
Lokal utvecklingsplan 
för Karl Gustav

Karl Gustav med sin vackra natur,  
en levande landsbygd och betande djur!
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Vision
En cykeltur runt 
Karl Gustav juli 2020

En vacker sommardag cyklar vi förbi sjön 
Fävren med sitt rika fågelliv och svänger 
upp mot Karl Gustav. Vi kör förbi Stacke 
gård med sina gamla byggnader och sin 
historia. Intill byggnaderna finns tydliga 
informationstavlor med mycket att berätta 
om byggnaderna och historien om Stacke 
och dess invånare.

En vandringsled går upp på toppen med 
utsikt över Stacke och Fävren. Leden an-
knyter till Hallandsleden.

Vi fortsätter och cyklar förbi industribyn, 
väl dold uppe på höjden. Här finns också 
en gårdsbutik med grönsaker, kött och 
hemlagade rätter. Vi rullar förbi vägen till 
fritidsbyn Jytatorp med över 100 fritids-
hus.

Vid fälten finns byns grönsaksodlingar, 
som sköts av markägaren men byns invå-
nare beställer vad som skall odlas och allt 
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säljs i byn, i sanning närodlat. Vi trampar 
förbi fält med betande kor och en mängd 
små söta kalvar.

Bussen kör förbi oss och på hållplatsen 
ser vi att det finns många turer per dag till 
Varberg och Veddige och även turer under 
fredag och lördag natt. Det lokala bussbo-
laget ansvarar för turerna. 

Vi når sjön Mäsen och den kommunala 
badplatsen. Barn leker på stranden och på 
bryggan, några äldre barn hoppar från tor-
net, några spelar beachvollyboll. En pappa 
gungar sin ettåring försiktigt i gungställ-
ningen.

Vid rampen sätts en båt i sjön med en 
familj iklädda flytvästar och med picknick-
korg, troligen på väg ut till någon av öarna. 
En annan familj gör sig redo att vandra 
längs leden som utgår från parkeringen. 
Fiskekort och hyra av båt går att ordna via 
automaten vid parkeringen. På andra sidan 
vägen pågår ponnyridning och hästhopp-
ning.

Vi cyklar vidare fram till byns mittpunkt. 
På bägge sidor av vägen prunkar blom-
lådorna. Bensinpumpen verkar vara ny 
och bensin och diesel erbjuds till ett bil-
ligt pris. Information om företag och om 
olika tjänster som byn kan erbjuda finns på 

anslagstavlan, där finns också rapport från 
Bygdelagets möte med politiker i Varberg

Information för turister samt berättelser 
och foton från livet i byn finns i den lilla 
röda stugan. Där finns också möjlighet att 
köpa något att dricka, glass och godis.

Från Mittpunkten ser vi skolan och försko-
lan, just nu inga barn eftersom det är som-
marlov och semester men i idrottshallen 
bredvid pågår en danstävling.

Vi ser de nya hyreslägenheterna, lägen-
heterna i den gamla affärsbyggnaden och 
lite längre bort några nybyggda villor vid 
sjökanten. Vi ser hälsocentret i det gamla 
ålderdomshemmet och vi ser kyrkan och 
hör vacker körsång strömma från den. På 



4

anslagstavlan ser vi information om kom-
mande konserter i kyrkan.

Vi fortsätter längs vägen som är skyltad 
”café” och når ”paviljongen” och bygde-
gården. Det är varmt och soligt och kaffe 
med hembakat serveras ute i gräset. I byg-
degården ställer lokala konstnärer ut sina 
verk. Utanför bygdegården finns program-
blad. Vi ser att det finns många aktiviteter 
för både gammal och ung. För företag 
finns både nätverksträffar med föreläs-
ningar och ”afterwork” för alla anställda.

Både för och med ungdomar finns ett 
späckat program, både under sommarlo-
vet och till hösten. För småbarnsföräldrar 
finns kontinuerliga träffar.

Lokalen används också för distansun-
dervisning, där finns god datakapacitet. 
Samarbete sker med universiteten, Cam-
pus och studieförbunden.

Vi fortsätter förbi fotbollsplanen. Ett knat-
telag tränar just. Fotbollsklubben har 
många medlemmar och både barn, herr 
och damlag alla i höga divisioner.

Vi når sjön Oklången med många aktivite-
ter för fritidsliv som hyra av båt eller kanot, 
fiske med inplanterad fisk, vandringsleder, 
naturcamping, badtunnor, stugor att hyra 
och även bed and breakfast. I sjön finns 
även en miljöcertifierad fiskeodling, där 
man också kan köpa färsk eller rökt fisk.

Vi svänger in mot byn igen, förbi fält med 
betande djur, når ytterligare en gårdsbutik 
och når en cykelverkstad med uthyrning 
av cyklar även kombinerat med färdiga 
matkorgar. Fortsätter vi så når vi den väl 
utmärkta vägen som leder mot Ullared och 
GeKås. Men vi svänger istället åt andra 
hållet förbi en flock hästar och når sjön 
Mäsen igen. Därifrån kan vi blicka ut över 
den fantastiska natur och omgivning som 

människorna i Karl Gustav har förmånen 
att kalla sitt hem.

Syfte och mål
Syftet med en lokal utvecklingsplan är 
att tydliggöra och förankra visioner och 
mål för den egna bygden utveckling, för 
att lättare kunna diskutera och arbeta för 
gemensamma mål. Som de flesta mindre 
orter lider Karl Gustav av konsekvenserna 
av utflyttning och minskat befolkningsun-
derlag och minskad lokal service. Planen 
kan vara underlag för diskussioner med 
t.ex. Varbergs kommun, Region Halland 
eller andra samarbetspartners och finan-
siärer.
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Underlaget för utvecklingsplanen togs fram 
vid ett allmänt möte i byn den 3 maj 2011. 
Planen består av en vision en, bygdeprofil, 
en analys och en genomförandeplan.

Visionen består av invånarnas egna bilder 
om hur framtiden skall se ut. 

Bygdeprofilen bygger på historiken, byg-
dens särprägel, den lokala identiteten och 
ger ett underlag för att förstå, förnya och 
utveckla bygden.

Analysen bygger på ett instrument för att 
ta fram bygdens styrkor och svagheter.

Genomförandeplanen har arbetats fram 
av en arbetsgrupp och av invånarna vid 
allmänt möte.

Bygdeprofil
Historik

Karl Gustav som fram till 1828 hette Ske-
deskamma har genom århundrade varit 
gränstrakt mellan Sverige och Danmark. 
I skogarna runt Karl Gustav har många 
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våldsamma gränsstrider utkämpats ända 
sedan medeltiden. Främst från kriget mel-
lan Danmark och Sverige 1611 – 1613 finns 
spår och minnen kvar. Namn som Jyta-
torp och Danske hallerna finns fortfarande 
kvar. 1612 utkämpades ett stort slag vid 
Köleryd hed i Skällinge socken söder om 
Mäsen där danske kungen Kristian fick fly 
för sitt liv, men hans häst fastnade i ett 

kärr och han blev upphunnen av svensk-
arna. Då kom överste Barnekow till kung-
ens undsättning och överlämnade sin häst 
till kungen som helskinnad kunde fortsätta 
sin flykt till Varbergs fästning. För detta 
fick Barnekow plikta med sitt liv. Än i dag 
besöks Barnekows minnessten av ättlingar 
till honom

Enligt sägnen sägs det att Karl Gustavs 
kyrkklockor stals av danskarna men när 
de på släde skulle frakta dem över Mäsen 
brast isen och klockorna försvann i dju-
pet, där de sägs finnas än idag på över 60 
meters djup.

Allt tyder på en tidig bosättning i trakten. 
I bygden finns spår ända från stenåldern 
som gravhögar och en hällkista. Även från 
bronsåldern finns spår, flera gravar och 
från järnåldern lämningar från en domar-
ring.

De flesta människor levde under knappa 
förhållanden men undantag fanns. Vid sjön 
Fävren ligger det forna sägenomspunna 
säteriet Stackenäs från början av 1600 
talet. Ägarlängden visar en lång rad adel-
släkter och en mängd historier berättas om 
livet som levdes. Tre böcker har skrivits om 
Stacke och dess ägare: Arnbjörn Storbon-
de av Gustaf Landin och Arvet från Stacke 
och Stacke junkrar av Birgitta Ahlberg.

Trakten utvecklades som jordbruksbygd 
under 1700 o 1800 talet och hade sitt 
högsta invånarantal under 1860-talet med 

Ålder 1990 1995 2000 2005 2010 Förändring 
90-10

Förändring 
90-10, %

0-5 39 36 16 31 23 -16 -41,0
6-15 65 62 76 57 48 -17 -26,2
16-18 13 17 16 18 21 8 61,5
19-24 21 18 22 20 30 9 42,9
25-34 44 34 31 32 37 -7 -15,9
35-44 74 66 49 47 45 -29 -39,2
45-54 55 63 75 69 63 8 14,5
55-64 38 45 67 75 72 34 89,5
65-74 74 59 47 58 67 -7 -9,5
75-79 24 28 29 17 21 -3 -12,5
80-w 29 36 30 32 30 1 3,5
Summa 476 464 458 456 457 -19 -4,0

Befolkningsutveckling i Karl Gustav 1990-2010. Källa: Samhällsplaneringskontoret Varbergs kommun.
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1 200 personer. Därefter kom svåra nödår 
och emigration till Amerika. Man räknar 
med att totalt 200 personer emigrerade.

Före laga skiftet 1855 – 1870 bestod byn 
av 3 skilda byar, Skedeskamma/Karl Gus-
tav, Brunared och Ryd som slogs samman 
och fick namnet Karl Gustav.

 På 1930-40 talet utvecklades småindu-
strin i bygden, snickerifabrik, cementfabrik, 
smidesverkstad, skrädderiverkstad, syfa-
brik, åkeri, 3 sågverk och entreprenadfirma 
var aktiva företag som i dag nästan alla 
är nedlagda. Under jordbruksrationalise-
ringen på 60 talet minskade jordbruksen-
heterna kraftigt. Allt fler Karl Gustavsbor 
sysslade med annat än jordbruk och en 

fler och fler pendlade till arbeten. 1971 
genomfördes den stora kommunsam-
manslagningen och Karl Gustav tillhör nu 
Varbergs storkommun

Geografi och  
bebyggelse

Karl Gustav ligger vackert beläget mellan 
de större sjöarna Oklången, Fävren och 
Mäsen i Varbergs Kommun. Byn är vid-
sträckt med stor geografisk yta.

Naturen runt Karl Gustav är mycket vacker 
och omväxlande med berg, skogar, fält och 
sjöar och många fina strövområden. Ge-
nom Karl Gustav går både vandringsleder 
och cykelleder som Ginstleden och Hal-
landsleden. Byn har också egna utmärkta 
vandringsleder. Som tidigare nämnts 
bestod byn ursprungligen av 3 byar som nu 
är sammanslagna, bebyggelsen är därför 
utspridd och naturligt centrum saknas.

De äldsta byggnaderna i byn har anknyt-
ning till jordbruket och är från 1800-ta-
let och från början av 1900-talet. Under 
1940-50-talet byggdes en del nya hus men 

sedan 1960-talet har bara ett fåtal hus 
byggts. Undantag är fritidshus som t.ex. 
de två stora områdena Jytatorp och Eke-
gården med tillsammans c:a 140 stugor.

Behovet av ytterligare hyreslägenheter 
är stort. Ungdomar behöver lägenheter 
för att kunna stanna i byn och äldre med 
gårdar som de vill överlåta behöver nå-
gonstans att bo. Dessutom är det önskvärt 
med inflyttning till byn men utan lediga 
bostäder?

Näring och service

Karl Gustav är en jordbruksbygd, jordbruk 
som ofta är kombinerade med t.ex. skogs-
bruk. I förhållande till byns storlek har Karl 
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Gustav ett stort antal företag de flesta 
småföretag

De flesta näringsgrenar är representerade 
som jordbruk, skogsbruk, servicenäringar, 
transport, byggnation, träindustri, meka-
nisk industri, turism, offentlig verksamhet, 
bilreparationer, friskvård både för män-
niskor och djur, administration, ekonomi, 
heminredning, silversmide.

I byn finns god tillgång till olika service: 

 » Frisör, massage och annan friskvård
 » Cykelservice
 » Hundvård. 
 » Det finns också tillgång till många 

skickliga hantverkare.
 » Det finns pump med bensin och diesel.
 » Bokbussen besöker Karl Gustav varje 

vecka.
 » Lantbrevbäraren kommer varje dag och 

tömmer även brevlådan för utgående 
post.

 » Karl Gustavs Taxi 
 » Matbil besöker byn 1 gång per vecka.
 » Karl Gustav har en F-5 skola och en 

förskola.

 » Det finns en stor idrottshall och en 
idrottsplats med 2 fotbollsplaner.

 » Stor bygdegård och en paviljong för 
sommaraktiviteter.

 » Mittpunkt med anslagstavla för infor-
mationsbyte och en stunds vila.

 » Vid sjön Mäsen finns en fin badstrand 

som sköts gemensamt av Bygdelaget 
och Kommunen.

 » Karl Gustav har bra bussförbindelser 
med Varberg.

 » Närmaste affär finns i Kungsäter c:a 6 
km bort. Till Ullared och GeKås är det 
drygt 2 mil.

Föreningar

Karl Gustav har ett aktivt föreningsliv, för-
eningarna är många.

Karl Gustavs Bollklubb- har tillsammans 
med Kungsäter bildat fotbollslaget Kung 
Karl med ett herrlag och ett knattelag 
Klubben ordnar också byns midsommarfi-
rande.

Karl Gustavs Gymnastikförening, barn och 
vuxengympa, poängpromenader hela som-
maren och även vid t.ex. allhelgonahelgen, 
advent  

Karl Gustavs Bygdelag arbetar med att 
marknadsföra Karl Gustav, initiera samver-
kan med föreningar, företag, kommun etc, 
värna om offentlig verksamhet som skola, 
fungera som remissorgan.  Ordnar också 
med ”Byafesten och veteranutställningen” 
varje augusti och pysselkväll inför julen.

Karl Gustavs Bygdegårdsförening. Ordnar 
i samverkan med vuxenskolan program för 
6 månader i taget c:a 10 gånger per år. 
Inbjuder också till café dagtid 1 gång per 
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månad. Ordnar julbord och Luciafirande

Utöver dessa föreningar finns även Röda 
Korset, Hembygdsföreningen, Fiskeklubben 
samt Skytteklubben.

Turism

Karl Gustav är en mycket vacker by med 
många naturupplevelser, badsjöar, bär och 
svampskogar, vandringsleder och öppna 
landskap för invånarna och turister att 
njuta av. Här finns möjlighet att bo under 
längre eller kortare tider.

Här finns:

 » tillgång till bastu och till badtunna.
 » möjlighet till fiske i de flesta sjöar, hyra 

båtar och kanoter
 » sevärdheter som den vackert belägna 

kyrkan byggd 1928 på platsen för ett 
medeltida tempel. Kyrkan har en dop-
funt från medeltiden.

 » de historiska platserna runt Stacke , 
kvarnen, magasinet etc

 » den gamla häradsvägen med sten-
valvsbron skapad av Johannes Aborre.

 » kvarnindustrin och kraftverket med 
medeltida anor vid Strömma

Analys
Byns anda

I Karl Gustav är sammanhållningen god. 
Många känner många och ingen behö-
ver känna sig utanför gemenskapen. Det 
är lätt att få hjälp om så skulle behövas. 
Man känner till varandras kompetens och 
erfarenhet och har alltid någon att vända 
sig till. Att det finns så många föreningar 
och därmed många som arbetar med 
föreningsliv stärker också gemenskapen, 
Byn fungerar också som en grannsam-
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verkan utan att vara organiserad med den 
trygghet det innebär. Även de unga barn-
familjerna har hittat sin gemenskap med 
varandra och med de äldre som är mycket 
måna om att unga skall trivas och etablera 
sig i byn.

Föreningarna är aktiva och har ett visst 
samarbete. Samarbetet har förbättrats 
men behöver ytterligare utvecklas.

Vision

Utifrån vad som arbetades fram under 
Framtidsverkstaden den 3 maj var det 
vissa inriktningar i utvecklingen som bo-
ende i Karl Gustav ville arbeta mer aktivt 

med. Under varje område finns en målbild 
formulerad som vi Karl Gustav kan sikta 
emot.

Service

Vi vill behålla och utveckla den service och 
infrastruktur som finns för att göra Karl 
Gustav attraktivt för inflyttning.

Boende

I Karl Gustav ska alla kunna hitta ett be-
kvämt och kvalitativt boende. Vi vill arbeta 
för en ökad inflyttning i Karl Gustav.

Trivsel

I Karl Gustav vill vi öka trivseln i byn genom 
olika slags arrangemang.

Kommunikationer

Vi vill arbeta för att bygga ut bredbandsnä-
tet i Karl Gustav. 

Företagare

Vi vill stötta och samverka med bygdens 
företagare för att skapa nya arbetstillfäl-
len.  

Information/Marknads-
föring

Vi vill arbeta för att skapa en positiv bild av 
Karl Gustav. 
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Karl Gustavs  
styrkor:

Många företag som har möjlighet att ut-
vecklas.

Många föreningar som jobbar för invånar-
nas bästa.

Invånarnas engagemang i byns angelägen-
heter.

Den starka sammanhållningen.

Viljan att hjälpa varandra.

Viljan att skapa möjligheter och intresse för 
unga att stanna i byn.

Tillgången till duktiga hantverkare.

Tillgången till en maskinpark som klarar 
det mesta.

Den otroligt vackra trakt där Karl Gustav 
är beläget med naturtillgångar utöver det 
vanliga.

Karl Gustavs  
svagheter

Byn är geografiskt utspridd vilket gör att de 
boende som bor längst bort i utkanten kan 
vara svåra att nå och känna sig isolerade 

och ibland väljer att vända sig mot andra 
byar.

Karl Gustavs invånare har hög medelålder 
och behöver föryngras.

Risk att brist på bostad och arbete gör att 
yngre flyttar från trakten.

Vissa delar av Karl Gustav behöver en upp-
snyggning.

Samlad bild
I Karl Gustav finns många styrkor och 
tillgångar som bygger på ett starkt enga-
gemang i bygden och den starka samman-
hållningen. Det är tillgångar som man gan-
ska enkelt kan använda när det handlar 
om trivsel, företagande och information/
marknadsföring. 

Det finns många mötesplatser och årligen 
återkommande arrangemang såsom Bya-
fest med veteranutställningen, midsom-
marfirande, luciafirande och julfest. Kan 
man marknadsföra den trivsel som finns 
för utomstående? 
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Den sammanhållning som finns i byns 
föreningsliv har möjlighet att smitta av sig 
till företagare och entreprenörer. Att bygga 
upp ett nätverk av lokala företagare skulle 
kunna vara ett sätt att stärka och utveckla 
sammanhållningen mellan företagare. 
(Bygdelaget kommer under våren 2012 att 
bjuda in till företagsträffar för att under-
söka intresset.)

Många företag har möjlighet att utvecklas 
och kan vi i Karl Gustav använda våra styr-
kor och lokala resurser (såväl samman-
hållningen som tillgång många olika ma-
skiner) skulle det finnas möjlighet att bygga 
ut kommunikationer i form av bredband. 
Möjligheten till bra Internet-uppkoppling 
är i en del fall avgörande om företag ska 
etablera sig i byn, men även för företag att 
etablera sig. 

I Karl Gustav är det idag ingen positiv be-
folkningsutveckling, de senaste tio åren har 
befolkningsmängden i princip varit samma 
summa. Befolkningen är till viss del åld-
rande, en stor grupp är i övre medelåldern 
och det saknas ett återflöde av en yngre 
generation. Vi vill underlätta för alla ål-

dersgrupper att hitta boende i Karl Gustav. 
Arbetet måste ske på flera olika plan. Dels 
kan vi arbeta aktivt med Varbergs Bostad 
AB för att hitta lösningar nybyggnation i 
Karl Gustav. Dels kan vi arbeta med infor-
mation/marknadsföring av de tomter som 
är till salu i Karl Gustav. Vi behöver där ar-
beta gemensamt för att se till att Karl Gus-
tav upplevs attraktivt och snyggt. En annan 
möjlighet är att marknadsföra sig mot byn. 
Kanske finns det hus eller torp som står 

tomma, där man kan stycka av marken och 
husen och sälja till en yngre generation. 
Kan vi öka boendet och inflyttningen ökar 
underlaget för den service som finns och 
det finns möjlighet att utveckla servicen.  

Det är en hel del saker att ta tag i för vi ska 
nå känslan som beskrivs i visionen. Det 
är ett långsiktigt arbete som hela bygden 
måste engageras i och samverka kring. En 
kan inte göra allt men alla kan göra något!
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LEADER
KUSTBYGD
HALLAND

LEADER
LANDSBYGD
HALLAND

VAR framtid

Var by-
o

o

Vår by - vår framtid är ett projekt inom Leader 
Landsbygd Halland och Leader Kustbygd Halland 
med syfte att möjliggöra utveckling av de halländska 
byarna. Tillsammans med lokala företag, ideella för-
eningar, offentliga organisationer och privatpersoner 
kommer vi att genomföra framtidsverkstäder för att 
inventera vad som finns, vad som kan utvecklas och 
på vilket sätt det ska göras. Byarna får möjlighet 
att arbeta fram en lokal utvecklingsplan, som byg-
ger på resultatet av framtidsverkstäderna. Lokala 
utvecklingsplaner är ett verkningsfullt redskap för 

ett framgångsrikt utvecklingsarbete och för att nå 
de gemensamt uppsatta målen. Utvecklingsplanen 
är bygdens egna och ska kunna omarbetas och 
förnyas även efter projektet är avslutat.

Har du frågor kring Karl Gustavs lokala utvecklings-
plan? Vänd dig till Håkan Eriksson, projektledare för 
Vår by - vår framtid, på 0721 - 82 50 33 eller  
hakan.eriksson@hylte.se.

Text: Christina Andersson

Vi svänger in mot byn igen, förbi fält med betande djur, når yt-
terligare en gårdsbutik och når en cykelverkstad med uthyrning av 
cyklar även kombinerat med färdiga matkorgar. Från sjön Mäsen 
kan vi blicka ut över den fantastiska natur och omgivning som 
människorna i Karl Gustav har förmånen att kalla sitt hem.

”
”

Karl Gustav med sin vackra natur,  
en levande landsbygd och betande djur!
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Handlingsplan Karl Gustav 

Vad ska göras? Vem gör det? Tidsplan? Hur?

Företagande Ordna föreläsningar kring ekonomi, 
redovisning, affärsutveckling etc.

Byalaget kan påbörja och 
starta upp verksamhet.

En företagsträff ge-
nomförd våren 2012. 
Ny träff planeras till 
hösten 2012

Företagande Locka yngre företagare, och locka yngre 
att starta företag.

Företagande Vidga nätverket. Karl Gustav kan till-
sammans med Kungsäter, Gunnarsjö 
och Grimmared för att täcka nordös-
tra delen av Varbergs kommun. Större 
möjlighet till träffar, erfarenhetsutbyte, 
affärsmöjligheter, samverksmöjligheter 
för att skapa aktiviteter i nätverket.

Arbetsgrupp med represen-
tant från företagare, fören-
ingar och byalag. Gruppen 
kan samordna och hålla i 
företagsträffar samt börja 
fråga om det finns intresse 
av att vidga nätverket. 

Byalag tillsätter en 
arbetsgrupp som kan 
börja arbeta aktivt 
under hösten 2012.

Regelbundna träffar i ar-
betsgruppen. Utskick och 
inbjudningar. 

Hör med landsbygds-
utvecklaren på kommunen, 
Helene Wennberg, om hon 
kan förmedla kontakter. 

Företagande

Marknadsföring

Trycka upp en klisterdekal som före-
tagare kan ha på sina bilar. Sätta Karl 
Gustav på kartan.

Konstnär? Grafiker? Elever 
på Ljud & Bildskolan?

När det finns en lo-
gotype för Karl Gus-
tav kan man gå vidare 
och göra dekaler, 
broschyrer etc. 

Företagande Undersök intresset av att ställa upp en 
dieseltank med möjlighet att använda 
kort som betalningsmedel.

Ann-Sofie har börjat ta 
kontakt och dra i lite trådar. 
Finns det fler är intres-
serade av en dieseltank 
kanske man kan göra saker 
gemensamt?
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Trivsel Sopplunch i bygdegården. Byalaget får undersöka och 
gå ut med en förfrågan om 
det finns intresserade män-
niskor som kan arbeta med 
denna aktivitet. 

Så snart som det är 
möjligt.

Byalaget går ut med 
förfrågan och tillsätter en 
kommitté som kan ar-
beta som en undergrupp i 
byalaget.

Trivsel

Företagande

Samordna en sopplunch med en före-
tagarträff. När det är ordnat med sopp-
lunch kan man exempelvis ordna med 
en föreläsning samtidigt? Antingen riktat 
som företagare eller mot mer allmän 
karaktär.

Trivselkommitté och Arbets-
grupp för företagande kan 
göra detta i samverkan.

Trivsel Sommarcafé – ett mobilt café vid stran-
den. 

Trivselkommitté i byalaget 
med intresserade och en-
gagerade bybor.

Trivsel Boulébanan – bjud in till aktiviteter. 
Utnyttja de banor som finns. 

Trivsel Anordna poängpromenad fast på cykel. Trivselkommitté i byalaget 
med intresserade och en-
gagerade bybor.

Trivsel Anordna ett boulémästerskap. Bouleutövare som med stöd 
av byalaget kan bjuda in 
och sprida information om 
mästerskapet.

Våren 2013? Bestäm ett datum, gör ett 
spelschema och sprid i 
god före utsatt datum.

Avsluta med medhavd kaf-
fékorg.

Vad ska göras? Vem gör det? Tidsplan? Hur?
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Trivsel Guidade cykelturer Finns det ”lokala guider” 
som har mycket att berätta 
om bygden? Kan man sälja 
turer till turister?

Sommaren 2013 Knyt kontakter med cykel-
guider. Skapa ett koncept. 
Finns det företagare  i 
bygden som kan utöka sin 
verksamhet? Byalaget kan 
hjälpa till att sälja – skapa 
intresse och marknadsfö-
ring av bygden. 

Trivsel Offentlig bastu mitt i byn? Trivselkommitté i byalaget 
med intresserade och en-
gagerade bybor.

Marknadsföring Byafesten är ett inarbetat arrangemang 
som är en återkommande succé. Mark-
nadsför Byafesten så att fler får upp 
ögonen för Karl Gustav.

Byalaget.

Marknadsföring Ta fram en snygg broschyr med vackra 
fotografier.

Broschyren ska:

Inspirera till upplevelse, utflyktsplatser, 
fin badplats.

Sammanställa var man kan hyra kanot, 
hyra cykel, köpa fiskekort etc. 

Satsa på att locka barnfamiljer som vill 
göra aktiviteter. 

Byalaget kan samordna 
och samla informationen till 
broschyren. Kan elever på 
Ljud & Bildskolan göra bro-
schyren som ett projekt?

Hösten 2012. Kan 
det samordnas med 
logotype, hemsida, 
bildekal. 

Samordna med företag 
och föreningar om vilka 
möjligheter som finns. De 
kan bidra med information, 
erbjudanden och aktivite-
ter. 

Satsa på en broschyr med 
lång livslängd. 

En hemsida är enklare att 
uppdatera. 

Vad ska göras? Vem gör det? Tidsplan? Hur?
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Marknadsföring Aktiv hemsida. 

Ta sikte mot mer aktivitet, erbjudande, 
marknadsföring och att locka turister.

Byalaget ansvara för hemsi-
dan idag.

Planering av hem-
sidan kan påbörjas, 
lansering kan ske när 
logotype, broschyr 
och bildekal är ska-
pad. 

När en broschyr är fram-
tagen måste hemsidan 
vara uppdaterad och 
uppdateras med jämna 
mellanrum. 

Marknadsföring

Företagande

Skapa en Facebook-sida för företagare. Företagare med stort lo-
kalt nätverk, och kunskap i 
social media.

Så snart som möjligt. -

Marknadsföring Skapa en logotyp för Karl Gustav. En 
logga som kan användas överallt i 
marknadsföring, i allt från bildekaler till 
broschyrer och på hemsida.

Byalaget kan ha övergri-
pande koll.

Så snart som möjligt.

Innan broschyr, 
bildekal och annat 
marknadsförings-
material skapas. 

Finns det något i Karl 
Gustav som arbetar med 
grafisk design eller konst-
närlig verksamhet? Fråga 
dessa om de hade varit 
intresserade. 

Elever på Ljud & Bildsko-
lan? Utlys en tävling?

Trivsel Anordna en cykelfest. Trivselkommitté i byalaget 
med intresserade och en-
gagerade bybor.

Marknadsföring ”Pärlan vid Mäsens strand” – en sång 
som många kan fortfarande idag. Går 
den att använda på något sätt?

Vad ska göras? Vem gör det? Tidsplan? Hur? Vad ska göras? Vem gör det? Tidsplan? Hur?




