En julhälsning!
Här kommer en julhälsning från årets lokala
utvecklingsgrupp 2018 - Kristdala
Samhällsförening. Vilket år omvälvande år det har
varit för Samhällsföreningen. Hur ska vi någonsin
kunna toppa detta?!
Nedan sammanfattar jag ett axplock av fler roliga
händelser under året, från tidig vår till ända fram
till jul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen och delar av arbetsgruppen åkte
på kickoff på Filmbyn i Mariannelund
Häxor kraschlandade på torget på väg till Blåkulla
Carina & Anneli åkte på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i maj
Urban & Mats lyckönskade KristdalaHem när Företagshuset öppnade
Vi bjöd på barnteatern ”LasseMajas detektivbyrå – Kärleksmysteriet” tillsammans
med NTO
Bygdens turistbroschyr spreds i 2500 ex – endast ett fåtal exemplar kvar!
Skördefesten blev lika trevlig som vanligt trots blåsten och leklandet som vi hyrde in
tack vare sponsring från Coop var mycket uppskattat av kidsen
Oskarshamnsfesten kom till torget i slutet av augusti och bjöd på blues
Vi satsade på barngympa vid tio tillfällen under hösten
Råsviks badplats kom med på Visit Småland tio-topp-dopp-lista
Ny plattform i Råsvik med nytt hopptorn till nästa sommar
Motionsspåret fick ny belysning och kan numera nyttjas 24/7 året runt - Obs! Tänk på
att inte gå där när det kommer snö, då blir det skidspår istället!
Jultorget blev vackert med tomten som får åka släde efter granbocken
Hela 51 unika namnförslag inkom och 41% röstade på att årets granbock ska heta
Krisse vilket Marie Karlsson tipsade om

Mina fem höjdpunkter 2018
Det har hänt så mycket i samhället under året men om jag ska välja ut fem av mina
personliga höjdpunkter från året som gått så blir det dessa (...utan inbördes rangordning):
•

De fyra underbara musik- & fordonskvällarna som vi arrangerade i somras. Fint väder
varje kväll, bra musik och många positiva kommentarer från de närmare 2000
besökarna som kommer från när och fjärran med sina finfina bilar, motorcyklar,
mopeder, traktorer, lastbilar etc.

•

Engagemanget från ungdomsrådet och de två stora evenemang som de arrangerade
under året. Utomhusbion i augusti blev en supermysig tillställning med bra filmer och
goda popcorn. Spökvandringen vid Halloween blev en succé med hela 176 besökare.
Kön ringlade lång i väntan på att få gå upp i slingan av otäcka figurer. Några kom
tillbaka i tårar medan andra var grymt imponerade.

•

Året avslutades med en ett fint pris. Den 28 november åkte jag och Mark till
Kulturhuset i Stockholm för att ta emot utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp
2018 som delas ut varje år av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. En enhällig
jury valde ut Kristdala Samhällsförening som årets mottagare och vi fick presentera
vårt arbete för styrelsen och representanter från hela landet. Årets grupp är en
utmärkelse som vi ALLA ska vara otroligt stolta över. Ett stort TACK till ALLA bygdens
invånare, föreningar och företag som bidrar till den positiva spiral vi befinner oss i.
Nu gäller det att ta vara på framgångarna tillsammans!

•

Den 6 december blev jag inbjuden till länsmiddag på landshövdingens residens i
Kalmar. Jag var en av två som fick representera Oskarshamns kommun på middagen.
Motiveringen till min inbjudan: "Annicka har på ett mycket framgångsrikt sätt
mobiliserat människorna i Kristdala för att utveckla bygden. Åtskilliga projekt har
genomförts, som har lett till en vitalisering av hela samhället. Annicka har också i
Hela Sverige Ska Leva sett till att aktivera bygderåden i andra delar av kommunen."
Jag bjöd med mig Mark Geuze som sällskap och vi hade en riktigt bra kväll med god
mat och trevligt sällskap.

•

Sista höjdpunkten för året är att vi äntligen nått målet med 500 medlemmar! Helt
fantastiskt!

Några önskningar & roliga aktiviteter att se fram emot
under 2019:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Samhällsföreningen fyller 20 år!
Att den nya hemsidan ska bli färdig!
Att hela bygden är inbjudna för en workshop med Jerry Engström - utsedd till
Sveriges bästa platsmarknadsförare 2018 - den 12 mars kl. 18-21 i
församlingshemmet. Missa inte!!
Nytt medlemsregister & uppdaterat program för våra sponsorer.
Önskar att flera kan tänka sig att hjälpa till i våra arbetsgrupper.
Att flera ungdomar engagerar sig ungdomsrådet.
Barn & ungdomar som vill delta i våra projekt Dämmen.
Fyra härliga musik- & fordonskvällar med bl.a. The Southbounds (lyssna) & Tennessee
Drifters (lyssna)
Och mycket mer...

Jag vill TACKA alla våra medlemmar, sponsorer, samverkanspartners och alla som är aktiva
i våra arbetsgrupper och hjälper till med både smått och stort. Utan ER hade vi aldrig nått
så här långt. Det vi gör tillsammans är fantastiskt. Med vår gemensamma kraft och vårt
engagemang når vi framgång med att skapa en attraktiv bygd med många trevliga
evenemang och roliga aktiviteter.

Avslutar med litet julrim:
Dan före dopparedan,
snön lyser vit på fur och gran.
Snön ligger vit på träden,
tomten gör sig redo med släden.
Krisse blev namnet på granbocken,
stort tack till hela flocken.
Året närmar sig sitt slut,
passa nu på och njut!
Snart är det dags för nytt år,
vårt arbete för utveckling i bygden består!

God Jul & Gott Nytt År!
Ordförande Annicka Gunnarsson
Kristdala Samhällsförening
www.kristdala.se
Årets lokala utvecklingsgrupp 2018 - Hela Sverige ska leva
Följ oss på Facebook, Instagram & Twitter: Kristdalabygden

