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Utifrån målbilden - Nära gemenskap och ett aktivt
kulturliv på landet har vi fokuserat på följande fem
områden:
• Marknadsföring av evenemang för större
publiktillströmning
• Aktiviteter för barn och unga
• Ökad trafiksäkerhet vid genomfartsled (som delar
byn)
• Öka byggnationen för att möta efterfrågan och
hejda prisökning
• Bättre samverkan med kommunen

Mest stolta över:
Förbättrade samtal med alla invånare i Uddebo, samt
förbättrad kontakt med kommunen.
Gjort annorlunda:
Under projekttiden har många aktiviteter och initiativ
genomförts, men vi hann inte med planering för
framtiden med finansieringsförslag och handlingsplan
med ansvarsfördelning.

Uddebo

– Tranemo kommun
Uddebo är en före detta bruksort några kilometer utanför Tranemo.
Orten har 341 invånare och en positiv befolkningsutveckling. När
textilindustrin avvecklades började en negativ utveckling i Uddebo.
De senaste 15 åren har många yngre människor flyttat till Uddebo
för ett alternativt liv utanför storstaden. Den nya andan bygger på
kreativa och kollektiva lösningar där man försöker lösa servicebehov
genom nya former som samodling och inköpsförening.
Uddebo har idag ingen butik eller annan service men en förskola.
Tidigare textilfabrikerna Gula Huset och Väveriet utvecklas nu till
centra för KKN, kooperativ och föreningsliv. Idag finns det inte
fler tomma bostäder vilket hämmar inflyttningen. Kollektivtrafik
och tungt trafikerad genomfartsväg är andra utmaningar.
Uddebo är idag en nationell och internationell mötesplats och får
ofta tjäna som en förebild för hur man kan vända utvecklingen i små
orter. Fortfarande ser man bara begränsade spill-over effekter i denna
del av regionen.
Processen i Uddebo drivs av en löst organiserad
grupp. Vid två stormöten tog man fram förslag på
hur man skulle stärka utvecklingen i Uddebo och
därefter har ett antal aktiviteter genomförts. En
av dessa är påbörjade byggandet av småbostäder,
planer på en kooperativ butik m.m.

