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Samhällsföreningen i Knäred storsatsar
Knäreds Samhällsförening satsar stort på att föra fram orten. På kort tid har man
tagit fram en helt ny logotyp, hemsida och broschyr. "Det finns så mycket att se och
uppleva i Knäred - och det vill vi gärna dela med oss av" säger Marie Harrysson,
ordförande i föreningen.
Började som EU-projekt
Under ett par års tid har ett EU-projekt för landsbygdsutveckling, LISA, pågått. Där har Knäred varit
en av de orter i Skandinavien som deltagit. Vid flera möten har byborna fått tycka till om hur orten
ska utvecklas. Utifrån detta har Knäreds Samhällsförening tagit till sig delar av de idéer som kommit
fram. Ett av resultaten är den storsatsning som nu görs på att föra fram Knäred som ort.
Satsning för ökad turism
Målet med satsningen från Knäreds Samhällsförening är att informera och skapa intresse kring
Knäred. Förhoppningen är också att det leder till ökad turism. "Vi måste göra vad vi kan för att
skapa möjlighet för tillväxt. Den här satsningen är en liten bit på vägen" säger Marie Harrysson,
ordförande i Knäreds Samhällsförening.
3-stegsraket
Satsningen kan liknas vid en 3-stegsraket. Redan i början av året presenterades steg 1 - Knäreds
nya logotyp. Logotypen, som kan liknas vid ett vinkande träd, är tänkt som en positiv symbol som
ska förmedla ortens närhet till naturen. Logotypen förstärks med en ny slogan - 'Omfamnad av
naturen'. "Frågar man folk i byn vad som utmärker Knäred, så är det just vår koppling till naturen"
säger Marie. Nu under våren har steg 2 och 3 av raketen fyrats av i och med lanseringen av en
folder och helt ny hemsida, www.knared.nu.
Upplevelser och vandringsleder
I och med den nya webbplatsen har man samlat allt som finns att se och göra i Knäred på ett och
samma ställe. Räknar man ihop det visar det sig att det finns mer är 30 olika upplevelser och
besöksmål. "Vi blev nästan lite förvånade själva över att det finns så mycket att se och göra i
Knäred" säger Marie. I och kring Knäred finns det dessutom flera vandringsleder. Inkluderar man
Hallandsleden så finns det över 100 kilometer markerade vandringsleder i området.
Knäredsdagen
För den som är nyfiken på Knäred kan lördagen den 7:e juli vara en bra dag till ett besök. Då är det
nämligen Knäredsdagen Sextontretton. En dag där man uppmärksammar Freden i Knäred från
1613. Det blir bland annat marknad på torget och olika händelser runt om i byn. Hela programmet
finns att läsa på föreningens hemsida, www.knared.nu.
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