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Förslag Bodafors/Bringetofta 2023 

 
1. Bänkbord i Erikslundsparken  5 000 – 10 000 kr 

Två picknickbord byggda av återvunna stockar och plankor placeras nära 

grillplatsen i Erikslundsparken (parken med pulkabacken). 

 

2. Naturplats för lek   25 000 – 50 000 kr  

En plats för lek med hjälp av naturens eget material skapas i ena hörnet av 

Erikslundsparken (parken med pulkabacken). En koja av pilträd planteras, stora 

stubbar och stockar placeras för att gå och sitta på, och en stor tron med 

mindre stubbar runt omkring blir ett sagoställe. 

  

3. Allé av japanska körsbärsträd  75 000 – 100 000 kr  

En liten allé med cirka 10 träd som blommar vackert rosa på våren planteras i 

Erikslundsparken (parken med pulkabacken) längs med den belysta sträckan i 

parken. 

 

4. Boulebana   75 000 - 100 000 kr 

En boulebana som mäter 15x24 meter med träramper runt placeras på 

grusplanen på Emåvallen. 

 

5. Utomhusbio   75 000 – 100 000 kr  

Gratis visning av en film för alla åldrar vid ett tillfälle under sommaren på 

Emåvallen. Filmen visas utomhus kvällstid på en storbildsskärm med 

ljudanläggning. Besökarna tar med picknickfiltar att sitta på. 

 

6. Fotbollsturnering   10 000 – 25 000 kr 

En fotbollsturnering på Emåvallen för alla åldrar arrangeras där barn och vuxna 

spelar tillsammans under lekfulla former under en dag. 

 

7. Skatepark   175 000 – 200 000 kr  

En skatepark för skate och kickbike kan skapas vid Emåvallens entré. I priset 

ingår asfaltering och 4 hinder. 

 

8. Basketdag   10 000 – 25 000 kr 

En aktivitetsdag med baskettema för alla åldrar som ordnas med hjälp av 

Nässjö Basket. Den kan till exempel inkludera en basketskola för olika åldrar 

eller målgrupper, skotträning och en miniturnering. 
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9. Badflotte    25 000–50 000 kr  

En badflotte med mått 2,4 x 4,2 meter för att hoppa och dyka placeras i 

Storesjön vid Vareviksbadet.  

  

10. Bänkar och bord på torget  75 000–100 000 kr  

Två bord och bänkar placeras på torget för att kunna fika och äta i Bodafors 

centrum. Modellen är samma som de befintliga bänkarna på torget.  

 

11. Solsoffor på torget   50 000 - 75 000 kr 

Tre sköna solsoffor ställs på torget för att kunna sitta tillsammans och vila i 

solen. 

 

12. Tavelvägg   10 000 – 25 000 kr 

En fristående vägg av trä där man kan skapa sin egen offentliga konst genom 

att måla och spraya. Den ska målas om någon gång per år för att kunna börja 

på nytt. 

 

13. Matlagningskurs   25 000 – 50 000 kr 

Kostnadsfria träffar för alla åldrar i Parkskolans hemkunskapssalar för att lära 

sig laga nya rätter tillsammans med nya människor. Studieförbundet 

Vuxenskolans ledare guidar och instruerar och deltagarna får möjlighet att 

önska rätter i förväg. Antalet platser är begränsat så föranmälan kommer att 

behövas om förslaget röstas fram.  

  

14. Jättestor stol i trä   75 000 - 100 000 kr 

En jättestor trästol inspirerad av Bodafors historiska möbeltillverkning tillverkas 

av Albertssons snickeri och placeras längst en stig eller i ett grönområde. Det 

blir en plats för möten och vila, dessutom häftiga bilder för invånare och 

besökare. 

 

15. Sommarcykelväg   50 000 – 75 000 kr 

Stigen genom skogen mellan Parkgatan och tennisbanorna (ca 160 meter) röjs 

upp, stenar och rötter tas bort och stigen grusas så att det blir enklare att 

cykla.  
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16. Blomsteräng   10 000 - 25 000 kr  

På gräsytan i mitten av John Zeinwoldts gata mellan Myrgatan och Ljunggatan 

skapas en blomsteräng med inhemska ängsblommor för att gynna insekter 

och naturen. Ängen förses med ett bi- och insektshotell och en 

informationsskylt. 

 

17. Linbana   175 000–200 000 kr  

En fartfylld linbana som är ungefär 20 meter lång placeras i anslutning till 

lekplatsen på Parkgatan. 

 

18. Hundrastgård   75 000–100 000 kr  

En inhägnad hundrastgård på grönytan mellan Parkgatan och Ljunggatan för 

alla hundägare som vill ha en plats att låta hunden springa fritt och träffa 

andra hundägare. 

 

19. Pergola med sittplatser  75 000 – 100 000 kr  

Ett luftigt pergolatak med bänkar och bord för alla som vill vila, prata och fika 

på grönytan mellan Parkgatan och Ljunggatan. 

 

20. Nergrävd studsmatta  125 000 - 150 000 kr  

En studsmatta med 4 x 1 meter hoppyta nergrävd i marken placerad vid 

lekplatsen på Parkgatan för mera hopp och lek. 

  

21. Hinderbana   175 000 – 200 000 kr  

En lekfull hinderbana placeras i anslutning till lekplatsen på Parkgatan.  

 

22. Ny basketplan   175 000 – 200 000 kr 

Grusplanen bredvid lekplatsen vid Tallgatan/Limmaregatan asfalteras och 2 

basketkorgar gjuts fast för att kunna spela basket. 

 

23. Förlängning av BMX banan  25 000 – 50 000 kr  

Den befintliga cykelbanan i skogen bakom lekplatsen vid 

Tallgatan/Limmaregatan förlängs med en ca 70 meter lång slinga. 
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24. Snurrnät och hängmatta  175 000 – 200 000 kr  

Rörlig lekutrustning för att klättra och hänga i placeras på lekplatsen vid 

Tallgatan/Limmaregatan. 

     

25. Klätterlek   175 000 – 200 000  

Tre hexagonformade klätterställningar i olika höjd placerad på lekplatsen vid 

Tallgatan/Limmaregatan för alla som gillar att klättra, klänga och hänga. 

 

26. Friluftsscen   100 000 – 125 000 kr  

En friluftsscen byggs vid aktivitetsområdet i skogen bredvid B-fabriken. Scenen 

byggs av Bodafors Orienteringsklubb och ska användas till föreställningar, 

teater, konserter med mera. 

 

27. Konsert   175 000 – 200 000 kr  

En populär artist eller grupp håller en gratis konsert utomhus i Bodafors. Scen, 

ljud- och ljusanläggning ingår. Just vem det blir får ni bestämma tillsammans 

om detta förslag bli valt. 

   

28. Lekland   25 000 – 50 000 kr 

Olika uppblåsbara aktiviteter för alla såsom hoppborg, klättervägg och 

hinderbana finns i Bodafors över en helg. Det blir fritt inträde och förslagsvis 

sker detta i samband med Bodaforsdagen eller vid ett annat tillfälle. 

 

29. Odlingsföreläsningar  25 000 – 50 000 kr 

Drömmer du om en egen trädgård men saknar plats? Eller har du redan en 

trädgård men vill lära dig något nytt? En inspirerande föreläsningsserie ordnas 

vid Emåns Ekomuseum för alla som vill lära sig mer om odling och träffa andra 

med samma intresse. 
 

 


