
12 oktober
Frågeöversikt

1 Vad är den främsta tillgången i er bygd? Öppet svarsfråga
2 Vad är den största utmaningen i er bygd? Öppet svarsfråga
3 På vilket sätt skulle er ort kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Beskriv idéer för utveckling och ökad attraktivitet för orten:Öppet svarsfråga
4 Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd? Öppet svarsfråga
5 Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i utvecklingen av er bygd?Öppet svarsfråga



Vad är den främsta tillgången i er bygd?

Totalt

180 Den fina miljön. Arbetet inom jord och skog. Inflyttning till Ås Sn. Väl fungerande skola och
barnomsorg. Arbetstillfällen inom några industrier. Vi är inte helt beroende av kommunen,
mycket frivillarbete. Det går att utveckla landsbygdsdelar, dock måste naturligtvis
basutbudet finnas. Skola och i vårt fall hemtjänst till äldre, lägenheter / 70 + /.

181 Att det finns skola och dagis
186 Bygden är attraktiv, många yngre flyttar hit eller kommer tillbaka från studier eller större

tätort.
I dag är det en levande landsbygd

187 Naturen, skolan, idrottsföreningen och Tillberga köpcentrum.
189 - Stark sammanhållning.

- Företagsamhet.
- Trygghet.
- Tillgång till skola på orten (F-6) och högstadiet i Reftele. Det var främst skolan som gjorde
att vi bestämde hos för att bosätta oss på denna sidan kommungränsen.

193 Naturen
195 Fotbollen.
196 Föreningslivet
220 De kreativa människorna i vår bygd...
221 Naturen sjöarna runtomkring Sammanhållningen

Fotbollsföreningen
229 Lanthandlen, fotbollsplanen, förskolan & skolan, förbundsgården, eldjurspåret, fina

vandringsvägar, gatulyse.
230 Naturen och friluftslivet.

1000 Bolmen, bad, fiske, båt, naturskönt.
1096 WLAN/Internet
1097 Egen skola och vår idrottsplan/fotboll,

Ishockeyrink ,sammanhållning, affär
1099 Skola, service i form av butik med bensinstation och apotek servis.

Närheten med naturen
1115 Föreningslivet
1284 Naturen.
1342 Att det finns servicefunktioner t ex skola, förskola, affär,

idrottsverksamhet och kyrka.



Vad är den största utmaningen i er bygd?

Totalt

180 Eftersom efterfrågan att bo i Ås Sn är stor, gäller det för kommunen att se till att
basutbudet finns. Vi begär inte att det skall byggas äldreboenden. Men däremot tycker jag
att det skall byggas boende för äldre , typ 70 +. Kommunikation är viktig. Idag finns inget för
alla. Vägar och cykelvägar. Vägar måste ha bra kvalite. Cykelvägar borde utredas.
Skolan och barnomsorgen är mycket viktig med fler och fler barn i området.

181 Att kommunen kan satsa på
Lägenheter som är anpassade för 70+

186 -Avlopp inte säkrat i Ås, det är osäkert att detta ska skötas av lekmän bör tas över av
kommunen.
-Osäkerhet kring förskola, skola med jämna mellanrum
-Vår samlingslokal Ås Förbundsgård behöver moderniseras för att vara användningsbar för
många olika aktiviteter.
-Vår landsbygdsaffär Tallberga köpcentrum, har den möjligheter att finnas kvar

187 Att se vilka tillgångar vi har som t ex skulle kunna locka fler turister. Att välkomna nya
människor in i Åsandan.

189 - Avstånd till service och aktiviteter.
- Möjlighet för barn och unga att ha tillgång till fritidsaktiviteter. Det krävs skjuts samt att ha
tid efter skolan då resor och avstånd tar tid samt blir en ekonomisk fråga när
bränslepriserna hela tiden stiger.
- Avsaknad av kollektivtrafik, vilket gör ungdomar beroende av att vuxna skjutsar och
hindrar deras frihet och begränsar deras aktiviteter.

193 Få ungdomar att vilja stanna
195 Transporter och den obefintliga närheten till affärer osv.
196 Att få tillgång till kommunal service. Inte bli bortglömda.
220 Få fler företag och bygga ut skolan och cykelväg utanför skolan...
221 Bibehålla en levande landsbygd Behålla skolan

Hyresbostäder till de som inte vill ha hus, äldre o unga.
229 Köpa bostäder i bygden.
230 Kommunikationer till bl.a Tallberga, Värnamo.

1000 Inga kommunikationer, bil är ett måste.
1096 ?
1097 Att få behålla det vi har både invånare och anläggningar/service
1099 Att behålla det ovan.

Våga bygga nya lägenheter.
1115 Att få del av kommunal service.

Fiber till alla hushåll, finns flera vita punkter där befolkningen inte fått tilllgång till fiber.
1284 Att öppna upp för turismen och se till att det finns fler offentliga besöksmål.
1342 Att behålla servicefunktionerna så människor vill bo kvar och flytta hit.



På vilket sätt skulle er ort kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Beskriv idéer för utveckling och ökad attraktivitet för orten:

Totalt

180 Skolan. Fler lägenheter. Bra vägar. Cykelvägar. Kommunikation. Ge möjlighet för
föreningslivet attutvecklas. Ex. Stötta Västboås GoIF. Byalaget i Sunnaryd o.s.v.

181 Lägenheter/tomter för att kunna bygga
Och på skynda övertagandet av reningsverket

186 Motsats till föregående svar
187 Behålla skolan ( lockar barnfamiljer)

Märka ut vandringsleder.
Forum för egna företagare, förr mest lantbrukare men nu olika typer. Nätverka.

189 Utbyggd kollektivtrafik. Stöd från kommunen istället för att motarbetas och plocka bort
service från landsbygden. Gislaveds tätort i sig är inte anledning till att man bosätter sig i
kommunen utan det är med landsbygden man ska locka fler till kommunen. Genom att se
till att minska avstånd till Service och aktiviteter och göra det enkelt att bo utanför tätorten
kan man få fler till kommunen.  Om politiker vill inse det och istället stödja landsbygden
skulle alla vinna mycket på det.

195 Konstgräsplan och större gymnastikhall.
196 Utbyggnad av förskolan med en avdelning till.

Cykelväg, framförallt till skolan och Ryavallen.
220 Mer företag och bättre vägar...utveckla.  Tallberga köpcentrum...
221 Multiaktivitetsplan vid skolan så unga kan samlas där

Konstgräsplan vid Ryavallen
Cykelbana med belysning hela vägen mellan Ås-Reftele
Utegym el hinderbana i Ås

229 Fler vandringsleder och fler bostäder.
230 Genom att värna friluftslivet och fritidsfisket. Utveckla smedjan vid färjeläget.

1000 Busslinje reftele, tallberga, sunnaryd....
Hjälp att starta företag, ekonomiskt, support och utbildning.

1096 Fler Sommarcaféer (som i Dannäs), festiviteter, möten , t.ex. slöjdmöten
1097 Öka budgeten för skola t.ex. multiarena.Utökning av gatljus för att göra det säkrare för

barnen att tas sig på cykel.Konstgräsplan elr kunna utöka vår befintliga anläggningen med
en plan extra

1099 Alternativt boende, cykelväg!!
1115 Cykelväg till skola och idrottsplats.
1284 Ökat företagande som inte enbart är inriktat mot industrier eller entreprenadbranschen.

Skulle gärna se ett företagsnätverk för småföretag som siktar mot besöksnäringen, det
räcker inte med Tiraholm och Bredaryds Wärdshus.

1342 Cykelväg tex Sunnaryd-Ås eller kanske Reftele. Vi är många som cyklar till jobb och
Aktiviteter men på den mycket trafikerade vägen är det riskfyllt framför allt för unga. En
cykelväg skulle inte bara vara bättre för miljön utan även öka människornas hälsa.
Bygga hyreslägenheter i olika storlekar. Även erbjuda villatomter. Satsa på förskolan och
skolan tex ombyggnad för vårt behov av tre förskoleavdelningar. Hjälpa skola och förskola
att få tillgång till det kulturutbud (bibliotek, musik, konst) som barn i större samhällen har.
Stöd till lokala föreningar.



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

Totalt

180 Hålla debatten igång. Eftersom jag är pensionär begränsas min fysiska insats.
186 Det pågår projekt i Sunnaryd-padelbana och rekreation

Utveckla Ås Förbundsgård så det finns en samlingslokal som klarar dagens och
morgondagens krav.

187 Stödja den ideella verksamheten. Handla på hemmaplan.
Starta egen verksamhet.

195 Samordning mellan skolan och föreningen.
196 Aktiv i föreningslivet
220 Bygga en cykelväg...aktiv i föreningslivet....
221 Skötsel av konstgräs

Skötsel av multiaktivitetsplan

229 Upptäcka flera naturfina ställen. Köpa äldre/obebodda hus för renovering.
230 Hjälper f. n till och bygger en paddelbana och uterum.

1000 Marknadsföra bolmen bättre.
Ta tillvara goda idéer, som finns.

1096 Delta
1097 Vi gör redan mycket med tanke på vår idrottsanläggning så det vore inga problem
1099 Att man bor kvar och använder den service vi redan har.
1284 Skulle gärna vara med att starta upp ett företagsnätverk inriktat mot mathantverk, turism,

boende och/eller andra aktiviteter.
1342 Gynna den lokala affären och de lokala föreningarna. Engagera oss i kyrka och föreningsliv.

Ha en välkomnande attityd till nyinflyttade.



Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i utvecklingen av er bygd?

Totalt

180 Behålla den service finns. Vi begär inte att kommunen skall roa våra barn på fritiden, det
klarar vi själva. Vi begär inte heller att boende,typ Lugnet,skall finnas på små orter, men det
vore ju bra om Solbacka kunde användas till sitt ändamål.

186 Säkra kommunala bidrag för utveckling av Ås Förbundsgård
Säkra avlopp i Ås
Säkra vägen för motionärer och barn som går till skolan (det körs alldeles för fort genom Ås
och vi får gång på gång avslag från vägverket och någon cykelväg prioriteras inte av
kommunen) hjälp oss att med detta stora problem innan någon skadas allvarligt

187 Värna skola och ideella föreningar.
Kommunalt vatten och avlopp.

189 Se föregående fråga
193 Bygga cykelväg genom Ås och ut mot Sunnaryd.

Framför allt genom Ås by mot skolan.
195 Konstgräsplan.
196 Stötta lokala initiativ.
220 Cykelväg till reftele...bygg ut skolan....
221 Bekosta tex multiaktplan så de unga har någonstans att samlas
229 Bygga bostäder, kommunalt vatten och avlopp. Behålla förskolan och skolan.

1000 Marknadsföra området.
Stötta lokala initiativ, både ekonomiskt och praktiskt.

1096 Mer informasjion och kommunikation
1097 Gatuljus t.ex från mitt hem Dravö fram till Ås så att mina barn ska kunna på ett säkert sätt ta

sig till skola,vänner,träning
Multiarena/konstgräsplan för att barn/vuxna ska kunna aktivera sig

1099 Cykelväg och nya lägenheter.
1115 Viktigt att se till att bygdens samlingsplatser,tex bygdegård och idrottsplats får möjlighet till

utveckling.
1284 Kommunen kan med fördel vara med i startgroparna och uppmuntra till det som beskrivits

ovan. Titta på hur Ljungby har gjort med exempelvis Lingonrundan och hjälp bygden att
komma igång med något liknande. Åtminstone genom ett uppstartsmöte där de som är
intresserade får tillfälle att mötas.

1342 Se tidigare punkt om idéer


