
Föreningar och initiativ i Uddebo 2019 
 
Bygdegårdsföreningen. En förening som funnits sedan början på 90-talet som äger och 
driver bygdegårdshuset längs med Långgatan. Lokalerna hyrs ut till fester, möten och 
kursverksamhet. Bygdegården inrymmer även ett museum om ortens textila historia och det 
ordnas både soppluncher och våffelcafé. www.bygdegardarna.se/uddebo  
Lennart 070-79 68 040 
 
Gula Huset i Uddebo. Föreningen bildades 2008 för att rädda ett stort timmerhus i tre 
våningar mitt i byn. De äger och renoverar huset för kreativ och konstnärlig verksamhet. Just 
nu byggs det café, och hantverksbutik och loppis hålls öppet under sommaren. De ordnar 
olika offentliga evemang, utställningar och marknader. Anna 073-947 69 41 
 
Väveriet. Den gamla industrifastigheten togs över av nya ägare 2016. Byggnaden används 
idag som ateljéer till konstnärer, musiker och småföretagare. Det byggs ett 
livsmedelsgodkänt kök som riktar sig till företag inom livsmedelsförädling. Cykelköket och 
Uddebo makerspace huserar i lokalerna och fler nya initiativ är på väg in. Väveriet står även 
som lokal för övervintring av ett 40-tal husbilar och husvagnar. www.väveriet.se  
Liv 076- 941 88 11 
 
Världshuset. Ett verksamhetshus som arbetar för arrangera events kring kost, hälsa och 
skapande i Uddebos gamla skolhus. Samverkar gör de med både nationella och europeiska 
organisationer, och hyr även ut lokaler till förskolan i byn.  
Fredrik 079-347 41 97 
 
Djinadon. Kulturförening som arrangerar konserter och workshops. Fokuset ligger främst på 
traditionell djembémusik från Västafrika, teater, dans, bild, och traditionellt hantverk. 
www.djinadon.com Fabian 073-032 00 33 
 
Färgen Sisu. En kulturförening som arrangerar olika aktiviteter inom konst och kultur. 
Caroline 076-01 01 789 
 
Skuggsidans kulturförening. Anordnar konserter, festival och läger under sommarhalvåret 
på olika platser i Uddebo. Thomas 070-263 56 02 
 
FUTURE UTOPIA COMMUNITY KEY. Förening som etablerar ett tvärvetenskapligt 
residensprogram för konstnärer och andra kreativa som fokuserar på nya sociala band, 
hållbart samhällsbygge och utopiska samhällen i posthumanistiska perspektiv. 
www.futureutopiacommunitykey.org Linnea L 072-310 88 28 
 
Konsums. Ett hus på Kilavägen. Här kan du ordna och här ordnas konserter och olika öppna 
arrangemang. Två scener och en studio. Tommy 073-743 55 65  
 
Bilpoolen. Ett gemensamt ägande och användande av 1 bil och 1 släp, för att kunna dela på 
ansvar och kostnader. Elin 073-991 69 38 
 
Samåkningen. Sms-grupp för samåkning. Elin 073-991 69 38 
 

http://www.djinadon.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.futureutopiacommunitykey.org%2F&h=ATNoIrxJXojeS4upTxUDfSBgKm6BcYh0q3voui8Tq2fUC9Q4XxB-uy69N00AgqjZJUgwVKTzi93LQaE11kdpyM7v8xc6-LqomHzn5yRIJr0s7VxJEA


Inköpsföreningen Störbönan. Ekologisk livsmedelsbutik i byn för medlemmar. Du kan vara 
med att påverka utbudet och bidra till mer lokal ekonomi. Karrlin 072-209 64 89 
 
Freeshopen. Ta det du behöver och lämna det du inte behöver, en gratisaffär i Gula Huset. 
Linnea R 073-581 61 48 
 
UddeboFestidalen. En byfest den 6-9 juni där alla som vill kan arrangera något och 
tillsammans skapas något fantastiskt fint och sprakande i dalen. Caroline 076-01 01 789 
 
Tillsammansodlingen. Personer som odlar tillsammans på ca 1 hektar mark. Att vara med i 
odlingen innebär arbete ungefär 2 dagar/v april, maj, september och ungefär 1 dag/v i juni, 
juli, augusti, oktober. Elin 073-991 69 38 
 
Uddebo Andelsjordbruk. Två lokala bönder odlar grönsaker till privatpersoner i och utanför 
byn. I ett andelsjordbruk delar bonden och konsumenten både risken och skörden för att 
möjliggöra småskaligt ekologiskt jordbruk. Ellen 076-575 74 71 
 
Matväven. Ett livsmedelsanpassat kök som kan användas av olika matproducenter. Karrlin 
072-209 64 89 
 
Så Fungy. En förening som producerar tempeh och driver frågor inom proteinomställning. 
Karrlin 072-209 64 89 
 
Verktygspooolen. Delar verktyg och tipsar om lokala hantverkare och byggvaror. 
Jandi 073- 775 60 12 
 
Kören. Träffas en gång i vecka och sjunger tillsammans, samt ordnar konserter.  
Marita 070-675 03 73 
 
Spelmanslag. Lokala folkmusiker som träffas och musicerar tillsammans.  
Oskar 070-654 24 35 
 
Rörelsekollektivet Evigheten Kontaktimprovisation, rörelse och dans varje torsdag kl 19.  
Johan 070-597 24 70 
 
Musikernätverket. Ett nätverk för verksamma musiker i regionen som vill kunna bo på 
landsbygden och arbeta med musik. Ett initiativ från musiker i Uddebo. Det finns även tre 
studios i byn.  
Janne 070-474 51 80 
 
Rent a philosopher. Erbjuder individuella filosofiska konsultationer, existentiella 
samtalsgrupper, kurser och filosofisk akutmottagning för klimatångest och politisk apati. 
www.rentaphilosopher.se Ida Hallgren 0734 01 61 18  
 
Yoga Studio. Erbjuder Samayoga en gång i veckan i Väveriet. Rebecka 073-987 46 41 
 
Uddeboterapeuterna. Samtalsterapi, akupunktur, massage, healing, shiatsu, homeopati 
m.m. Lena 070-367 86 01 

http://www.rentaphilosopher.se/


 
Bågskyttesällskapet Amazonerna  
Träffas på tisdagar och söndagar och skjuter bilbåge. 
Johan 070-597 24 70 
 
Pingisklubben Nättrollen. Träffas på måndagar i Väveriet och spelar pingis.  
Kalle 073-358 65 22 
 
Hembygdsföreningen i Tranemo. Uddebo ingår i Tranemo hembygdsförenings område. De 
arbetar med kulturhistoria, hembygdsfrågor, dokumentation och publika arrangemang. 
Thomas 070- 263 56 02 
 
Natursnokarna. Öppen naturskola via Naturskyddsföreningen för barn och föräldrar 1-2 
gånger i månaden. Naturskyddsföreningen anordnar utöver det naturutflykter och är öppen 
för engagemang inom alla slags miljöfrågor. Sara Moa 070-427 31 07 
 
Vandringslederna. Ett initiativ för att göra skogen tillgängligare för alla genom att markera 
leder. Stina 073- 933 21 86 
 
Fiberföreningen. I samverkan med LiT(Landsbygdsnät i Tranemo). Lalle 070-562 71 22 
 
Bybastun. Byggdes upp vid ån Assman av föreningen Gula Huset med stöd av Leader 
Sjuhärad och används flitigt av hela byn. Ta med egen ved och se till att lämna det rent och 
snyggt. Thom 072-341 54 64 
 
Imagino. Konstnärsgrupp som arbetar med scenkonst, musik och barnteater.  
Elias 076- 208 49 61 
 
Uddebo småhusprojekt. Ett projekt som vill möjliggöra byggnation av små, billiga och 
energieffektiva hus som byggs med hållbara material. Ett enskilt boende med kollektiva 
lösningar i form av gemensamt vatten avlopp, tvätt, stort kök, odlingar m.m. Caroline 
076-010 17 89 
 
Uddebo ideella mäklartjänst. En förmedling mellan husägare och husintressenter för att 
möjliggöra fortsatt förvaltning av hus i byn utan spekulation. Caroline 076-010 17 89 
 
Hantverksbutik och loppis. En grupp hantverkare startade 2015 en hantverksbutik i Gula 
huset där de säljer sitt eget och andras hantverk. I lokalen är även Loppisen som drivs 
tillsammans med hantverksbutiken. Åsa 073-159 25 12 
 
Cykelköket. En öppen och ideellt driven cykelverkstad som uppmuntrar människor till att 
lära sig laga sin egen cykel, samt en plats att mötas på. Gustav 070-336 67 66 
 
Uddebo Makerspace. En kreativ miljö som uppmuntrar delning av kunskap, verktyg och 
idéer. Fokus på elektronik och digital teknik. Gustav 070-336 67 66 
 
Platsutvecklingsprojektet. Invånare, företag och kommun ska tillsammans identifiera och 
arbeta med de utmaningar och behov som orten vill fokusera på. 2017-2019 kommer 



Uddebo tillsammans med fem andra orter stöttas av regionen i arbetet för att utveckla 
orten i den riktning invånarna vill.  
Janne 070-474 51 80 
 
Uddebobladet. En nygammal trevlighet i byn som sprider information utanför den digitala 
världen. Kommer ut fyra gånger per år. Janne 070-474 51 80 
 
Uddebo.se På hemsidan finns information om föreningar och aktiviteter i byn. Det finns 
även en grupp på Facebook som heter Uddebo där många aktuella händelser postas.  
Janne 070-474 51 80 
 
Hela Kommunen. Detta var en sammanfattning av de initiativ och föreningar som finns i och 
kring Uddebo. I Tranemo Kommun, som består av ca 12 000 invånare, finns många andra 
föreningar. www.tranemo.se Förenings- och fritidsansvarig Annika 0325-576425 
 
Kontaktperson för denna sammanställning. Caroline 076-010 17 89 

http://www.tranemo.se/

