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Med hjälp av fiber skapas

AKTIVITETER FÖR ALLA
i Smedbyn

HUSKVARNA LYFTER
I hjärtat av Huskvarna, i de pittoreska husen i Smedbyn föddes för några
år sedan en idé om ett aktivitetshus. En mötesplats med ett varierat utbud
för ungdomar där integration är ledord. En idé som nu i allra högsta grad håller
på att bli verklighet. Bakom projektet står Husqvarna FF:
– Vi lägger ett spännande pussel. Fler verksamheter flyttar in varje månad i
aktivitetshuset och vi märker ett stort intresse både från aktörer som vill in och
ungdomar som hittar hit, säger Magnus Krantz, styrelseledamot i HFF.
Vi slår oss ner i Smedbyns Kök, restaurangen som invigdes i höstas. En av de viktiga
pusselbitarna.
– Redan en populär lunchrestaurang. Men
också en mötesplats för lagsamlingar, en fika
efter träningen eller efter någon aktivitet i
huset, säger Magnus.
Officiellt invigdes satsningen på Smeden i
maj 2017.
– Under hösten har bland annat Fritid
Jönköping dragit igång fritidsgård, det finns
en studio för radio- och webbsändningar,
fortbildning via ABF, Sensus bedriver verksamhet för nyanlända, dessutom har förre
ägaren Leif »Brand-Johan« Johansson fortfarande kvar en mindre ramverkstad.
Nu i början av 2018 är en E-sportarena med
femton spelplatser precis i startgroparna.
– Där har vi haft stor och värdefull hjälp av

Jönköping Energi som bidragit med
att dra in fiber. Stabil och snabb uppkoppling känns som en förutsättning för en sådan här anläggning,
inte bara för E-sportarna utan för alla som
ska vistas här, säger Magnus Krantz.
Föreningsutveckling
Magnus beskriver utvecklingen av aktivitetshuset som en långsiktig process.
– Vi har ingen brådska att få in verksamheter, det är viktigare att det blir rätt och passar
bilden vi har av ett aktivitetshus för alla. Jag
har svårt att se en sådan här verksamhet som
klar, den kommer att förändras hela tiden.
En snabb rundvandring visar på stora ytor,
spännande i sin karaktär.
– Vi har samlingssalar för till exempel
konferenser och event. De kan såklart också
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35 noder
1 680 optoskåp
832 brunnar
Grävt 223 mil
312 mil kabel
13 100 mil fiber  (motsvarar
3,2 varv runt jorden)
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Magnus Krantz är styrelseledamot i Husqvarna FF som sedan några månader tillbaka driver
aktivitetshuset Smeden. I bakgrunden ett av husets första projekt, en streetart-inspirerad
väggmålning av Art by Friends med inriktning på integration och möten.

användas till konserter och andra aktiviteter i samband med till exempel ungdomscuper och liknande. Och även om det är
HFF som står bakom projektet ser vi potentialen för andra föreningar här också. Vi
vill knyta band till andra föreningar och
erbjuda dem Smedens utbud också.
På så vis hoppas vi att Smeden kan
bidra till föreningsutvecklingen i Jönköping
och Huskvarna.
Flyttar kansli
Under året kommer HFF:s kansli att flytta ner
från Vapenvallen till Smeden.
– Smeden ska bli ett nav i HFF:s verksamhet.
Vad ser du framför dig om vi träffas här igen
om fem år?
– Då har vi ett späckat aktivitetsschema
från morgon till kväll för barn och ungdomar.
Här möts människor och föreningar. I restaurangen samlas lag från olika föreningar. Smeden har utvecklats till ungdomarnas svar på
frågan »Vi har inget att göra - var ska vi dra?«.

»Stabil och snabb uppkoppling känns som en
förutsättning för en sådan här anläggning«
Ideella krafter
Magnus är noga med att betona att investeringarna som HFF gör i Smeden inte går ut
över den sportsliga satsningen.
– Det är helt skiljt från varandra. Men vi
är övertygade om att Smeden bidrar till att
skapa bättre sportsliga resultat på sikt. Ett
socialt engagemang är nödvändigt för att
bidra till samhällets utveckling. Då kommer vi
att bli bättre på fotbollsplanen också.
Ur det ekonomiska perspektivet lyfter han
gärna fram HFF:s seniorgrupp som ett viktigt
inslag.
– En ovärderlig ideell resurs med hängivna
pensionärer som ställer upp med att måla,
rensa i rabatter och allt vad det nu kan vara.
Deras arbete symboliserar väl att vi är många
tillsammans som måste bidra om det här ska
bli bra, säger Magnus Krantz.
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9–11 mars, Elmia

9-11 mars är det dags
för Bomässan på Elmia.
Mässan som samlar
bygg, boende, trädgård
och interiör, det vill säga
allt för hem och trädgård,
under ett och samma tak.
Under tre dagar kan du
få tips, inspiration och
bra erbjudanden till dina
projekt.

Funderar du till exempel
på hur en solcellspanel
ser ut?
Vi på Jönköping Energi
finns på plats så att du kan
klämma, känna och få mer
information om våra olika
tjänster och produkter.
Hoppas vi ses där!

KUNDSERVICE

KONTAKT

MILJÖ

Besök måndag–torsdag 8–17
(jun–aug 8–16)
Fredag 8–16
Telefon: 036-10 82 20
Felanmälan: 036-10 82 70

Jönköping Energi
Kjellbergsgatan 3
Box 5150,
550 05 Jönköping

Vi är ett miljöföretag som
värnar om vår närmiljö. Vår
verksamhet är ISO 14001certifierad. Blixten är tryckt
på Svanenmärkt papper.

Gilla oss på Facebook.
Följ oss på Instagram och
Twitter @jonkopingenergi

Tel. 036-10 82 00
info@jonkopingenergi.se
www.jonkopingenergi.se
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TRÄFFA OSS PÅ
BOMÄSSAN!

