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Inledning 
Välkommen till utvecklingsplan nummer två för Strömsfors!  
 
Syftet med den lokala planen är att skapa en bas för framförallt 
Strömsforsgruppens arbete men även att sammanställa nuläget och få på pränt de 
tankar, idéer och önskningar som finns för framtiden. Den lokala planen skall också 
verka som katalysator och inspiration för framtida projekt och som ett 
informationsdokument för olika intressenter. Den lokala planen omfattar 
Strömsfors inklusive Åstafors.     
 
Strömsforsgruppen är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att verka för att 
främja historia och kultur i Strömsfors, bevara Strömsfors historiska miljöer och 
bidra till samhällets utveckling. 
 
Strömsforsgruppens vision är att Strömsfors skall vara: 
 

”Ett självklart besöksmål i Västsverige” 
 
Vår önskan är att planen skall hjälpa och inspirera dig som bor eller arbetar i 
Strömsfors eller som har en önskan om att bo eller arbeta i Strömsfors. Vi hoppas 
också att den lokala planen skall ge allmänheten en bättre bild av vad 
Strömsforsgruppen arbetar med och på så vis skapa mer intresse kring medverkan.  
Genom fortsatt arbete med aktiviteter och evenemang på orten kan vi också sprida 
vetskap om Strömsfors unika historia och miljö på en bred front.  

 
Strömsfors i december 2015 
 
 
För styrelsen i Strömsforsgruppen 

 

Manda Schillerås  Carolina Liljedahl Harström                    
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Samhället, kommunikation och infrastruktur  
Strömsfors är ett samhälle i Svenljunga Kommun, Västra Götalands län. Orten ligger 
utmed väg 156 och har inget egentligt centrum. Hus och fastigheter ligger på båda 
sidor om ”stora vägen” och ett torg eller liknande samlingsplats saknas. Det finns 
inga trottoarer, gångvägar eller övergångsställen som på ett naturligt och bra sätt 
binder samman samhällets båda sidor. På den gamla banvallen finns en oasfalterad 
gångväg.  
 
Under 2015 öppnade Götas Café och Fyndhörna i Strömsfors gamla hotell, detta är 
den enda serviceinrättning och handel som finns på orten. Boende i Strömsfors får 
åka till Svenljunga (8km) eller Tranemo (9km) för att handla och utföra andra 
ärenden. 

Strömsfors har sedan Strömsfors Bruk lades ner i mitten på 1970-talet varit i en 
nedåtgående trend vad gäller befolkningsutveckling och arbetstillfällen. Detta 
gäller till stor del fortfarande men förhoppningen är att de pågående 
renoveringarna av Villa Strömsfors och Strömsfors Bruk samt öppningen av Götas 
Café och Fyndhörna skall bidra till motsatsen.   
 
Mellan 2004 och 2014 har befolkningen i Strömsfors varit ganska stadig med en viss 
minskning de senaste åren.  
 

År Befolkning 

2014 36 

2013 37 

2012 39 

2011 44 

2010 39 

2009 51 

2008 43 

2007 50 

2006 55 

2005 51 

2004 45 
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Kommunikationerna med Svenljunga och Tranemo är relativt goda, då samhället 
ligger utmed väg 156. Busslinjerna 300, 320, 350 binder samman Strömsfors med 
Göteborg, Borås, Kinna, Svenljunga och Tranemo. Bussarna stannar i Strömsfors 
flera gånger om dagen. Från Strömsfors är det 42km till Borås, 77km till Jönköping 
och 105km till Göteborg. 
 
Mobiltäckningen i samhället är bristfällig och lämnar mycket att önska. En lokal 
fiberförening, Örsås-Revesjö Fiberförening, har bildats och även genomfört arbetet 
med nedgrävning av fiber.  
 
Besöksnäring 
I Strömsfors har tidigare funnits mycket lite eller begränsad besöksnäring. 
Strömsforsgruppens arbete under de senaste åren, då bland annat en berättarstig 
anlagts, i kombination med renoveringarna av Villa Strömsfors och Strömsfors Bruk 
har kraftigt ökat på antalet besökare på orten. Lite statistik kring detta till och 
med oktober 2015: 

 Cirka 2000 personer har gått berättarstigen 
 Cirka 2500 Strömsfors broschyrer har hämtats vid informationstavlan 
 Hantverksjul på Strömsfors Bruk 2014 cirka 3000 besökare 
 Sommaröppet på Strömsfors Bruk 2014 cirka 600 besökare 
 Öppet i Strömsfors Kapell sommaren 2015 cirka 200 besökare  

Strömsforsgruppen har vid sina evenemang haft en del utländska turister, 
framförallt tyskar, men även australiensare och fransoser. Många svenskar på 
utflykt eller genomresa stannar i Strömsfors för en fika på rastplatsen eller för att 
titta på miljön runt Strömsfors Bruk. Av de turister som stannat som 
Strömsforsgruppen talat med tycker alla att miljön är fantastiskt vacker och det 
finns ett genuint intresse i Strömsfors historia och byggnader. 
 
Det går en kanotled i Assman som rinner genom Strömsfors och varje sommar 
kommer ett antal kanotister på besök. Service och information till besökarna finns 
sedan sommaren 2015 hos Götas Café.     

Strömsforsgruppen har även sett till att Strömsfors finns med i Svenljungakartan, 
Heta tips i Svenljunga Tranemo folder, Besöksguide Svenljunga Tranemo samt på 
vastsverige.com som är en samlingsplats för besöksnäring i hela Västsverige.  

Utvecklingspotentialen inom området besöksnäring i Strömsfors är stor då det finns 
en enormt rik historia att berätta och till det en mängd intressanta byggnader. Det 
finns redan nu ett bra underlag för att utveckla besöksnäringen på orten dels 
genom Strömsforsgruppens årliga evenemang och den befintliga kanotleden men 
också genom cykelleden Sjuhäradsrundan som blir komplett om länken mellan 
Uddebo och Svenljunga blir klar.  
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SWOT analys 

Styrkor 
 Strömsforsgruppens engagemang 
 Vacker miljö  
 Strömsforsgruppens årliga evenemang med tusentals besökare 
 En av få bruksorter i Västra Götaland och den enda i Svenljunga Kommun 
 Rik kultur- och industrihistoria 
 Gott samarbete med grannorten Uddebo, Föreningen Gula Huset i Uddebo 
 Bra läge för pendlare till både Svenljunga, Tranemo, Borås och Småland 
 Låga huspriser kan bidra till inflyttning  
 Stor utvecklingspotential för mötesplatser 
 Bra samarbete med ägarna till den gamla verkstaden och kraftstationen 
 Bra samarbete med ägarna till Villa Strömsfors 
 Mycket dokumentation och många foton från ”svunna tider” finns 
 Bra närvaro i sociala medier samt fin och informativ hemsida och blogg 
 Den gamla kvarnen är såld och blir fint omhändertagen 
 Kommunalt VA har dragits in till Strömsfors Bruk och Villa Strömsfors 
 Fiber har dragits in tack vare Örsås-Revesjö Fiberförening 
 Götas Café bidrar med service och mötesplats till boende och besökare 

Svagheter 
 Inga arbetstillfällen 
 Låga huspriser kan bidra till en negativ stämpel  
 Brist på engagerade personer 
 Hög medelålder i Strömsforsgruppen 
 Dyra investeringar för att kunna utveckla ortens utbud  
 Strömsforsgruppen får begränsad feedback från allmänheten 

Möjligheter 
 Cykelleden Sjuhäradsrundan blir klar 
 Utöka berättarstigen  
 Vandringsled ”skogsrundan” 
 Utveckla geocaching  
 Museum över ortens industriella historia 
 Verksamhet startar i Villa Strömsfors 
 Verksamhet startar i Strömsfors Bruk  
 Utveckla turism i allmänhet och kanotturism i synnerhet 
 Ökad efterfrågan från gruppbesök 
 Fler satsningar från Svenljunga Kommun 
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Hot 
 Cykelleden Sjuhäradsrundan blir inte klar 
 Utflyttning 
 Busslinjer blir färre eller upphör 
 Färre satsningar från Svenljunga Kommun 

Sammanfattning SWOT analys 
Det finns stor utvecklingspotential i Strömsfors och mycket finns redan ”gratis” i 
form av intressant historia, vackra hus och byggnader samt en fin miljö. Det stora 
problemet är att det kostar mycket pengar och tid att utveckla en destination och 
en ort. Strömsfors skulle dra stor nytta av att cykelleden Sjuhäradsrundan 
färdigställs, att detta inte blir gjort inom en överskådlig framtid påverkar 
besöksnäringen på orten negativt. Som helhet kan man dock dra slutsatsen att det 
som är positivt vida överväger det som är negativt i SWOT analysen.    
 

Vad har vi gjort hittills?   
Strömsforsgruppen har arbetat aktivt sedan 2007 som en del av Örsås Byalag. Sedan 
september 2011 är Strömsforsgruppen en egen allmännyttig ideell förening. Under 
perioden för den förra utvecklingsplanen (2013-2016) har Strömsforsgruppen bland 
annat:  
 

 Skapat en berättarstig 
 Öppet i Strömsfors Kapell i samband med kyrkrundan sommaren 2015 
 Hantverksjul på Strömsfors Bruk årligen i november 
 Utökat vår medverkan i sociala medier med Instagram konto 
 Sommaröppet på Strömsfors Bruk med guidade turer och konstpaddling 2014 
 Valborg på Stinsens Åker årligen på Valborgsmässoafton 
 Utökat parkeringen och rastplatsen 
 Gått med i nätverket Svenljunga/Tranemo Besöksnäring 

 

Vad vill vi göra i framtiden? 
Strömsforsgruppen vill skapa ett levande Strömsfors, som inte bara är ett givet 
besöksmål för turister, men också en händelserik ort att leva och verka på. Det 
övergripande målet är att ta tillvara på ortens kulturhistoriska värde och den 
vackra miljön på ett sådant sätt att Strömsfors blir attraktivt för många.  

Vision 
 

”Ett självklart besöksmål i Västsverige” 
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Kortsiktiga mål 2016-2019 
 

 Vandringsled ”Skogsrundan” 
 Utöka berättarstigen 
 Cykelleden Sjuhäradsrundan blir komplett mellan Uddebo och Svenljunga 
 Utökad service för kanotister och cyklister  
 Ytterligare ett årligen återkommande evenemang  
 Renovering av den gamla järnvägsbron 

Långsiktiga mål 2019 och framåt 
 

 Strömsfors är en given mötesplats för alla åldrar 
 Inflyttning och därmed ökat invånarantal 
 Trottoarer och övergångsställen som binder samman orten 


