
Mycket mer än ett glasscafé
Högboda har fått en efterlängtad mötesplats, som rymmer både glasscafé, hantverks- och 
secondhandbutik. Turister har fått en anledning att stanna till, och se vad Högboda har att 
erbjuda! Varje onsdag ordnas det något extra för barnen, så som trolleriskola, Talang Bodabo,
sagostund, pyssel eller allsång. 

Tanken var att man under samma tak skulle ha butik
med försäljning av lokalt producerade skorpor,
tunnbröd, honung, hantverk och presenter tillsam-
mans med café, turistinformation och leksaksbiblio-
tek. Aktiviteterna och ”Boda-kampen”, en lekfull
trekamp har varit viktiga för att framförallt locka barn-
familjer och ungdomar, där många blivit stammisar.
Glasscaféet, som det nu heter, har ökat trivseln i Boda,
genom att människor har en naturlig mötesplats

Idén blir sjösatt
Idén växte fram under flera år. 
– När olika idéer presenterades på Byalagets stormöte
i februari 2008, inom det utvecklingsarbete som be-
drivs under parollen Utveckla Boda, föll våra pussel-
bitar på plats, säger Marie-Therese Christiansson som
tillsammans med Bodil Enarsson är initiativtagare till
projektet. Byalaget hakade på, och projektet kunde ge-
nomföras. Leader Närheten stöttade idén så att verk-
samheten kunde komma igång sommaren 2008. 

Projektet köpte in en del inventarier och började mark-
nadsföra caféet. Genom riktade aktiviteter, loppis och 

Boda-kampen nådde man både äldre och barnfamiljer
och turisterna lockades med glass och hembakat. I bu-
tiken såldes mat och hantverk från 18 lokala produ-
center. I lokalerna erbjöd man också ett
leksaksbibliotek där de små kunde byta in och låna
hem leksaker, när de inte lektes med på plats förstås. 

Näringslivsinriktade projekt inom Leader

DETTA ÄR EN SERIE AV EXEMPEL FRAMTAGEN FÖR ATT INSPIRERA 
OCH FÖRSTÄRKA GENOMFÖRANDET AV LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Leader Närheten



Vad blev resultat och hur har närings-
livet stärkts?
• Boda har fått en ny social mötesplats med riktade

aktiviteter på caféet för ungdomar, barnfamiljer
och äldre, vilket lett till ökad trivsel.

• Caféet har skapat två arbetstillfällen under som-
marperioden.

• Ett nytt företag Bodabo HB har etablerats, med en
vidareutvecklad affärsidé för ett konceptcafé i
Boda.

• 18 hantverkare och producenter har fått möjlighet
att exponera och sälja sina alster, där Bodaborna
har kunnat köpa sina presenter på hemmaplan.

• Turister och besökare har fått ett ställe att stanna
för fika, turistinformation, shopping och aktiviteter.

• Föreningar i Boda har kunnat nyttja lokalen för
sina möten.

Vis av erfarenhet 
Under sista delen av sommaren 2008 samlade man in
förslag på åtgärder för att kunna driva verksamheten
vidare. Detta ledde till att vissa förändringar gjordes
inför sommaren 2009, då verksamheten skulle stå på
egna ben. Istället för leksaksbibliotek blev det en
ännu mer lyckad satsning på secondhand försälj-
ning. De valde att begränsa öppettiderna från tisdag
till fredag, vilket gjorde det trivsammare eftersom fler
personer samlades i lokalen samtidigt, och att det
inte blev lika personalkrävande. Barnaktiviteterna på
onsdagarna blev väldigt lyckade, med ibland över
100 besökare! 

Den nya cykelvägen som blev klar i augusti 2008 un-
derlättade för Bodaborna att ta sig till caféet, och by-
macken som öppnade precis intill bidrog också till
att det kom ännu fler besökare under sommaren
2009. 

– Vi vill fortsätta att knyta ihop flera platser i Boda
med varandra och paketera dessa som erbjudanden
via caféet, där man t.ex. kan bedriva en aktivitet vid
Åsikten och fika på caféet, eller där cafét blir en na-
turlig utgångspunkt för utflykter med t.ex. cykelut-
hyrning och utflyktskartor, säger Marie-Therese. 

– Detta innebär också ett ökat besöksunderlag som
gör det ekonomiskt möjligt att driva caféet vidare
som social mötesplats. Efter säsongen 2009 kan vi
konstatera att det precis går runt, men alla positiva
effekter runtomkring är mödan värt. Nu tar vi nya tag
inför 2010!
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