
Hej läsare! 

Undertecknad är inte särskilt bunden vid traditioner snarare tvärtom. Det känns därför lite 

konstigt att återigen sitta och plita ner några rader till ett julbrev. Vanligast är väl att ett 

liknande brev blir en kavalkad av årets händelser som en påminnelse om vad som hänt. På 

den punkten gör jag avsteg från traditionen och vill istället slå ett slag för framtiden! 

Av historien har vi lärt oss att framtiden är väldigt oförutsägbar och i många fall svår att 

förutspå. Hade vi kunnat påverka vår framtid i större utsträckning hade väl vår tid nu sett 

annorlunda ut?  

16 februari bjuder vi in alla medlemmar till lite mat och planering. Då finns möjlighet att ge 

förslag till och diskutera den verksamhet som hembygdsföreningen ska prioritera inom 

ramen för sina syften och mål. Gödestad har med sitt geografiska läge nära till det mesta och 

är därför en attraktiv boendeort. Senare år har orten berikats med förhållandevis många nya 

invånare både i form av inflyttade men även nyfödda. I hembygdsföreningen har vi en viktig 

uppgift i att ta initiativ till att anordna aktiviteter där det finns möjlighet att träffas och lära 

känna varandra.  

Inom föreningen tror vi på en framtid där Gödestad fortsatt är en ort där alla boende ska 

känna sin hembygd. Vi ser till att yngre generationer hela tiden kliver fram och tar ansvar för 

att göra Gödestad till den bästa livsplatsen på jorden!  

Under våren blir alla i Gödestad inbjudna till att diskutera fortsättningen av den 

ortsutvecklingsstrategi som antogs av Varbergs kommunfullmäktige i november 2019. Det 

handlar om hur vi vill att bygden ska utvecklas när det gäller infrastruktur, boendemiljö och 

verksamheter.  

Det är med stor tillfredsställelse vi ser att det byggs nya huskroppar med plats för nio 

hyresrätter. Med dessa lägenheter skapas förutsättningar för boenderotation där den som 

tröttnat på sitt hus kan få varva ner. I husen som blir lediga finns plats för nya barnfamiljer till 

bygden. Detta är ett bra exempel om hur orten kan utvecklas i lagom takt. 

Historiskt i Gödestad finns det flera exempel på hur lösningar gjorts för att förr i tiden få en 

fungerande kommun. Ett bra exempel är hur skolfrågan löstes i mitten av 1800-talet när en 

byggnad i Träslöv köptes för en billig peng, monterades ned och flyttades till sitt nuvarande 

läge. Nu är det drygt 70 år sedan Gödestad var egen kommun och på egen hand kunde vara 

så pragmatiska. 

Fortfarande är det en entreprenörsanda som genomsyrar bygden. När det gäller utbyggnad 

av ett kommunalt avloppsnät har Gödestad visat sig vara för litet att satsa på. Nu satsas det 

därför på nya innovativa avloppslösningar av de som bygger nya, både villor och 

flerbostadshus. Vår stora akilleshäl är väg 153 som skär rakt genom byn och är en stor fara 

dagligen för de flesta av gödestadsbor. Vi väntar på innovativa idéer om hur fotgängare och 

cyklister bäst skulle kunna ta sig mellan de olika platserna utan att behöva använda sig av 

vägen. Det är min fulla övertygelse att även detta kommer att lösas av påhittiga 

gödestadsbor en gång inom snar framtid.  

Slutligen hälsas alla ni i Gödestad med omgivning välkomna in i framtiden och i ett 

engagemang för en miljö där boende och olika verksamheter lever i harmoni. Med önskan 

om en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt 2023! 
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