
Rävlanda 
Samhällsförening

Startades 1985 och har varit med om mycket 
genom åren fram till idag oktober 2021. Det finns 
mycket mer att vara med om och åstadkomma, 
det är vi tillsammans som gör det. Vi vill att 
Rävlanda ska vara ett socialt hållbart samhälle –
där vi bryr oss om varandra. En plats där man vill 
bo och vara.
Rävlanda Samhällsförening är en ideell förening, 
partipolitisk och religiöst obunden.
Vi vill verka för en god och trivsam miljö i 
Rävlanda. Frågor kring boende, fritid, arbete och 
rekreation är de centrala delarna i 
samhällsutvecklingen som föreningen verkar för



1985
Den 8 januari hölls det första mötet av en 
interimstyrelse som hade till uppgift att skaffa 
fram samlingslokaler. Detta ledde till att 
Föreningsgården bildades och stod klar 1990. 
På årsmötet 1985 utsågs en styrelse och och 
stadgarna fastställdes.



Valborgsmässofirande

Samhällsföreningen har stått som 
arrangör av valborgsmässofirande 
från 1985 fram till 2019 med ett 
undantag.
2020 och 2021 fick det också bli 
uppehåll på grund av Corona, men 
vi siktar in oss på ett firande 2022.



Föreningen har varit med och arrangerat olika
kulturevenemang genom åren. Föreläsningar, 
konserter, bild och konstutställningar mm.



Ramsjöns 
badplats

Föreningen har varit delaktig i
skötsel och tillsyn genom åren, 

startat och bedrivit simskola och
bekostat sand, bryggor mm.



Järnvägsfrågan har varit en återkommande fråga
2001 startades en järnvägsgrupp, då det började pratas om en snabbjärnväg …

… Våren 2021 var senaste gången vi lämnade in remissvar till en järnvägsutredning, det 
har blivit en del sådana. 



Vi är många som ser fram emot en
planskild korsning i Rävlanda istället för
att stå vid järnvägsövergången och vänta
Detta är något som Samhällsföreningen jobbat med och det har 
bland annat lett fram till en utredning och en idèstudie som tog 
fram olika alternativ för planskild korsning i Rävlanda. Vad som
händer framöver vet vi inte, men vi släpper inte frågan…



Hälsa Naturen

Ett projekt som sträckt sig över många år. 
Samhällsföreningen har drivit detta projekt och flera andra
föreningar har varit delaktiga. Det ledde så småningom
fram till Slingan på Heden, grillhus, grillplats, brygga, en bro 
mellan Björkelid och motionsspåret, utegym och
delaktighet i hinderbanan. Tanken och resultatet är att
mötesplatserna ska öppna upp för oväntade möten mellan
generationer och sociala sammanhang.



Julmarknad
• Vi har varit med och arrangerat julmarknad ett 

flertal år och stöttat så att Lions Luciatåg kommer 
på besök.



Rävlanda Dagen och nationaldagsfirande!
Har genomförts flera år, både under 90-talet och senare under 2000-talet, efter det att motionsslingan
invigts 2014 har det varit Rävlandarus och Samhällsföreningen har varit en av de föreningar som stått
som arrangörer. På grund av Corona har det varit uppehåll. Vi siktar mot 6 juni 2022.



Bron i 
Apelnäs

Samhällsföreningen har stöttat
bygget på olika sätt, bland annat varit

behjälpliga med kontakt med 
kommunen, Luna-projektet och

ekonomiskt. Bron medför att det nu 
finns en rundslinga i Storåns Dalgång
och räknas numera med som en led 

på dryga 5 km tillsammans med 
slingan på Heden.





Vi har känt de politiska 
partierna på pulsen i

samband med Riksdagsval och
val till kommunfullmäktige

De politiska partierna har bjudits in inför varje val för att presentera sina
visioner för Rävlandabon.



Goda krafter

Under 2021 har vi startat ett nytt projekt och
det är att lyfta mycket av det Goda som sker i
Rävlanda. Varje månad fram tills nu har vi 
utsett en eller flera Goda Krafter.





Förslag på nya arbetsområden för Rävlanda 
Samhällsförening
Ta en post-it och skriv upp vad du tycker vi 
tillsammans ska jobba med

Ett förslag är att starta trygghetsvandringar 
kvällstid på slingan nu när det blir mörkt 
ute. Finns det behov av det? Rösta 

• Ja 

• Nej



Samhällsföreningen bygger 
på att tillsammans är vi 
starka och en kraft att 
räkna med. Tycker du det 
är viktigt att vi fortsätter 
arrangera Valborg, 
Rävlandadagen och inte 
minst håller en levande 
dialog med kommunen 
och politiker? så att 
Rävlanda hänger med i 
kommunens utveckling? 
Då är medlemskap i 
föreningen det bästa 
stödet du kan ge. Så att vi 
kan stödja dig och 
Rävlanda.  

Enskild medlem 30kr/år 
familjemedlemskap 50 kr/år

Bankgiro 134-8051

Swish 123 455 95 30

Tänk på att skriva namn, adress 
och gärna en mejladress


