En lokal utvecklingsplan för Krogsereds socken framtagen av byborna under
projektet ”Vår by – vår framtid”, ett Leaderprojekt för Hallands inland.

KROGSERED

Bakgrund
I september 2011 samlades
ett trettiotal Krogseredsbor till
en framtidsverkstad i Krogsereds bygdegård. Mötet hade
kommit till efter ett initiativ
av representanter från några
av bygdens föreningar. Tillsammans vill vi arbeta för att
vända negativa trender, främja
inflyttning och ökad service i
området. Vi vill göra Krogsered
mer attraktivt för befintliga
och framtida invånare. Många

av våra visioner är realiserbara.
Med den lokala utvecklingsplanen som grund har föreningen en handlingsplan och en
strategi för Krogsered.

Geografi
Krogsered är en församling i
Falkenbergs kommuns inland,
Hallands län. Krogsered ligger
i gränsbygden med en mil till
Västergötland och Småland
och är en kuperad, mossrik
och glesbebyggd skogsbygd.

Krogsered är en vacker och
naturskön socken. Här finns
mycket uppbruten skog som
gett vackra byar med aktivt
jordbruk. Här finns 32 sjöar
med sjön Vismen som största
sjö. Två åar rinner genom socknen; Getån och Lillån. Socknen har ett medeltida ursprung
och sockennamnet Kruxröde
nämns i skrift för första gången
år 1439.
Kyrkbyn ligger mitt i socknen och omgärdas av ett tiotal
mindre byar. Inom en radie av
cirka fyra mil finns centralorten
Falkenberg och större samhällen som Vessigebro, Ullared,
Torup, Smålandsstenar och
grannkommunens centralort
Hyltebruk. Till Varberg respektive Halmstad är det fem mil,
till Göteborg ca 11 mil.

Bebyggelse

I kyrkbyn finns mest villor
och 2-4 bondgårdar, två hyreshus med totalt fyra lägenheter.
I övriga byar finns det mest
bondgårdar med en och annan
villa. Bostäder efterfrågas då
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sammanslagning och Ätrans
kommun uppgick i Falkenbergs kommun. Det innebar
ett längre geografiskt avstånd
till beslutsfattarna i Falkenberg
och det finns en tendens att
glömma oss invånare i utkanten.

Invånare

och då, men det finns sällan någon ledig, även om det
troligtvis finns ca 20 åretrunthus som står tomma. Trycket
är inte stort på bostäder, något
vi anser beror på dålig Internetuppkoppling och dåliga
övriga kommunikationer.

Påverkan
Kommunsammanslagningen
1951 där socknarna Gällared,
Gunnarp och Krogsered gick
upp i Ätrans kommun blev
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en stor förändring i beslutsfattandet som tidigare tagits
i Krogsereds församling och
Krogsereds landkommun.
1971 gjordes en stor kommun-

Vid årsskiftet 2011-2012
fanns 233 invånare i Krogsereds socken. Därmed är socknen den minsta i Falkenbergs
kommun. Måhända det bor
få människor här men det blir
aldrig ensamt. I kyrkbyn finns
cirka 25 fasta hushåll, totalt i
socknen cirka 85 fasta hushåll.
Cirka 30 fritidsboenden finns

Folkmängd
Folkmängd 2008

Män
142
Folkmängdsutveckling 2008-2011 Män
-17
Folkmängd 2011
Män
125

Kvinnor
188
Kvinnor
-10
Kvinnor
108

Total
260
Total
-27
Total
233

Företag i 		
Krogsered

Åldersfördelning
Män
0 år - 19 år
26
Kvinnor
0 år - 19 år
24
Total
0 år - 19 år
50

20 år - 64 år
67

65 år - 79 år
21

80 år 11

Total
125

20 år - 64 år
52

65 år - 79 år
22

80 år 10

Total
108

20 år - 64 år
119

65 år - 79 år
43

80 år 21

Total
233

i socknen. När socknen hade
som flest invånare bodde det
cirka 800 personer här. Detta
var i slutet av 1800-talet. Att
invånarantalet ökade berodde
generellt på freden, vaccinet
och potatisen. Även jordbruksmetoderna utvecklades och
hälsovården förbättrades, vilket
gav en ökad befolkningstillväxt.

Sysselsatt nattbefolkning
Arbetar i Krogsereds församling

Sex till åtta personer pendlar till de respektive orterna
Falkenberg, Ullared och Ätran
från Krogsereds socken. Lika
många personer pendlar till
sina arbeten i Halmstads och
Hyltes kommuner. Det enda
icke privatägda lönearbete som
finns i Krogsered är kyrkvaktmästartjänsten. Ett tiotal personer pendlar till Krogsered.

Män
68
23

Kvinnor
40
9

Total
108
32

Totalt finns 67 företag i bygden vilket är 29 % av Krogsereds befolkning. Äldst av de
privata företagen är Gunnar
Karlssons gräventreprenad som
etablerades 1974. Det nyaste
företaget i socknen är Camilla
Sjöbergs handelsträdgård som
grundades 2012.
En handfull av dessa företag
har anställda. Företagen finns
företrädesvis inom jord- och
skogsbruksnäringen samt
näringsgrenar som avknoppar
dessa, exempelvis entreprenad.
I takt med att verksamheterna
mer och mer sköts maskinellt
blir det inte så många arbetstillfällen. Krogsered är en skogsbruksort men här finns också
företag inom VVS, trädgårdsservice, hälsa och design.

Service
Det är enkelt att räkna upp
vad som inte finns i serviceväg i
Krogsered: skola, butik, driv3

medel, post, bank, vårdcentral,
apotek, återvinningsstation,
allmänna kommunikationer,
bibliotek… Närmaste postkontor finns sedan årsskiftet
2011-2012 i Kinnared. Övrigt
av ovanstående finns i Ätran.
Det enda årliga bidraget kommunen gett till Krogsered utan
att söka, var till skötseln av
badstranden, eftersom här var
en kommunal simskola fram
till 1968. För något år sedan
drogs bidraget in. Besiktning
av bryggan och tömning av
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soptunnan/dasset kvarstår i
kommunens regi.
Närmaste serviceort är således
Ätran. Det är oerhört viktigt
för invånarna i Krogsered att
Ätran får ha kvar de serviceinrättningar de har i dag. Inte
minst blev det kännbart för
Krogseredsborna när affären i
Ätran lades ner några månader
vintern 2011-2012 och invånarna fick köra i snitt fyra mil
tur och retur för att handla.

Föreningar
I socknen finns följande
föreningar i bokstavsordning:
Gunnarp-Krogsereds centerkvinnor, Gunnarp-Krogsereds
SPF, Krogsereds bygdegårdsförening, Krogsereds Fiber,
Krogsereds hembygdsförening,
Krogsereds idrottsklubb, Krogsereds kyrkoråd, Krogsereds
LRF-avdelning och Krogsereds
Röda Kors. Invånarna är exceptionellt aktiva inom föreningslivet. Många Krogseredsbor

arbetar också brottsförebyggande och ingår i gamla Ätrans
kommuns nätverk för Grannsamverkan.

Återkommande föreningsaktiviteter
Återkommande större evenemang som föreningarna och
kyrkorådet ordnar är exempelvis klubbkamp, byakamp,
poängpromenader, trivselafton,
nationaldagsfirande, midsommarfirande, resor, vårmarknad/
loppis, julmarknad, basar,
tomtepromenad m.m.

Intressanta platser
Uttrycket ”kyrkan mitt i byn”
stämmer väl överens med hur
det ser ut i Krogsered. Vid två
tillfällen har kyrkan brunnit
och nuvarande kyrka återuppbyggdes 1926. På kyrkogården
finns gravstenar från 1600-talet. Här finns också en urnlund
i en naturskön miljö.
I socknen finns minnesplatser
så som Jons i Slätthult som
sköts av hembygdsföreningen.
Greppereds hembygdsstuga
inrymmer ett museum och
ingår i Ätradalens ekoturism,

liksom även Jons i Slätthult.
Hembygdsstugan används
flitigt, inte minst midsommarfirandet är välbesökt. I
Skårås finns drakstenen med
tillhörande sägen. I Stixered
finns en intressant kvarn som
pietetsfullt har restaurerats. I
socknen finns vackra stenbroar,
både i kyrkbyn och i Månsabo.
Skyltar finns uppsatta vid torp
som funnits i trakten.
Badplatsen mitt i kyrkbyn
erbjuder ett småbarnsvänligt
långgrunt bad i Lyngsjön. Här
finns badhytter, dass, grillplats
och grillkåta. En slinga finns
runt sjön och i närheten av
badstranden finns ett område
med orörd skog, Lysegårdsmossens naturreservat.

Att göra
I Krogsered finns djurlivet
inpå knuten, ibland i trädgården. Vilda djur som älg, rådjur,
vildsvin, hare och räv är vanligt
förekommande. Även fågellivet
är rikt och i vassruggarna lurar
gammelgäddan.
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I Krogsered finns stora möjligheter att vistas i skog och mark.
Hallandsleden går genom en
stor del av socknen, även cykelspåret i Hallands inland finns
inom Krogsered östra gräns.
Vessigeturen är en ny cykelslinga som bl. a. går igenom
Krogsereds socken. En trevlig
cykelrunda är också KrogseredStixered-Sandsered-VaneredLånghult-Krogsered. Genom
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Ridled Halland finns ridleden
Junkagård–Krogsered–Givhult.
Ridleden Falkenberg-Hylte
tangerar gränsen till Krogsered.
På många håll i socknen finns
det sköna promenadstigar.
Med allemansrätten följer aktiviteter som exempelvis svampoch bärplockning. Här finns
möjlighet att fiska, genom
Wismens fiskevårdsområdesförening har turister möjlighet att
köpa fiskekort. Det finns också
möjlighet att ostört studera
stjärnhimmeln och uppleva
tystnaden i Krogsered.
Under sommaren arrangeras
Junkagårdsrundan, en poängpromenad med nya frågor varje

vecka där deltagarna kan delta
när de vill.
Närheten till Ätran, Ullared,
Fegen, Drängsered och Torup
med de aktiviteter som erbjuds
där gör att det är lätt att få en
aktiv fritid.

Turistboenden
Inom socknen erbjuds övernattning, dels i Vismhult och
dels i Älmhult. Där finns ett
flertal rum & frukost i de
omgivande socknarna, vilket
gör det möjligt för resande att
stanna till i Falkenbergs inland.
Information om dessa finns genom turistbyrån i Falkenberg.

Framåtblick
Vision bredband
och levande landsbygd
Det viktigaste för bygden
i nuläget är att få bredband
till socknen. En fibergrupp
tillsattes hösten 2011. De har
tagit kontakt med närliggande
glesbygdsområden med samma
problem samt myndigheter.
I Krogsered finns enbart sex

hushåll med fiberuppkoppling,
detta med hjälp av Telias mast.
Vi är fast beslutna att föra
projektet i land. Arbetet med
bredband kommer att ta flera
år och kräver stort samarbete
inom socknen. Våren 2012 bildades den ekonomiska föreningen Krogseredsfiber (se mer
på www.krogseredsfiber.se).
Flera bybor har också besökt
ett flertal möten som kommunen arrangerat, både information om bredband och andra
frågor rörande Falkenbergs

inland. Frågorna om boende,
kommunikationer, byggande,
turism m.m. som också kommer att göra Krogsered mer
attraktivt, kommer att finnas
med parallellt i vårt framtida
arbete.

Analys
I den översiktsplan för Falkenbergs kommun, som under
oktober 2012 till januari 2013
är ute för samråd står det att
”Naturen och möjligheten
till naturupplevelser, stillhet
och rekreation är en av landsbygdens stora tillgångar och
innebär en stor möjlighet som
är viktig att ta tillvara i arbetet
med landsbygdsutveckling”.
Vidare står det att läsa att
”det finns en stor potential
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att utveckla hållbara näringar
på landsbygden med inriktning på friluftsliv”. Krogsereds
naturliga tillgångar har väldigt
nära anknytning till naturupplevelser, rekreation genom stora
möjligheter till aktivt friluftsliv
med olika inriktningar. I Krogsered finns det även tillgångar
som gör det möjligt att skapa
och utveckla företagande kring
friluftsliv och naturtillgångar.
Det är många pusselbitar
som ska falla på plats för att
Krogsered ska nå de mål som
man har satt upp i Kommunikation och Marknadsföring,
Utveckling och Företagsnätverk
samt Livskvalitet och Trivsel
men det är inga orimliga mål.
Krogsereds Fiber arbetar med
att få till bredband via fiber
till intresserade hushåll. Den
satsningen kommer gynna
företagandet i bygden och
öppnar möjligheter att driva
företag från hemmet, kanske
med inriktning mot friluftsliv
och naturupplevelser. Krogsered är för litet för att kunna
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Styrkor
Många egenföretagare i bygden
Skogen ger arbetstillfällen
Arbeten finns inom pendlingsavstånd
Billiga boenden
Rehabverksamhet
Entreprenörskap
Lugn i själen
Gemenskap och sammanhållning
Engagemang, uppoffring
Goda grannar, gohälligt folk
Alla känner alla – ingen anonymitet
men alltid möjlighet till ostördhet
Rikt och aktivt föreningsliv
Bygdegården som samlingsställe
Vackert med skog och sjöar
Inlandsbladet

Svagheter
Inget bredband
Dålig mobiltäckning
Vägar mot Drängsered
och Vessigebro
Avstånd
Övertro, för ambitiös
Få barnfamiljer
Utflyttning av yngre

Möjligheter
Byaråd, föreningsråd
Företagsnätverk
Har lokaler till aktiviteter
Ullared
Samarbete med andra föreningar
Idrottshall och skidspår i närheten
Fler ungdomar som engagerar sig
Fler aktiviteter, fler fester
En vilja att ta emot nya invånare
Få med de ”äldre” i aktiviteter
Utveckling av landsbygdens tillgångar

Hot
Inbrott
Utflyttning från bygden
Energin tar slut
Få unga drivkrafter
Datorbekvämlighet
Pessimism och revirtänkande

låta bli att samarbeta, det är
nödvändigt för föreningar och
företagare att samverka med
aktiviteter och satsningar för
att främja en positiv utveckling
av bygden. Det finns ett engagemang och en sammanhållning som är viktig för bygden –
alla känner alla med möjlighet
till ostördhet. Det engagemang
som finns i bygdens föreningar
och det entreprenörskap som
finns hos bygden företagare
är en annan pusselbit som är
avgörande för att främja en positiv utveckling. Regelbundna
möten där det finns möjlighet
för idésprutande, planering av
aktiviteter och satsningar är en
framgångsfaktor i utvecklingsarbete och det är viktigt att
Kul-gruppen, bygden sockenråd, finns i bakgrunden med en
samordnande roll för bygdens
möten och utvecklingsinsatser.

spiral blir svår att bryta. Ett
mer positivare scenario är att
bygdens befolkning använder
och samordnar de styrkor som
finns och tar tillvara på möjligheterna. Det finns tillgång till
bredband via fiber, ett företagsnätverk är etablerat med
samarbete med andra nätverk i
Falkenbergs inland och entreprenörskapet som finns i Krogsered har hitta nya vägar för
utveckling. Då kan Krogsered
bli en bygd som det pratas om
när det gäller friluftsliv, rekreation och naturnära företagande.

Hur ska Krogsered
vara och se ut år
2020?
Under Framtidsverkstaden
kom det fram många bra visioner om hur Krogsered ska vara
och se ut år 2020? Framtidsvisionerna är dock inte ouppnåeliga, det finns möjlighet att
genomföra allt om man använder de tillgångar som finns
i Krogsered och blandar med
tålamod och uthållighet. Visionerna kan enkelt sammanfattas
KUL – i Krogsered.

Ett scenario för Krogsered är
att man låter de hot och svagheter som finns ta överhand
och det kommer inte hända
mer i bygden än vad det gör
idag. En negativ utvecklings9

Utveckling och företagsnätverk

Kommunikation
och marknadsföring
Krogsered är en by i världen
och världens by! Omvärlden är
viktig och kommer nära med
bl. a. fungerande kommunikationer såsom bredband, allmänna kommunikationer och
bra vägar.
Öppen kommunikation är
ledordet för det fortsatta arbetet med ett attraktivt Krogsered. Vi marknadsför Krogsered, vår natur, besöksmål, vad
som finns att göra och återkommande arrangemang. Vi
tar fram platsers historia, myter
och sägner (storytelling) m.m.,
vi gör skyltar med information
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vid relevanta platser och leder.
Vi har kul – det är vår styrka!

Mål och handlingsplan:
• Utveckla turistbroschyr
kring bygden
• Hemsida med samlad information, turistinformation och
kontaktuppgifter till företagare.
Facebook-sida
• Marknadsför Krogsered, ex.
en slogan, bildekaler m.m.
• Konkretiserar vår historia
genom ex. skyltar vid leder och
intressanta besöksmål
• Samla sägner och koppla till
platser, på så sätt får man intressant besöksmål för turister.

För att nå visionerna krävs
handling. Tillsammans bygger
vi vårt framtida Krogsered och
utvecklar aktivt de tillgångar
och resurser vi har. Den största
tillgången i Krogsered är Krogseredsborna själva! I socknen
blomstrar företagsamheten.
Det stärker inlandet ekonomiskt om vi använder oss av
lokala entreprenörer. Vi bildar
ett företagsnätverk – först i
Krogsered, sen Falkenbergs
inland.

Mål och handlingsplan:
• Skapa nätverk mellan bygdens företagare
• Ordna lokal näringslivsträff/
tematräff/frukostmöte i Krogsered
• Ta hit föreläsare

Livskvalitet och
trivsel

lokalt av ideella krafter men
det behövs ekonomiskt stöd för
investeringar.

• Cykelfest, gemensam med
Drängsered

Det är skönt att bo och leva i
Krogsered, med naturen inpå
knuten, tystnaden och avkopplande miljöer, med blomstrande föreningsliv, goda grannar
och gott entreprenörskap. Vi
är aktsamma om de resurser
vi har och förvaltar dem väl.
Här finns plats för boulebana,
geocaching, cykelorientering,
sommarcafé, lokala maträtter,
mobil bastu m.m.

• Återuppliva ”Auktion sjöräddning” och rensa Lyngsjön

• Hitta träffpunkter för syträffar eller hantverkscirklar.

Om vi själva trivs finns också
förutsättningar för att andra
ska trivas.

• Aktiviteter i bygdegården?
Skapa aktiviteter?

Mål och handlingsplan:
• Utveckla Hallandsleden,
cykelleder, ridleder och vandringsstigar
• Skrivelse till kommunen
angående ett projekt med utgångspunkt kring badstranden
med mål att få el till husbilar,
rensning av sjön, vandringsleder, pilar, skyltar, anslagstavlor,
grillplats. Jobbet kan utföras

• Utveckla badstranden, ex.
anslagstavla, fler bord och
bänkar, upprusta grillplatsen,
planlägg ett hundbad på anvisad plats m.m.
• Ställplats för husbilar
• Bilda en sägensgrupp och
anordna skräckafton. Skräm
ihjäl alla turister…

Krogsereds föreningar/råd
Gunnarp-Krogsereds centerkvinnor
Gunnarp-Krogsereds SPF
Krogsereds bygdegårdsförening
Krogsereds Fiber
Krogsereds hembygdsförening
Krogsereds idrottsklubb
Krogsereds kyrkoråd
Krogsereds LRF-avdelning
Krogsereds Röda Kors
Landsbygdsutvecklare

• Musikarrangemang i kyrkan

Krogsereds Sockenråd/Kulgrupp
Kulgruppen är en samlande
instans för byns samtliga föreningar och kan ses som bygdens
sockenråd. Kulgruppens möten
är offentliga liksom protokollen. Kallelse till mötena anslås
på anslagstavlan vid kyrkan och
ordförande/representant
Berit Bengtsson
Margareta Ljungström
Annika Persson
Ann-Christine Svensson
Despo Mårtensson
Benny Schough
Jan Erik Johansson
Joakim Dannegren
Lars Johansson
Inger Karlsson
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via mail, personlig kallelse går
ut till ordförandena/representanterna i bygden. Protokollen
anslås på anslagstavlan vid kyrkan och via mail. Till gruppen
tillförs en sammankallande och
en sekreterare för att underlätta
arbetet för de olika föreningarnas representanter.

Vår by - vår framtid är ett projekt inom

KROGSERED

Har du frågor kring Krogsereds lokala utveck-

Leader Landsbygd Halland och Leader Kustbygd

lingsplan? Vänd dig till Håkan Eriksson, projekt-

Halland med syfte att möjliggöra utveckling av

ledare för Vår by - vår framtid, på 0721 - 82 50

de halländska byarna. Tillsammans med lokala

33 eller hakan.eriksson@hylte.se.

företag, ideella föreningar, offentliga organisatio-

Fotograf: Inger Karlsson

ner och privatpersoner kommer vi att genomföra

Text: Sara Ljungström

o

Var byo
VAR framtid

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 bygger på resultatet av

Vill du läsa mer om Krogsereds socken? Här är
ett axplock:

framtidsverkstäderna. Lokala utvecklingsplaner

Krogsered, Sven Schough, 1959

är ett verkningsfullt redskap för ett framgångsrikt

Krogseredsboken, 2011

utvecklingsarbete och för att nå de gemensamt

Artiklar ur Hallandsbygd

uppsatta målen. Utvecklingsplanen är bygdens

Artiklar ur dagspressen

egna och ska kunna omarbetas och förnyas även

August Bondesons nedteckningar

efter projektet är avslutat.
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LEADER
LEADER
LANDSBYGD KUSTBYGD
HALLAND
HALLAND

Bilaga: Handlingsplan för Krogsered
Vad ska göras?

Vem ska göra det?

När ska det göras? Kostnader
Tidsplan

Bygga ut fibernätet

Krogsereds Fiber ekonomisk förening

2011-2013

Utveckla turistbroschyr
Hemsida med samlad
information, turistinformation
Skapa Facebook-sida.
Marknadsför Krogsered,
med slogan. Krogsered Vi har hittat det!
Samla sägner och koppla
till platser/besöksmål.
Marknadsför via hemsida.
Skyltning vid leder och
intressanta besöksmål.
Skapa nätverk mellan bygdens företagare.
Ordna lokal näringslivsträff

Se www.krogseredsfiber.se för kontaktuppgifter och information
om kostnader.

Ev. ta hit föreläsare.

Utveckla och inled samarbete med Hallandsleden,
cykel-, rid- och vandringsleder.
Skrivelse till kommunen
med utgångspunkt kring
badplatsen.
Ställplatser med el till
husbilar, Rensning av sjön,
Vandringsleder
Pilar, Skyltar, Anslagstavlor, Grillplats
Bilda en sägensgrupp och
anordna skräckaftnar…
Cykelfest, gemensam med
Drängsered.
Musikarrangemang i
kyrkan.
Hitta träffpunkter för
syträffar eller hantverkscirklar.

