Toppen 2017-02-27

Idébank Toppen på Gislaved
Boende
 Bygga lägenheter i
Stengårdshult /Tåbo

- Med sjöutsikt, och generationsboendetänk, så
att äldre personer kan flytta dit och njuta av
den härliga utsikten utan att behöva lämna
Toppen. Tillhörande aktivitetslokal med
vävstol, hyvelbänk etc.

 Renovera gamla hus

- Renovera bef. bebyggelse så att det går att
hyra ut eller sälja. Måste göras i samförstånd
med ägare.

 Starta serviceverksamhet

- Inom RUT / ROT-sektorn. Gräsklippning,
service, fastighetsunderhåll mm.
Potentiella kunder är fastighetsbolaget,
kyrkan, lantbruk, övriga företag, privatpersoner, stugbyn.

 Utveckla Knutpunkten

- Till att bli beställnings- /försäljningscentral

 Starta friskola i Toppen

- För att säkra skolans framtid. Ev. samarbeta
med närliggande orter, N. Unnaryd, Hestra,
Nissafors.

 Annonsera om tomtmark via mäklare
 Riktad marknadsföring mot Trasten
 Utveckla Ekoby-koncept

- Finns det möjlighet att med ny teknik göra
något bra med husuppvärmning, gärna kopplat
till Toppensamverkans lägenheter?
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Turism / Grön hälsa
 Sommarguider

- Omgående planering

 Kolarby

- Kan göras som enskilt projekt eller som del av
ett stort projekt

 Marknadsmaterial

- Broschyrer, fotodokumentation, turistbok,
utvecklad hemsida

 Internetportal

- Gemensam bokningscentral för stugor,
event, guidningar, etc

 Camping I

- Vildmarkscamping på olika ställen i Toppen.
Kanske några platser hos varje markägare

 Camping II

- Skapa en helt vanlig campingplats, som också
kan vara knutpunkten för övrig verksamhet.
Vildmarkscamping ingår som en del.

 Stuguthyrning

- Erbjuda alla i Toppen som har något att hyra ut
att lämna det till ”Toppens stugförmedling”.
Toppen sköter marknadsföring, bokning och
nyckelutlämning. Se även Internetportal ovan

 Pilgrimsvandring

- Ställa i ordning leder och övernattningsstugor
från Hestra till Stengårdshult ( till att börja
med…). Matpaket, packningstjänst etc.

 Köpa församlingshemmen

- Kyrkan diskuterar församlingshemmens
framtid. De används för lite. Kan t.ex.
användas som vandrarhem eller bas för
annan verksamhet. Kyrkan vill dock ha
möjlighet att nyttja så mycket man behöver.
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 Massage / Akupunktur /
Healing

- Entreprenör finns. Hur paketera och sälja
tillsammans med annan Grön hälsa

 Fiskecamp
 Servering

- Öppna café/restaurang ”Öringen” vid macken
Alternativt ”Raggmunken”

 Kyrkbåt

- Bygga en kyrkbåt och bryggor till Stengårdshultasjön och sedan marknadsföra Kyrkan i
Stengårdshult som Sveriges vackraste
bröllopskyrka. ( med härlig miljövänlig utsikt…)

 Utveckla berättelser

- För att användas av guider
Allt från lägret (Norge, Polen), annan historia,
Danskkrigen, Gårdarnas historia utifrån
hembygdsböcker, Fideikommiset i Nissafors
Bruk, Flottar- och Kolareberättelser,etc, etc

 Inventera / sammanställa

- Här finns mycket att göra, trots att mycket
redan är gjort. Speciellt att samla information
för att kunna ”kommersialisera” finns det
behov av.

 Dokumentera Polen-lägret

- Dokumentation och intervjuer av människor
som kom till Öreryd 1945-46 bör göras innan
det är försent.

 Utveckla Knutpunkten

- Till att bli beställnings / försäljningscentral
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Närproducerat
 Närproducerat I

- Börja med gemensam marknadsföring av
TOPPENkött där varje gård som vill vara med
sköter sin försäljning

 Närproducerat II
Eget Styckeri

- Bygga ett andelsägt styckeri för att snabbare
kunna samordna resurser och sälja i större
skala från start. Ev. anställa person som
sköter marknad och försäljning. Styckare kan
utbildas lokalt eller köpas på konsultbasis.
Man kan köpa djur från grannar som inte vill
sälja själv.

 Utveckla Knutpunkten

- Till beställning / utleverans och ev försäljning

Allaktivitetshus
 Servicehus/Knutpunkt

- Utvecklat från Allaktivitetshus. Inspirerad från
Macken, Godsutlämning, Post, Försäljning av
närproducerat, tjänsteförsäljning inom RUT &
ROT, Frisör, Fotvård, ….

 Allaktivitetshus

- Gympa, Massage, Träningslokal, Musik/
replokal, Teater, Föreläsning, frukost/lunch för
daglediga

Övriga näringar
 Båtförsäljning

- Marknadsföra och sälja Örerydsekor

 LOV-verksamhet

- LOV = Lagen om Valfrihetssystem.
Starta verksamhet inom hemtjänst.

