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 MINNESANTECKNINGAR  
 

 

LOKALSAMTAL STEG 1  
Hällabäck och Bosebo, 11 april 2019 
55 medborgare närvarade 

 

Närvarande från Gislaveds kommun: 

Emma Hansson – Avdelningen för hållbar utveckling 

Robin Kaas – Avdelningen för hållbar utveckling 

Joakim Sverker - Kansliet 

Therése Lakatos - Fritidsförvaltningen 

Sven Hedlund – Bygg- och miljöförvaltningen 

Ulrika Frimodig Lust – Tekniska förvaltningen 

 

Befolkning och positiva tillgångar 
 

De främsta tillgångarna i bygden:  

 

 
 

Robin presenterade befolkningsstatistik från området Hällabäck/Bosebo. Under perioden 2009-2019 

har både antalet ungdomar (0-19), och antalet vuxna i arbetsför ålder (20-64) minskat i området, 

medan antalet personer i pensionsålder (65-) ökat.  
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LEVA OCH BO 
Fritidsaktiviteter och föreningsliv 
Therése Lakatos berättade att det är hon som är den första kontakten in 

i kommunen gällande föreningar och föreningsbidrag. Även om det i 

dagsläget inte finns några föreningar som uppbär regelbundna kommunala 

bidrag i Hällabäck eller Bosebo är man välkommen att kontakta henne för 

rådgivning i frågor som rör detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En av deltagarna ställer en fråga om NTO-gården i Bosebo som man vill 

behålla men eventuellt inte har möjlighet till av ekonomiska skäl. 

Uppföljning: NTO-gården i Bosebo 

 

En av deltagarna ställer en fråga från Hällabäcks IF gällande tennisbanan som behöver rustas upp. 

Therése Lakatos svarar att kommunen inte äger tennisbanan men att man kan söka 

upprustningsbidrag från kommunen i vissa fall. 

Uppföljning: Tennisbanan 

 

Boende och byggnation 
Sven Hedlund berättade om regelverken runt strandskydd och 

landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). I områdena runt 

Hällabäck och Bosebo finns många strandskyddsområden men också ett 

antal platser som kan vara föremål för LIS. Mer information finns bifogat. 

Om en anordning är flytbar och flyttbar behövs ej bygglov.  

Har man frågor kring bygglov i strandnära läge kontakta bygg- och miljöförvaltningen.  

 

 

Befolkning 
Robin redovisade åsikterna som inkommit gällande befolkningen. Inga av 

frågorna är enkla, snarare är allihop komplexa och därtill svåra för 

kommunen att arbeta med. Boendeattraktivitet i sig är en komplex fråga 

som beror på många faktorer, inte minst en samverkan mellan kommunen 

som organisation och boende på bygden.  

 

 

 

Skola och barnomsorg 
Kommunens riktlinjer för skolskjutsar återfinns på kommunens hemsida. 

Där framgår bland annat att väntetiden inte bör överstiga 5 timmar per 

vecka och gällande restiden från hemmet tills eleven gäller: Elever i 

årskurs F-6 bör inte ha en totaltid över 60 minuter/tur och elever i 

årskurs 7-9 bör inte ha en totaltid över 90 minuter/tur.  

Både skolskjutsarna och skolområdena är politiska frågor och kommer 

lyftas igen under nästa Lokalsamtal i Hällabäck/Bosebo.   

• Aktiviteter för barn  

• Möjlighet till kommunala 

bidrag för att utveckla 

föreningslivet för alla åldrar 

• Ideellt arbete – få invånare i 

alla åldrar att engagera sig 

och bidra till bygdens 

utveckling 

• Gemensamma 

samlingslokaler  

• Underhåll av byggnader  

• Boende i strandnära läge – 

LIS. 

• Få ungdomar att bo kvar eller 

flytta tillbaka efter studier  

• Åldrande befolkning och 

avfolkning av bygden  

• Öka bofasta befolkningen  

• Locka folk att bo på landet  

• Behålla gemenskapen trots 

att byn är delad i två 

skolområden  

• Skolskjutsar   
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o Kontaktperson på Gislaveds kommun: Jonny Sveningsson, skolskjutssamordnare 

 

Uppföljning: Skolskjutsar 

 

Kommunikation och infrastruktur 
Emma redovisade organisationen runt kollektivtrafiken/närtrafiken; att 

ansvaret för detta ligger hos Jönköpings Länstrafik (JLT), att Gislaveds 

kommun framför önskemål om fler turer men att underlag för detta 

saknas. Istället arbetar kommunen med att söka andra sorters innovativa 

lösningar. Exempelvis finns lokala initiativ på exempelvis samåkningsappar, 

bygdebussar och liknande.  

 

o Länk till Länstrafikens information om Närtrafik: 

http://www.jlt.se/resande/nartrafik/  

o Kontaktperson på Gislaveds kommun: Klara Lindegren, 

utvecklingsledare.  

 

En ny diskussion fördes om kollektivtrafiken där kommunens ansvar som 

beställare av en tjänst från regionen påpekades.  

Uppföljning: Bussförbindelser 

 

Bristande mobiltäckning är ett problem i området, vilket påverkar bland annat hemtjänsten. Frågan 

tas med tillbaka.  

 

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare berättade om hur organisationen runt snöröjningen ser 

ut. I bygden runt Hällabäck och Bosebo finns få kommunala vägar, en del vägar faller under 

Trafikverkets ansvar, andra är privata som röjs mot uppbärande av bidrag. Felanmälningar ska göras 

till Trafikverket om snöröjningen inte fungerar. Besökare påpekade att underhållet av vägar i området 

är ojämn och att den är väldigt olika på olika sidor om länsgränsen till Västra Götaland.  

 

o Kontakt Trafikverket: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/  

Uppföljning: Vägar 

 

Tekniska nämnden äger frågorna om belysning och det är den som har fattat beslutet angående taxor 

för att ha belysning ute på landsbygden. Frågan lyfts igen under nästa Lokalsamtal. 

Uppföljning: Belysning 

 

Järnvägen, diskuterades, samt önskemål om gång- och cykelväg mellan Hällbäck – Lalabo – Arnåsholm 

– Burseryd lyftes.  

 

MARK OCH VATTEN  
Jordbruk, skogsbruk, och åkermark  
Frågan kring vildsvin hanteras i första hand av Länsstyrelsen, svenska 

jägarförbundet och LRF. Samverkan mellan lantbrukare, jägare, och 

arrendator krävs för att få stammen i balans, frågan har också behandlats i 

andra forum. 

 

 

 

Miljö-, natur-, och kulturvärden 

• Kollektivtrafik och närtrafik, 

kompletteringstrafik   

• Mobiltäckning  

• Underhåll av vägar  

• Belysning vinterhalvåret  

• Utveckling av järnvägen. 

Önskemål om gång- och 

cykelväg mellan Hällabäck - 

Lalabo - Burseryd. Även för 

skidåkning på vintern.  

• Vildsvinsproblematiken  

http://www.jlt.se/resande/nartrafik/
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/
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Synpunkter kring idéer på hur fler vandringsleder kan anläggas eller 

förbättras. I dagsläget saknas skyltning och märkningen har tidigare varit 

felaktig.  

 

Önskemål kom från deltagarna att det borde anläggas fler badplatser i 

bygden. Badplatserna som redan finns behövs också rustas upp i viss 

mån, och i vissa fall utrustas med mer service såsom toaletter. Även 

båtramper efterfrågades för att bättre nyttja fiskemöjligheter och därmed 

bygga på turismnäringen som skulle kunna expanderas i bygden.  

 

Problematiken med bygglov lyftes igen från mötesdeltagarna med frågor 

till Sven gällande fågelskyddsområde i Storsjön, LIS, och båtramper i vattendrag med privata ägare.  

Uppföljning: Vandringsled/Gislavedsleden 

Uppföljning: Utmärkta platser med natur- och kulturvärden 

Uppföljning: Badplatser – toaletter m.m. 

 

 

NÄRINGSLIV OCH SERVICE 
Kommunens näringslivsbolag, Enter Gislaved, kan kontaktas vid frågor 

om exempelvis utveckling av näringsliv och ekoturism  

o Kontakt: Enter Gislaved  

 

Samverkan i frågor som rör landsbygdsutveckling sker kontinuerligt med 

exempelvis regionen, länsstyrelsen och grannkommuner. Lokalsamtalen 

är även en del av kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Har man 

idéer på lokala utvecklingsprojekt kan man få bidrag och stöttning av 

Leader Västra Småland. Idéen kring ett bredare forum för frågor såsom 

landsbygdsutveckling, ekoturism m.m lyfts igen vid mötet med politikerna  

o Kontakt: Emma Hansson  

 

 

Uppföljning: Landsbygdsforum 

Uppföljning: Landsbygdsutveckling 

 

  

• Göra en karta över området 

med utmärkta platser av 

natur och  

kulturvärden. 

• Utveckling av badplatsen 

i Långhult och båtramp i 

Storsjön vid Hällabäck 

• Skötsel Gislavedsleden 

• Får behålla service ex affärer, 

bank, sjukvård, äldreomsorg, 

barnomsorg på rimliga 

avstånd 

• Utveckla näringslivet och att 

öka antalet boende 

• Utveckla ekoturism  

• Avstånd till samhällsservice 

• Avstånd till byn 
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Kontaktuppgifter  
 

Kontaktcenter: 0371-81000  

 

Emma Hansson – Avdelningen för hållbar utveckling emma.hansson@gislaved.se 

Robin Kaas – Avdelningen för hållbar utveckling robin.kaas@gislaved.se 

Klara Lindegren – Avdelningen för hållbar utveckling klara.lindegren@gislaved.se  

Joakim Sverker - Kansliet joakim.sverker@gislaved.se   

Therése Lakatos – Fritidsförvaltningen: therese.lakatos@gislaved.se 

Sven Hedlund – Bygg- och miljöförvaltningen: sven.hedlund@gislaved.se 

Ulrika Frimodig Lust – Tekniska förvaltningen: ulrika.frimodiglust@gislaved.se    

Jonny Sveningsson, skolskjutssamordnare jonny.sveningsson@edu.gislaved.se     

 

Enter Gislaved, Gislaveds näringslivsbolag: info@entergislaved.se 0371-80 600  

Leader Västra Småland, info@leadervastrasmaland.se 0370-33 10 30 
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