
Studiebesöksresa 21.4.2022 
 
Kl 10.00, i strålande solsken, äntrade 42 deltagare bussen som kördes av Kjell Eriksson 
och som skulle ta oss ut på denna studiebesöksresa till Småland. Vårt första stopp var vid 
Klämman vindkraft utanför Reftele. Vi togs där emot av vår guide Hans Svensson. 
Resekommittén dukade upp kaffe med hembakade bullar och kakor som smakade gott 
efter vår bussresa. 
 
Hans berättade sedan detaljerat om projektet från början till igångsättning av de två 
vindkraftverken i december 2015. Undersökningar gjordes av vindförhållanden för att hitta 
den bästa platsen och när man väl hittat den så bildades Klämman Vind 2011, då av ett 
tiotal lokala ägare. Marken ägs av familjen Josefsson. Man fick också göra undersökningar 
av fågellivet, häckningar, fladdermöss mm. Lite fakta: höjden på verken är 200 m (då de 
högsta i Sverige), botten på röret är 6,40 m i diameter och upptill 4,20 m, bottenplattan 10 
m, vingen 61 m, varje verk väger ca 1000 ton. De producerar 12 miljoner kWh/år. Ägs av 
40 företag och 30 privatpersoner, Gislaved energi äger 15 %. 
 
Då vi fick en stund över innan vår bokade lunch, ringde Ingrid till Anderstorp motorbana 
som lovade att vi fick komma dit. Väl där så klev vd Peter Eklund ombord på bussen. Till 
Kjells – och övrigas – förtjusning fick vi köra två varv runt banan samtidigt som Peter 
berättade om verksamheten. Banan byggdes 1968 och har haft många tävlingar under 
åren, bl.a i Formel 1 och roadracing för motorcyklar. Nu pågick mycket renoveringsarbete 
av läktare, säkerhet mm. Sedan 2006 finns Motorsportgymnasiet i depåhuset på 
Scandinavian Raceway. 
 
Nu var det dags för lunch på hotell Åsen i Anderstorp. Där serverades vi salladsbuffé, 
kycklinggryta, kaffe och kaka, allt mycket gott. 
 
Efter lunch bar det iväg till Gnosjö och Skärpfabriken. Där berättade Anders Jingmark om 
företaget. De tillverkar bl.a bälten, hängslen, skinnförkläden, plånböcker. Största kunden är 
Gekås. Här fick vi också möjlighet att handla lite och det var nog en och annan plånbok, 
bälte och väska som inhandlades. 
 
När shoppandet var klart gick vi över gatan till Gnosjö Hjälper 2nd hand. Här berättade 
Mats lite om verksamheten som startade 1990. Drivs ideellt av 160 medarbetare. 
Hjälpsändningar med egna lastbilar går till skolor, barnhem, sjukhus m.m i främst Lettland. 
Nu stöttar man också hjälporganisationer i Ukraina. Omsättningen är ca 3.8 mkr/år. Här 
fick vi sedan botanisera på1600 m² butiksyta i 3 plan. Här fanns en otrolig mängd varor i 
en fantastisk ordning. 
 

På hemvägen stannade vi vid Kroksjön i Hestra och hade dragning på de lotter som 
resekommittén delat ut tidigare. 
 

Maggan tackade deltagarna och Kjell för en trevlig dag och påminde om anmälan till 
hemlig resa 17 maj. 
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