
Verksamhetsberättelse Sandhems Framtidsförening 

2020 

Föreningen bildades 14/5-2020 då stadgar också antogs samt en 

interimstyrelse bestående av, Karl-Åke Löwing ordf, Mats Jellback vice ordf, 

Christina Johansson kassör, Veronika Hamberg sekreterare och Olivia 

Hildingsson ledamot, bildades. Samuel Hallin utsågs till suppleant och till 

revisorer utsågs Gunnar Hartelius och Lennart Strängby.  

Fram till 1/7 erhöll föreningen org.nr från Skatteverket och ett konto med 

tillhörande bankgiro och swishnummer hos Tidaholms Sparbank. Föreningens 

bildande offentliggjordes i början av juli i samband med att en A4-presentation 

av föreningen och vädjan att stödja föreningen med medlemskap lämnades till 

samtliga hushåll i Sandhem med omnejd. Medlemsavgiften beslutades till 200:-

/hushåll  

 

Styrelsen har sedan haft 5 protokollförda möten varav ett digitalt pga Corona 

pandemin. Utöver det så har styrelsen haft en chattgrupp på Messenger med 

en aktiv diskussion.  

Antalet inkomna medlemsavgifter är vid årets slut ca 75 st. 

Verksamhet: 

Maj: En skrivelse görs till Mullsjö kommun om plan för framtiden om 

Kärleksstigen, Kaspers stuga, vandringsled vid området samt en ev bro vid 

kanalen norr om järnvägen.  

Juni: Svar från Mullsjö kommun ang ovan nämnda skrivelse och ett 

nyttjanderättsavtal undertecknas med Mullsjö kommun om Kaspers stuga och 

en plan om att bygga en vedeldad bastu i stugan tas fram.  

Juli:  En Föreningslogga för SFF fram. Vi öppnar också en sida på facebook och 

ett konto på Instagram för att marknadsföra föreningen och vår verksamhet.  

Föreningspresentation läggs i brevlådor i Sandhem med omnejd. 

Augusti: Flera facebook inlägg annonseras i syfte att marknadsföra Sandhem. 

Några kontakter tas med byggföretag för att höra om intresse för nybyggnation 

i Sandhem. JP gör ett reportage om vår nystartade förening.  



September: Mycket kraft läggs här för att färdigställa Sandhemsjöleden och 

invigning av densamma till Vandringens dag 12/9. Kommunalrådet Linda 

Danielsson invigningstalade och klippte bandet. Invigningen ägde rum vid 

Kaspers stuga som nu var nystädad. Tipspromenad runt vandringsleden och 

kaffe och korv serverades. 38 st vandrade runt i ett ihållande regn denna dag. 

Leden finns nu också presenterad i bl.a outdoor.mullsjo.se 

En TV-skärm för reklambudskap iordningsställs på Matöppet med visning mot 

parkering.  

Oktober: Inlämning till Länsstyrelsen (samråd) om olika önskvärda åtgärder 

från SFF för maden, kärlekstigen, kaspers vik mm.  

Ny belysning monteras på Lillön med ljus riktat upp mot träden. 

Marknadsföringsmtrl tas delvis fram att användas vid olika evenemang, 

exempelvis på Sägnernas hus.  

SFF marknadsförde i våra medier också ett antal fastigheter som var till salu 

med syfte att locka hit fler barnfamiljer  

November: Förberedelser inför övertagande av båtbryggor görs.  Nya 

restriktioner p.g.a Coronapandemin gör att en del inplanerad verksamhet läggs 

på framtiden. Digitalt möte genomförs. Dock monteras ny belysning i 2 träd i 

Kylleparken upp. Företagskontakter resulterar också i att sponsorpengar börjar 

komma in.  

December: Svar anländer från Länsstyrelsen. De planerade åtgärderna beviljas, 

med vissa förbehåll, till stor del. Ett Nyårslotteri genomförs. Marschaller (150 

st) tänds upp i Kylleparken på Nyårsaftonskvällen. En mäktig ljusupplevelse 

serveras till Sandhemsbor som var på plats.  En vinnare drogs sedan i en 

livesändning från Kylleparken på Nyårsdagen. 

 

 

 


