman     Kassör  

Christer Lewell  Sekreterare  

Göran Carlsson  Ledamot 

Johan Melin     Ledamot  

Bengt Davidsson     Ledamot 

Thomas Svensson  Ledamot 

Karin Almberg Johansson Ersättare 

Mahmoud Al Khalaf  Ersättare 

    

Joakim Jansson     Revisor  

Bengt Davidsson     Revisor  

Mattias Hultman     Valkommitté   

Sofie Källmark     Valkommitté  

  

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten plus ej protokollförda möten 

tillsammans med utställningsgruppen.  

  

Aktiviteter  

Loftahammarsutställningen 2018  

2018 års Loftahammarsutställning genomfördes fredagen 31 augusti till och med 

söndagen den 2 september. Utställningen var den 36:e i ordningen från starten 1983.  

Invigningstalare vid 2018 års utställning var vår nya landshövding Stefan Carlzon. 

I övrigt var det som vanligt med kortege och utställare.  
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Utnämning av årets Loftahammarsprofil  

Årets Loftahammarsprofil är en av Loftahammars Intresseförening nyinstiftad (2015) 

utmärkelse som årligen skall utdelas i samband med invigningen av Loftahammars- 

utställningen. Priset skall gå till person, företag eller förening som på ett positivt sätt 

verkar för Loftahammar i Tjust. Priset utgörs av ”Flundran” som designades av vår 

kände, framlidne konstnär Henry Gustavsson. Flundran är Loftahammars eget 

vapen. Prisstatyetten tillverkas av Henry Gustavssons hustru Britt-Marie Gustavsson.   

2018 års pris gick till Jan Elander.   

Janne är verkligen ett levande exempel på en person som utför ideellt 

samhällsarbete. 

En bygdens son som har varit Loftahammar trogen i hela sitt liv. 

Här är några exempel på vad han gjort för Loftahammar: 

Nu senast har Janne skapat två fina promenadvägar över Kyrkkullen som 

sammanbinder samhället med Aleglo by. 

Janne har också lagt mycket arbete på att försköna Kapelluden och parken mellan 

våra marinor. 

Kapelludden är en mycket uppskattad plats för bland annat hembygdsföreningens 

arrangemang av valborgsfirandet, rekreation med korvgrillning, pulkaåkning på 

vintern eller bara för sjönära promenader. 

Simskola  

Simskolan organiserades, med hjälp av Barbro Hagman, vid Sandgläntan. Västerviks 

simsällskap ansvarade för själva undervisningen. Deras arbete med att göra 

Loftahammars ungdomar simkunniga är mycket värdefullt.  Antalet elever var 31.  

Julgran på torget i Loftahammar   

Loftahammars Intresseförening är ansvarig, med hjälp av Lennart Tångered och 

Herbert Johansson, för att det årligen sätts upp en stor julgran med belysning på 

torget framför ICA-butiken. 2018 skänkte Gunnel och Gunnar Nilsson i Bredvassa en 

mycket fin julgran.  

Blomsterutsmyckning i Loftahammar  

Intresseföreningen är ansvarig för blomsterarrangemang i dels infarten till 

Loftahammar, dels med tre större grupper utmed Bjursundsvägen, vid ICA och vid 

grönområdet mellan marinorna.  Ett stort tack till Barbro Hagman som ansvarar både 

för plantering och skötsel under hela säsongen. Barbro och Gert Hagman ser också 

till att det flaggas enligt sed och bruk både vid infarten och vid centrum.  
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Utegym i Loftahammar 

Intresseföreningen sökte och fick bidrag av Sparbanksstiften att bygga ett utegym i 

anslutning till motionsspåret.  Det är Loftahammars gymnastikförening som ansvarat 

praktiskt för att detta utegym har kommit på plats under 2018. Niclas Lundberg har 

med sina maskiner också varit till stor hjälp.  

Loftahammar har fått bidrag från kommunen till att upprusta befintligt motionsspår 

samt en ny lekplats som placeras utanför sporthallen. Upprustningen av 

motionsspåret påbörjades under 2018.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP)  

Under 2018/19 planerar kommunen att genomföra en fördjupad översiktsplan för 

Loftahammars tätort inklusive Källvik och Tättö.  

Styrelsen har haft två möten med ansvarig planarkitekt, Erik Andersson, och berättat 

att vi lokalt vill vara med och ha synpunkter redan i ett tidigt stadium av detta arbete.  

Kollektivtrafik via bilpool  

Vi bildade en samrådsgrupp tillsammans med KLT och kommunen för att undersöka 

hur vi kunde förbättra kommunikationerna.  

I detta arbete tog vi fram ett förslag att bedriva kollektivtrafik via bilpool. Förslaget går 

i korthet ut på att Intresseföreningen bildar en bilpool med en 7- alt. 9-sitsig elbil som 

startar i Loftahammar kl 07 och går direkt till Västervik - ca 40 minuters resa - och 

lämnar Västervik kl 17. Detta projekt vänder sig främst till regelbundna pendlare. 

Huvudansvarig blir KLT som ersätter bilpoolen med 1 kr per personkilometer. KLTs 

regelverk tillåter inte i dagsläget dem att samarbeta med en privat bilpool. Vi för 

fortsatt en dialog med KLT i hopp om att detta regelverk i en inte alltför lång framtid 

skall tillåta detta samarbete med vår då bildade bilpool. 

Framtiden  

Föreningen vill kommande år fortsätta att arbeta med att vara den samlande kraften 

för att Loftahammar skall vara en levande bygd att leva, verka och bo i. Tack! Ett 

varmt tack till alla dem som medverkat i arbetet med att verka för ett levande 

Loftahammar!  
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Loftahammar i mars 2019  

  

  

Torgny Kindh  

     

  

Barbro Hagman    Christer Lewell 

  

  

     

Thomas Svensson    Johan Melin  

  

    

  

Göran Carlsson  Bengt Davidsson 


