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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Besöksadress: Telefon/fax: E-post/webb: Organisationsnr: Bankgiro: 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se   
 

 

Minnesanteckningar Lokalsamtal  

Hestra 16 juni 2020 kl.18:00-19:45  
9 medborgare närvarade 

 

Närvarande från Gislaveds kommun 

Agneta Karlsson (m), ordförande demokratiberedningen 

Lars-Ove Bengtsson (c), 1:e vice ordförande, demokratiberedningen 

Jeanette Fredriksson (s), 2:e vice ordförande, demokratiberedningen 

Lars Nilsson (s), demokratiberedningen 

Peter Bruhn (mp), demokratiberedningen 

Emma Hansson, avdelningen för hållbar utveckling 

Robin Kaas, avdelningen för hållbar utveckling 

 

Ordförande för demokratiberedningen, Agneta Karlsson, hälsade alla 

välkomna och berättade om demokratiberedningens uppdrag och upplägget 

för lokalsamtal.  

Kollektivtrafik  

Jönköpings länstrafik, JLT, har ansvaret för kollektivtrafik i kommunen. Det 

finns en ansvarig tjänsteperson för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor i 

kommunen, Klara Lindegren. Kommunen har regelbunden dialog med JLT 

och Trafikverket, vilket är ett tillfälle att vidarebefordra synpunkter vi får 

från invånare och sedan gör JLT sitt bästa för att göra tidtabellerna så bra för 

så många som möjligt inom den budget som de har.  

Synpunkter 

 Tåg och buss måste synkas. Politiker framför att JLT menar att deras 

uppdrag är att synka andra bussanslutningar, varför det prioriteras.  

 Önskemål om utökade turer kväll och helg, till exempel möjlighet att 

åka till Värnamo på kvällstid.  

 Expressbussen borde stanna på hållplatsen vid Isaberg för att 

möjliggöra enklare pendling mellan Hestra och Jönköping.  

 Det finns underlag för utökade kommunikationer, mycket pendling 

mellan Hestra och främst till/från Gnosjö/Nissafors, Grimsås och 

Gislaved. 
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Bostäder  

Bostäder och mark för bostäder är viktigt och en bristvara. Gislavedshus 

byggnation av lägenheter är positivt, blev fullt direkt. Medborgare ser 

positivt på fler byggnationer av lägenheter i framtiden. Finns många som vill 

flytta till orten, men som inte hittar några lediga bostäder.  

Agneta lyfter vikten av privata initiativ för byggnation, och ger Reftele 

näringslivsförning som exempel.  Gislavedshus kan inte bygga allt.  

Samhällsservice 

Medborgare lyfter vikten av att samhällsservice, såsom affär, skola, vård med 

mera finns kvar på orten, för såväl Hestraborna men även t.ex. de som bor i 

norra delen av kommunen. Saknar BVC mottagningen som fanns.  Det är 

viktigt att vårdcentralen och läkarstationen finns kvar och inte att läkaren 

flyttar till Anderstorp. Om hyreskostnader är anledningen till att det pratas 

om att flytta vårdcentralen till Anderstorp finns förslag om att kolla upp Åvi, 

gamla Rapid. Politikerna tar med frågan till sina grupper och lyfter mot 

regionen som äger frågan om vårdcentraler.  

 

Förstudie Hestra Torg 

Förstudien kring Hestra Torg presenterades under lokalsamtalet i februari. 

Syftet med förstudien är att utveckla torget, som idag ses som en oattraktiv 

asfaltsyta. Näringsliv, samhällsförening och kommunen har tillsammans med 

en extern byrå skissat fram ett förslag.  

Nästa steg är en detaljstudie, som beräknas kosta ca 250 000 kronor. 

Samhällsföreningen har fått bidrag från Bygdepengen om 125 000 kronor, ca 

hälften av kostanden. En ansökan om medfinansiering för detaljstudie har 

skickats till kommunstyrelsen, och beräknas hanteras i augusti. Därefter 

behöver vidare arbete ske kring vems uppdrag osv. 

 

Demokratiberedningen lyfter att arbetet bygden gjort kring förstudien är 

väldigt bra.  

Övrigt  

Hestra är en turistort, med relativt bra kommunikationer som är en 

möjlighet för kommunen. Därför är det viktigt att satsa på orter i utveckling. 

 

Finns möjlighet att lägga kylslingor där det spolas is vintertid?  

 



Gislaveds kommun 2020-06-18 3 [3] 

 

Cykelvägar. Cykelväg mellan Hestra och Grimsås, ca 7 km, vore önskvärt, 

där vägen är smal. Vägen är Trafikverkets, kanske motionsslingan genom 

skogen är en möjlighet? Finns intresse från Grimsås att ha en cykelväg, och 

frågan är uppe i Bygdepengs-sammanhang.  

 

Nästa möte: samhällsföreningen kontaktas för ett uppföljande möte i höst.  


