
Bygden där vinden vände och tog 

fart

”En resa under mer än två decennier

med  Bråbygdens Intresseförening”
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Bygden där vinden vände och tog 

fart

”Föreningens ändamål är att värna om och vårda 
hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta 
vidare till kommande generationer.”
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Områdets/landskapets egenskaper, värden och problem

• Bråbygden är ett cirka 5 400 
hektar stort område i Kristdala 
församling, Oskarshamns 
kommun omfattande 14 byar. 

• Bygden är känd som ett av 
Sveriges största 
sammanhängande 
kulturlandskap och klassades 
redan på 1970-talet som 
Riksintresse för kulturmiljövård.
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Värden

• Natura 2000- total areal 583 ha. 

• 244 ha naturbetesmarker och slåtterängar varav 118 ha har gynnsam 
bevarandestatus.

• Hamlade träd ca 4000 
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Mårten Aronsson
och

Peter Gerdehag 

1999 

Årets Pandabok 2000
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Värden



Mer än 50 000 m trädgärdesgårdar hägnade sedan 1993.
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Värden



• Restaurering av vattensåg 
2005-2006                                     

• Återinvigdes av 
landshövdingen maj 2006
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Bjälebo vattensåg



Själva byggnaden är från 
början av 1900-talet medan 
det gamla vattenhjulet 
restaurerades 1944 och 
återinvigdes 2006
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Bjälebo vattensåg



Vattenhjul

Vattenhjulet har 37 
skovlar och väger cirka 
1000 kg, diametern är 
3,6 meter och bredden 
1,2 meter
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Bjälebo våtmark

Våtmark anlades 
2005 och omfattar 
ca 10 ha och delas 
mellan fyra 
markägare.
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Bjälebo våtmark
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Svarthakedopping



Bjälebo våtmark
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Värden
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Värden 
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Peter Gerdehag
LFilmer: Hästmannen-sista striden, Kokvinnorna, Landet som inte längre är

Bok: Bygden där vinden vände – människor och natur i ett levande odlingslandskap
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Varggrop i Humleryd

Varg var vanligt förr !? 

Senaste vargen fångades ?
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Historik – Nedläggning av skolan 1-6  1993 

Bygdens folk har alltid varit intresserade av studiecirklar och 1992 var 
temat naturvård. 

Och kanske just den studiecirkeln blev av avgörande betydelse för bygdens 
framtid för det var då som intresseföreningen bildades att tillsammans 

arbeta för skolans och bygdens överlevnad, och för att bevara 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Bråbygdens intresseförening bildades 1993
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Historik – projekt 

• Bråbygdens Natur- och kulturskola (100 skolklasser från närliggande kommuner )

• LBU-projektet ”Bråbygdens utveckling”  ( Anställd personal 3 år)

• Baltic Balance (Interregionalt EU- projekt 2003- 2006)

• Kunskap & Inspiration – Centrum för landskapsvård 
Finansierades av Sparbanksstiftelsen Kronan , Oskarshamns Kommun och med LBU medel. 

Projektet var det första som Länsstyrelsen beviljade och som ingick i LBU -satsningar för perioden 2007-2013. 
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Historik

Kursverksamhet för

 Sveriges Lantbruksuniversitet 

 Sveriges Naturskyddsförening,

 Naturvårdsverket

 Stockholms universitet

 Länsstyrelsen i Kalmar län

 Lärare från länet- ca 300 personer

 Hamling

 Ängsskötsel

 Gårdesgård

 Floravård / kunskap
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Fyra lantbrukare 
byggde ladugårdar 
eller kompletterade 
med ligghallar 2010
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Historik



• 2007 kommunen beslutar att lägga ner den 
kommunalt drivna barnomsorgen beroende 
på det låga antalet barn (12–13) och avyttra 
fastigheten

• 2008 köper  intresseföreningen fastigheten 
för att säkra en fungerade barnomsorg i 
bygden. 

• Föräldrakooperativ startar 2008

• Intresseföreningen stöder 
föräldrakooperativet tack vare inkomster 
från olika evenemang

Historik
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• 2016  Driver föräldrakooperativet en 
verksamhet för 35 förskole och fritidsbarn
och sex anställda. 

• Föräldrar köar idag för att få en plats till 
sina barn

• Föräldrakooperativets strävan är att bli en 
förskola som är ”bäst i klassen” med 
framtidsanpassad pedagogik och 
efterlevnad med ett hållbart samhälle som 
utgångspunkt och hälsokoncept med lokal 
och närproducerad  kost

Aktuellt
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”Från jord till bord” 
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Förskolan i Bråbo
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Förskolan i Bråbo



Verksamhetsplan 2016

Landshövding Stefan Karlson

• Bredband via fiber i Bråbygden 

• Badplatsen – uppfräschning 

• Bråbogården– Upprustning till nivå till allmän lokal

• Underhåll byggnader - fönster i skolan 

• Underhåll  vattensågen 

• Nya informationstavlor 

• Upprustning vandringsleder

• Inbjudan till landshövdingen ( Trägärdesgårdar & trädhamling)
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• Valborgsmässofirande

• Turista hemma

• Sommarfest med brännboll 

• Naturaftnar-fyra temakvällar med grill vid Paviljongen 

• Ängens dag 

• Julmarknad 

• Julgransraskning

Verksamhetsplan 2016 -Arrangemang
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Brännbollsturnering med efterfest
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”En söndag i Bråbygden”
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Ängens dag

Ängens dag ett 
arrangemang  av 
Naturvårdsverket 
1998 och 1999.



Underhållning

med 

Sommarvind
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Ängens dag



Julmarknad – start 2009

2 000 besökare 2015

I Bråbygden bor 220 personer

Julmarknad
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Julmarknad



Ilskna brev och protester hjälper
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Oro och avundsjuka råder !



• Oskarshamns kommun

• Hela Sverige ska leva, där BIF även är medlem

• BIF är representerade i ”Ett Oskarshamn” för Kristdalabygden där bl. a. 
bredband via fiber är av högsta prioritet.

• BIF medverkar i Attraktiva Oskarshamns evenemang som t.ex. ”Turista hemma”.

• BIF samarbetar med Bråbygdens och Kristdalabygdens olika föreningar, främst 
föräldrakooperativet.

• En av styrelseledamöterna i Astrid Lindgrens hembygd kommer från Bråbygden.

Nätverk
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Resultat - Bygdens och föreningens utveckling 1993 – 2016
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• Förskolans verksamhet blomstrar 

• Huspriser i nivå med priser i Oskarshamns centralort

• Flera unga familjer flyttar  hem till föräldragårdar och hus

• Landskapet betas av ca 400 nötdjur och 150-tal får samt 15 hästar som hålls av ett 15-tal djurhållare     

(bönder) vilket har varit konstant de senaste 25 åren

• Betesarealen har ökat markant tack vare ”EU-lön”

• Föreningen har inga anställda,  insatser utförs av frivilliga

• Gott anseende hos våra politiker i Oskarshamns kommunen och Länsstyrelsen i Kalmar län
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Utmaningar – Levande landsbygd

• Politiker som inser landsbygdens betydelse

• Bra kommunikationer / vägar, bredband fiber mm

• Enklare regelverk för landsbygdsutvecklingsprojekt

• Urbanisering
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Tack för att Ni lyssnade!

Bygden där vinden vände och tog 

fart!


