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GånG- och cykelväGarna utvecklas 
– invånarna hjälPer till

när Gislaveds kommun nu satsar på att utveckla gång- cykelvägarna i smålandsstenar tar man  
ortens yngsta och äldsta till hjälp. tanken är nämligen att låta mellanstadieelever och invånarna 
över 65 år beskriva och tycka till om hur de vill ha det. 

den 19 mars öppnas portarna upp till torghuset i smålandsstenar dit alla över 65 år är välkomna 
för att fylla i en speciellt framtagen webbenkät. På plats kommer det finnas kommunpersonal som 
ett stöd och hjälp för de äldre som inte har datavana.

Från den 20 mars och resten av veckan flyttas fokus till mellanstadieeleverna på Åtteråsskolan och 
villstadskolan. 

så här funkar det
Webbenkäten är en interaktiv karta där de som besvarar enkäten enkelt kan rita ut streck som 
exempelvis beskriver vilken väg de tar till skolan, vilka platser de brukar vistas på, om de upplever 
vissa korsningar som mer farliga, vilka platser de känner sig trygga/otrygga på. underlaget kommer 
sedan användas i arbetet att utveckla gång- och cykelvägarna i smålandsstenar.

även framtidens äldreomsorg i Gislaveds kommun
Gislaveds kommun ska även ta fram en äldrestrategiplan; alltså planera för framtidens äldreom-
sorg. I Torghuset den 19 mars kommer det därför även finnas personal från äldreomsorgen på 
plats för ta emot tips och förslag från de äldre om hur de vill ha det.

- vi förtroendevalda tycker att det är oerhört viktigt att vi får med oss synpunkter i så viktiga frå-
gor som planeringen av gång- och cykelvägarna och den framtida äldreomsorgen. det hjälper oss 
att fatta bättre beslut, berättar elisabeth andersson som är ordförande i demokratiberedningen.

en del av konceptet ”medborgardialog”
Gislaveds kommun har börjat arbeta allt mer med konceptet medborgardialog. 
representanter från samtliga politiska partier i Gislaveds kommunfullmäktige  
bildar tillsammans demokratiberedningen. som stöd i deras arbete har ulrika  
dagård under 2011 anställts som projektledare. syftet med medborgardialog är 
att på olika sätt och på olika plan involvera kommunens invånare mer i kommu-
nens utveckling.

kontaktinformation
vill du veta mer eller rentav vara med en stund under någon av dessa dagar kan 
du kontakta ulrika dagård, projektledare, på telefon: 0371-811 85.


