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Vad är den främsta tillgången i er bygd?
Se bilaga 1

Vad är den största utmaningen i er bygd?
Se bilaga 2

På vilket sätt skulle er bygd kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Beskriv
idéer för utveckling och ökad attraktivitet för bygden.
Se bilaga 3

Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
Se bilaga 4

Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i utvecklingen?
Se bilaga 5
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Bilaga 1

Kolumn: Totalt

51119 Naturen

51190 Skog, sjöar och åkrar iblandning. En natur som är tillgänglig för alla. Föreningar för ett aktivt fritidsliv.

51196 Naturen

51198 Annelis ridcenter

51201 Engagerade medborgare med god samverkan. Fin natur med badplatser som tas hand om av eldsjälar!

51202
Obebyggda stränder för friluftsliv.
Kyrkan.

51207 Naturen

51209 Människorna och naturen.

51210 Lugn och ro. Ingen trängsel.

51630
Naturen
God sammanhållning

51641 Naturen samt tystnaden. Stengårshultasjön. Utsikten.

51658
Att den är vacker. Stort antal föreningar och kyrkor.att vi har ett eget bostadsbolag.
Kommunalt, att det finns en förskola. Bokbuss.

51683 Invånarnas engagemang och gemenskap.

51703 Naturen och människorna

51705
Vacker natur, lugn å ro, frihet, plats att röra sig på utomhus. Möjlighet att syssla med aktiviteter som kräver plats,
t.ex. hästsport, hundsport, mountainbike, jakt osv.

51707 Lantlivet

51709
Fin och mycket orörd natur. Många vackra byar med trevligt folk. Fina badsjöar. Intressant historia. Finns många
händiga personer, flera entreprenörer. Vi har förskola och många aktiva föreningar.

51711 Naturen med allt vad det innebär.
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51712
Natur och goda möjligheter för ”uteliv” och relativt nära till ”Jönköpingsregionen”
Bra med bokbussen

51713
Invånarna. Samarbetet och sammanhållningen.
Viljan att få det att fungera att bo här. Naturen.

Totalt 20 svar
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Bilaga 2

Kolumn: Totalt

51119
Dåliga vägar
Långa resor

51190 Vägar, bredband och skola (med bra skolskjutsar) - måste alltid vara på topp för att vara en attraktiv bygd

51196 Mindre befolkning

51198 Behöva ta bilen för att handla

51201
Dålig tillgång till kollektivtrafik. Nedlagd skola med urkass skolskjuts som körs på helt orimliga tider. Hemtjänst
som saknar resurser och knappt hinner med det dem ska göra. En pensionär ska inte ha 20+ olika människor
under en månad som hemtjänstpersonal!

51202
Ingen skola
Ingen matvarubutik

51207 Att vi ska få bättre tillgång till service i den norra delen

51209

Det dåliga skicket på vägarna. De höga dieselpriserna. Skolskjutsarna för barnen. Att allt ifrån landsbygden tas
ifrån oss, allt ska utgå ifrån Gislaved.

Att det byggs sommarstugor på åkermark.

51210 Att hitta mark att köpa (lite mer än en avstyckad hustomt).

51630
Avstånd
Dåliga vägar som underhålls undermåligt

51641
Den erbarmligt dåliga vägen mot Palsbo.
Postutdelning.

51658
Saknaden av den nedlagda skolan i Öreryd.
Dåliga vägar.
Långa avstånd

51683 Socialservice, centralisering av samhällstjänster.

51703 Logistiken

51705
Att få ihop arbete och skola för barnen. Här krävs verkligen välvilja från kommunen och förståelse för att den
kommunala servicen behöver vara flexibel.
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51707
Att kunna bo kvar trots olika neddragningar och fördyrning av transport, det blir allt längre till olika
samhällsservice

51709
Hitta saker och platser som binder samman folket i bygden. Tidigare hade vi skolan, men den finns inte kvar.
Kommunikationer, så att människor kan bo här och pendla till jobb. Bra vägar.

51711 Vägnät, att inte ha ngn lokal skola. Den nya skogspolitiken.

51712
Delvis dåliga vägar.
Risk för mindre ”service” i Hestra, Vårdcentral / äldreboende.

51713
Att få det att fungera att bo och verka här med mindre och mindre stöd från kommunen, myndigheter och andra
funktioner.
Ökande kostnader.

Totalt 20 svar
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Bilaga 3

Kolumn: Totalt

51190 Mer boende i vacker omgivning utan att behöva byggas i ”stugområde”, fler lägenheter

51198 Större lekpark, en affär några lägenheter

51201
Ökat byggande, föryngra befolkningen för att få in lite nytt till bygden. Förbättra skolan och skolskjutsarna. Och
för guds skull mer resurser till äldrevården!!!

51209 Asfalterade vägar. Satsa på de bofasta och inte turisterna. Skolskjutsar som är max 30 minuter innan skolstart.

51210

Pooler av olika slag där man kan hyra eller låna bil, trädgårdsmaskiner, långbord till fester, osv osv.

Promenaddagar där någon som hittar bra på skogsstigar och vägar i ett lokalt område kan vara guide/vägvisare
var man kan och ”får” gå. Fokus på promenadslingan, det behöver inte finnas sevärdheter längs vägen.

51630
Bättre vägar o underhållet av dom

51641 Ja det får den som kan svara på.

51658
Iordningställ tomtmark i Stengårdshult för boende. Likt Bondstorp.
En skola f-6 skulle sitta fint.

51703
Genom att underlätta för folk att ta sig till och från olika ställen och genom mötesplatser så att vi behåller och
skapar ny gemenskap och tillit mellan folk som bor och verkar här.

51705 Vad som helst som ökar inflyttning, att attraktiva bostäder blir lediga på något sätt.

51707 Bättre vägar och samhällsservice

51709 Bra vägar och kommunikationer. Att post- och paketleveranser fungerar. Att barnen får en rimlig skolväg.

51711 Skola, bättre vägar, generösare regler för bygglov vid vatten.

51713
Närproducerat livsmedel, gårdsbutiker och turism (med tanke på t ex Isabergs och golfbanans närhet). Bättre
vägar, vissa är inte farbara delar av året. På så vis kunde vi t ex attrahera jobbpendlare till Torsvik.

Totalt 14 svar
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Bilaga 4

Kolumn: Totalt

51190 Bygga fler lägenheter

51198 En affär som inte är svin dyr

51209 Vi gör redan det mesta själva. Styrelsen på toppen driver mycket.

51210 Knyta fler kontakter i något slags lokalnätverk där man kan byta småtjänster, samåka, osv.

51641 Vet ej.

51658
Ett nytt teaterprojekt.
Fler aktiviteter där folk kan träffas.

51703 Ta tag i och utveckla idén om "knutpunkt".

51705 Jag tycker att vi jobbar med det ganska mycket redan, jag har tyvärr inga nya ideer som inte varit uppe förut.

51707 Utveckla någon form av knutpunkt/allaktivteslokal

51711 Utveckla turismen.

51713

Vi har många föreningar som konstant ställer upp och hjälper till när något behöver göras. Ex skötte vi om
Öreryds skolas skolgård och byggde upp alla lekredskap mm. (Vad fick vi för det?) Vi organiserade arbetet när
bredbandsfibern grävdes ner 2006-2007. Vi har byggt omklädningsrum och scen på Öreryds badplats. Byggt
gångbro över Nissan. Anordnade en musikteater för 6 000 besökare 2008.
Vi gör vad som helst för att göra vår bygd ännu mer trivsam att bo i.

Totalt 11 svar
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Bilaga 5

Kolumn: Totalt

51190 Hjälpa till med kunskap för byggnation och gärna projektledare

51198 Affär, få mer folk att vilja flytta hit

51209 Allt. Börja med att intressera sig för den yttersta biten av toppen och inte bara Öreryd. Toppen är så mycket mer.

51210

Vara huvudägare i nämnda pool (ex bil eller trädgårdsmaskiner).

Sköta en del administration och information om ex promenaddag. Lätt hänt att man inte känner sig säker om det
gäller alla/allmänheten när enskilda personer står bakom.

51641 Vägen mot Palsbo borde asfalteras.

51658

Att ihop med Trafikverket förbättra och belägga väg nr644, nr 639 och nr 651.
Att behålla gatljuset oförändrat i Öreryds by. 90 km/ h på väg 26.
Att snabbussen till Jönköping stannar i Öreryd.
Slå vakt om förskolan där servicen att ta emot fritidsbarn vars föräldrar jobbar hemmavid eller norrut utvecklas.
Införa 10%taxa i någon samlingslokal i Toppen.

51703

Hjälpa oss med logistiken!
Dvs inte släcka gatlampor, satsa pengar på skolskjutsar och vara tillåtande och flexibla med hur de nyttjas, stötta
oss i vägfrågorna, bevaka turtätheten på länsbussen som passerar oss, behåll bokbussen, låta barn spela
instrument på skoltid och återinföra tandläkarskjutsar från skolan tex.
Kanske kan kommunen göra något för att underlätta möten över generationsgränser? Finns det några utbyten
eller samarbeten mellan barn- och äldreomsorg i nuläget? Min tanke är att alla (inklusive samhället i stort) vinner
på att människor möts, ser och får en förståelse för hur andra har det.

51705

Förskola för barnen, även möjlighet till fritidsplats på förskolan. Att skolskjutsarna fungerar och är generösa så
att inte barn får helt orimliga transporttider till skolan, att linjebussarna fortsätter gå till Gislaved och Jönköping.
(Snabbussar gör ingen nytta om de inte stannar på hållplatserna). Att kommunen börjar köpa in lokalproducerad
mat till sina verksamheter så att lokala producenter har bättre chans att bedriva verksamhet. Att modern
gatubelysning finns, byts ut och sätts ny där det behövs. Att bokbussen fortsätter att gå.

51707

Sluta dra ner på befintlig fungerande verksamheter. Det var fel att lägga ner en fungerande landsbygdsskola som
medfört väldigt långa restider för barnen till skolan trots kommunens löfte om att så inte skulle ske. Förhindra
mer försämring av kollektivtrafik, tidigare kunde man åka med buss till Jönköping på morgonen från Öreryd nu
får man ta sig till Norra Unnaryd för bussen kör förbi. Postnord har beslutat att inte ta med avgående brev som vi
fick löften om, när de tog bort flera gula lådor på landsbygden, vi skulle kunna lämna i våra postlådor. Det är inte
rimligt att behöva köra mer än en mil för att posta ett brev. Hur länge dröjer det innan vi får postutdelning en
gång i veckan eller kanske att vi måste ta oss till någon postbox i centralort.

51711 Bättre vägar. Generösare bygglov.

51712 Underhålla och göra badplatserna mer trivsamma.
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Medverka till mer service ”toppen” och i Hestra,
Hålla kontakt med vägverket för bättre vägar.

51713

Föreningar i andra delar av kommunen har tydligen möjlighet att hyra möteslokaler till 10% av ordinarie pris. Det
skulle vi också vara betjänta av, och det finns lämpliga lokaler i respektive socken.
Hjälpa till att förbättra vägarna. Man ska kunna pendla till och från jobbet året runt utan att risker att köra fast
eller köra sönder bilen.
Bättre vägar skulle och så få fler att kunna tänka sig att bo här och jobbpendla. Grusväg är för många en för hög
tröskel.
Bygga en cykelväg längs Nissastigen från Öreryds norra infart norr ut till avfarten mot Stengårdshult/Valdshult.
Bara några hundra meter. Den finns med i ÖP16. Skulle möjliggöra cykling i hela Toppen utan att behöva ge sig ut
på Nissastigen.
Förstå att Toppen på Gislaved är mer än Öreryd. Det är tre socknar. Det är ytterligare drygt två mil bortom
Öreryd. Få förståelse vad det gör för skillnad. Vi lider av att det inte är så. Ex fick vi höra då skolan lades ner Det
är bara 8 minuter mellan Öreryd och Hestra. Barn från Sandsebo hade innan skolnedläggningen 25 minuter till
skolan. efter nedläggningen har det blivit 50 minuter. Det var inte vad som lovades.
Göra konsekvensanalys innan ytterligare försämringar. Man kan inte bara titta på den lilla förändringen som är
på dagordningen. Man måste se helheten. Hur blir detta ovan på att BVC är flyttad från Hestra, posten delas ut
varannan dag, dieseln är dyrare, skolan är nedlagd, vägen inte är farbar under tjällossningen...

Totalt 12 svar
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