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 MINNESANTECKNINGAR  
 

 

LOKALSAMTAL STEG 1  
Broaryd 30 okt 2019 kl.18:00-21:00  
74 medborgare närvarade 

 

Närvarande från Gislaveds kommun: 

Emma Hansson – Avdelningen för hållbar utveckling 

Robin Kaas – Avdelningen för hållbar utveckling 

Klara Lindegren - Avdelningen för hållbar utveckling  

Joakim Sverker - Kansliet 

Therése Lakatos – Fritid och folkhälsoförvaltningen 

Sven Hedlund – Bygg- och miljöförvaltningen 

Knut Venholen – Fastighet och Serviceförvaltningen 

Agneta Åhsberg – Barn och utbildningsförvaltningen  

Tina Larssen – Socialförvaltningen  

 

Övriga: 

Leif Österlind, Enter Gislaved 

Mattias Johansson, Gislavedshus 

Göran Magnusson, Polisen  

 

Befolkning och positiva tillgångar 
 

De främsta tillgångarna i bygden:  

 

Emma Hansson och Robin Kaas hälsade välkomna och Robin presenterade befolkningsstatistik från 

området i Broaryd med omnejd. Under perioden 2009-2019 har befolkningen ökat med +61 

personer, de största ålderskategorierna är barn och äldre.   

 

Lokalsamtal är en satsning från Gislaveds kommun 

som syftar till att kommunen ska föra dialog med 

invånare i kommunens mindre bygder. 

Vi använder en modell där invånarna själva får vara 

med och tycka till om vilka frågor de vill prata om 

under Lokalsamtalen. Därefter sker Lokalsamtalen 

i två steg, där först tjänstepersoner och därefter 

politiker besöker bygden. Under Lokalsamtalen 

kommer vi att tillsammans prioritera vilka 

frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. 

För att kunna följa upp synpunkter och förslag som 

kommer upp under kvällen kommer vidare kontakt 

ske med kontaktpersoner från bygden, kommunen 

och demokratiberedningen.  
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LEVA OCH BO 
Fritidsaktiviteter och föreningsliv 
Therése Lakatos informerade om Fritid- och folkhälsoförvaltningens omorganisation och nya 

grunduppdrag där förvaltningen ansvarar för fritidsgårdar, fältverksamhet, simskola, bowling och 

uthyrning av idrottslokaler. Föreningslivet bedriver övrig verksamhet, bland annat genom bidrag från 

Fritidsförvaltningen. Therése är den första kontakten in i kommunen gällande föreningar och 

föreningsbidrag. Fokus i verksamheten är barn och unga 7-25 år.  

I Broaryd invigdes ett utegym under 2019, utegymmet kom till efter gott samarbete med Broaryds 

GOIF. Belysningen på elljusspåret byttes ut för ca 2-3 år sedan.  

Emma Hansson behandlade inkommen fråga kring möjligheter till gemensamma samlingslokaler. 

Möjligheten till kommunal samlingslokal ska utredas, efter uppdrag från Kommunfullmäktige, 

utredningen är på paus i väntan på besked kring Lugnet. Agneta Åhsberg påpekade att möjligheten 

finns att låna/samnyttja skolans lokaler, kontakta kommunen vid frågor/intresse.  

Emma berättade om finansiering av projekt, där Leader Västra Småland och studieförbund är en 

möjlighet. För unga, 13-25 år finns stipendiet Kulturslanten att söka för att genomföra ett 

kulturprojekt. Fråga lyftes kring budget och möjlighet till att göra något av insamlade synpunkter från 

Lokalsamtalen. I nuläget finns inga kommunala medel kopplade till Lokalsamtalsprojekt, utan möjlighet 

för genomförande och finansiering av förslag behandlas internt för att först se vilka projekt som ligger 

i linje med redan planerade åtgärder. Frågan tas med till mötet med politiker. 

Uppföljning: budget för projekt kopplade till Lokalsamtal 

 

Boende och byggnation 
Sven Hedlund berättade om regelverken runt strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära 

områden (LIS) samt bygglovsprocessen och lediga kommunala tomter i området, mer information 

finns i presentationen. Vidare berättade Sven om Arkitekturpriset som belönar värdefulla insatser 

för god arkitektur inom kommunen och används för att marknadsföra kommunen. En fastighet i 

Sandvik, Sandvik 1:13, fick hedersomnämnande 2018. Vid frågor om byggnation, kontakta kommunen. 

Vidare diskuterades industrimark och planer på utveckling norr om 153, som är utpekat i FÖP från 

2008. Dock finns inga planer för tillfället. Frågan tas med till mötet med politiker.  

 

Mattias Johansson från Gislavedshus berättade om Gislavedshus och om fastighetsbeståndet i 

kommunen generellt. I Broaryd är alla lägenheter uthyrda för tillfället, det finns en tom lokal (gamla 

biblioteket), förslag på verksamhet tas gärna emot.   

Det lyfts att det behövs större variation och nyproduktion av lägenheter. Det finns dock inga planer 

på nybyggnation i området från Gislavedshus i nuläget. Frågan tas med till mötet med politiker.  

Det finns ledig kommunal mark för 10-15 villor i nuläget samt viss ledig industrimark.  

Det lyfts även exempel på lägenhetsbygge i Reftele där lokalbor och näringslivet varit drivande för att 

bygga lägenheter genom att starta ett eget fastighetsbolag 

Uppföljning: bostäder och bostadsbyggande, industrimark  
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Skola och barnomsorg 
Agneta Åhsberg från Barn- och utbildningsförvaltningen berättade om hur förskola, skola och 

skolskjuts organiseras för barn i området. Klockargårdsskolan har just nu 87 elever, ett högre 

elevantal än på länge, och det har nyligen öppnats en ny förskoleavdelning i tomma lokaler på Lugnet. 

Det är hög trivsel på skolan och intresserade elever. Dock har skolan samma utmaning som andra 

skolor i kommunen vad gäller att hitta legitimerad personal.  

I de synpunkter som lämnats inför dialogen har det kommit en fråga om vilka regler som gäller för 

15-timmarsbarn på förskolan. Agneta Åhsberg informerade om att (eller information lämnades om 

att – vet inte om du har skrivit ut namn på dem som informerat) barn vars föräldrar är arbetslösa 

eller föräldralediga eller som har rätt till avgiftsfri allmän förskola från den 1 september det år barnet 

fyller tre år, har rätt till 15-timmars verksamhet per vecka. Ofta erbjuds tre timmar per dag under 

fem dagar i veckan eller fem timmar per dag under tre dagar. Föräldrar kan ha önskemål om tiderna 

under veckan men förskolan kan inte alltid tillgodose önskemålen. Det är rektor för förskolan som 

beslutar om hur tiden under veckan förläggs. Beslutet baseras på förskolans möjlighet, barnets behov 

och familjens situation.  

 

Kommunikation och infrastruktur  
Klara Lindegren presenterade Jönköpings länstrafik (JLT) och kollektivtrafikens uppbyggnad och 

finansiering via länsskatten. Samtliga beslut ligger på länsnivå och beslut baseras på antal resande. 

Kommunen arbetar med samverkan inom GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd) 

gentemot JLT.  

De avgångar som finns idag som går till centralorten är samordnad med skolskjutsen under 

terminstid. Möjlighet finns att nyttja närtrafiken.  

Om närtrafiken  
För vem? Bor utanför tätort / längre än 1 km från närmaste hållplats / få turer. Ej för skol- eller 

arbetspendling 

Vart? Från bostaden till närmaste tätort, till kommunhuvudorten, närmaste hållplats eller 

fritidsanläggning max 3 km utanför tätort 

När? Vardagar 9-13 och 17-22, samt lördag, söndag och helgdagar 15-22 (ej på högtider) 

Hur? Beställs hos Länstrafikens serviceresor tel. 020-777 666 (öppet 07-23), minst 2 h före avresa.  

Länk till Länstrafikens information om Närtrafik: http://www.jlt.se/resande/nartrafik/  

Möjlighet till stöd till fiberföreningar via Gislaved Energi finns för utbyggnad av fiber/IT-infrastruktur, 

för att möjliggöra för marknadens aktörer (både företag och fiberföreningar) att ansöka om stöd. 

Kontakta Gislaved Energi för mer information.  

Fråga om gång- och cykelväg mellan skolan och övre delen av samhället, som är utpekat i FÖP 

diskuterades. Frågan tas med till nästa möte med politiker.  

Trafiksituationen och avfart från väg 153 diskuterades. Trafikverket menar att det inte ligger i deras 

planer att bygga en avfart. Likaså diskuterads trafiksituationen i korsningen väg 153 och väg 26 

(utanför Skeppshult), där Trafikverket inte har planer på att bygga om korsningen. Kommunen tar 

med synpunkter som kommer lyftas i kommande dialoger med Trafikverket, då väg 153 är under 

deras ansvar.  

http://www.jlt.se/resande/nartrafik/
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Vidare lyfts att busshållplatser saknar fickor, vilket upplevs osäkert. Det lyfts även önskemål om att 

järnvägen tas bort i samhället, bland annat då marken befaras vara förorenad. Synpunkter tas med.  

 

Felanmälningar ska göras till Trafikverket på statliga vägar om snöröjningen inte fungerar. 

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

 

Uppföljning: Kollektivtrafik, gång och cykelvägar,  

utbyggnad av bredband, Väg 153, infrastruktur 

Direkt återkoppling: 
Klara Lindegren från Gislaveds kommun pratade med representant från Trafikverket 4 november 

2019 och Trafikverkets senaste trafikmätning vid båda korsningarna till Broaryd på väg 153 är från 

januari 2017, vilket de anser vara nya trafikmätningar. Kommunen lyfte att de boende menar att 

trafiken på väg 153 beror på resor till- och från Ullared, så en mätning borde göras en annan månad 

än januari eftersom handeln generellt sett minskar precis efter jul, och därmed möjligen också resor 

till och från Ullared. Trafikverket noterade detta och vägsträckan är på kommunens uppmaning nu 

med i en behovslista för trafikmätning. Listan prioriteras utifrån ett regionalt perspektiv utefter behov 

av ny mätning. Trafikverket menar att behovet av en ny trafikmätning inte är akut här på grund av 

ovan anledning samt eftersom att avfarterna inte heller sticker ut vad gäller antalet olyckor enligt 

olycksstatistiken. 

Trafikverket sa även att det finns möjligheter att söka stör för väderskydd vid busshållplats från 

regionen och i vissa fall Trafikverket. 

 

NÄRINGSLIV OCH SERVICE 
Leif Österlind berättar om näringslivsbolaget Enter Gislaveds uppdrag och organisation, som bland 

annat ansvarar för turism och besöksnäring där närheten till Fegenområdet poängterades. Vidare 

poängteras att det är viktigt med samverkan mellan näringsliv, kommun och invånare för att möta 

framtidens utmaningar, där attraktivitet och framtidstro är viktigt! Fråga om närbutik lyftes i enkäten, 

Leif berättar att Enter har kontakt med två olika företag, Lifvs och Auto_Mat, som driver 

obemannade matkiosker, som tittar på att etablera sig i kommunen.  

Direkt återkoppling: 
En etablering bygger på att befolkningsunderlaget finns, där Lifvs har en gräns om 500 personer i 

närområdet. Auto_Mat jobbar med franchise, där kan en vidare kontakt med lokala företag tas för att 

undersöka möjligheten för en eventuell etablering av en obemannad matkiosk. 

Offentlig service  
Tina Larssen delgav Socialförvaltningens tankar och planer för boendet Lugnet, samt utmaningar 

utifrån förändrade behov i samhället. En utmaning är kompetensförsörjningssvårigheter och 

förändrade ekonomiska förutsättningar och demografi. I framtiden spås omsorgsbehov för barn och 

äldre öka, samtidigt som personal i arbetsför ålder minskar, därmed förloras såväl personal och 

kompetens som skatteintäkter. Förvaltningens förslag att stänga Lugnet då befolkningsprognosen visar 

att behovet av platser är minst i Broaryd och de ser att stordriftsfördelar behövs för att säkra 

ekonomin. Det finns inget beslut ännu, utan det ligger hos socialnämnden. Frågan tas med till mötet 

med politiker.   

https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/
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Uppföljning: äldres boende  

 

TRYGGHET 
Kommunpolis Göran Magnusson presenterade sitt arbete med dialog och trygghetsupplevelsen i 

kommunen. I Broaryd skedde inget inbrott i bostad, men 3 fall av skadegörelse. Göran berättar att 

det ofta är internationella nätverk som ligger bakom inbrott och stölder, det är svårt att nå men ska 

stramas åt.  

Grannsamverkan har visat ha effekt på antal färre inbrott i en bygd. Under 2020 kommer en 

kontaktträff att ske i Gislaved för alla kontaktpersonen inom Grannsamverkan.  

Vidare ska polisstationen i Värnamo byggas om under februari – sommaren 2020. Under denna 

period kommer det inte gå att ansöka om pass i Värnamo.  

Polisen tar gärna emot tips! Även om de verkar små. Tipsa via www.polisen.se eller 114 

14 

ÖVRIGA SYNPUNKTER UNDER KVÄLLEN  
Synpunkterna har hanterats internt, så att rätt förvaltning får dem och de kommer lyftas under mötet 

med politiker. 

Varför togs badhytten vid Hensjön bort? Gryteryd, önskemål om belysning och lekplats. Möjligheter till 

simskola i Hensjön? Även utveckling av badplatser, bänkar och grillplats samt motionsslinga runt sjön 

Hensjön. Möjligheter till fritidsgård i Gryteryds sockenstuga? Möjligheter till cykelväg Broaryd- Gryteryd?  

Direkt återkoppling: 
Badhytten vid Hensjön – Hensjöbadet är ett kommunalt friluftsbad som fritid- och 

folkhälsoförvaltningen ansvarar för. Badet sköts av Hermansson i Broaryd enligt ett skötselavtal med 

kommunen. När friluftsbad anlades på 70-talet fanns badhytter på plats på alla friluftsbad. Med åren 

har dessa vandaliserats och generellt har behoven för badhytter minskats. För ett par år sedan togs 

ett principbeslut om vad som ska ingå i basutbudet på ett friluftsbad, då togs badhytter bort. 

Basutbudet på ett friluftsbad är idag brygga och enklare toalett (bajamaja). Utveckling av friluftsbad 

enligt önskemålen innebär att gå ifrån basutbudet och är inte aktuellt för fritid- och 

folkhälsoförvaltningen.  

Gryteryd, önskemål om belysning och lekplatsfrågan skickad till Tekniska (Ulrika Frimodig Lust) 

Simskola i Hensjön – Fritid och folkhälsoförvaltningen har inte arrangerat simskola i öppet vatten på 

modern tid. Det är ingen aktuell fråga. Sommarsimskola arrangeras i Hörsjöbadet och Gislebadet. 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen erbjuder gratis bussning från ytterområdena för sommarsimskolan. 

Motionsslinga runt sjön – Fritid- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för elljusspår i kommunens 

orter. Frågan om utökning av annan motionsslinga har skickats till tekniska (Ulrika Frimodig Lust)  

Fritidsgård – Fritid- och folkhälsoförvaltningen tog över kommunens fritidsgårdsverksamhet 2019 och 

kartlägger just nu behov och önskemål kring verksamheten. Vi tar frågan med oss. Lovverksamhet 

inom ramen för Sommarliv kan med fördel arrangera aktiviteter i Gryteryds sockenstuga. Tanken 

förmedlas till arbetsgruppen för Sommarliv.   

Cykelväg – frågan skickad till Tekniska (Ulrika Frimodig Lust) 

http://www.polisen.se/
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Kontaktuppgifter  
 

Kontaktcenter: 0371-81000  

Använd kommunens TYCK TILL för synpunkter!  

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

Emma Hansson, utvecklingsledare, landsbygdsfrågor emma.hansson@gislaved.se 

Robin Kaas utvecklingsledare, demokrati robin.kaas@gislaved.se 

Klara Lindegren utvecklingsledare, kollektivtrafik och infrastruktur –klara.lindegren@gislaved.se  

Joakim Sverker, projektledare joakim.sverker@gislaved.se   

 

Fritid och folkhälsoförvaltningen 

Therése Lakatos, utvecklingsledare, föreningskontakt therese.lakatos@gislaved.se 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Sven Hedlund, stadsarkitekt sven.hedlund@gislaved.se 

 

Barn och utbildningsförvaltningen  

Agneta Åhsberg, utvecklingsledare agneta.ahsberg@edu.gislaved.se   

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

 

Tekniska förvaltningen      

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare : ulrika.frimodiglust@gislaved.se    

 

Socialförvaltningen  

Tina Larssen, förvaltningskoordinator tina.larssen@gislaved.se  

 

Fastighet och Serviceförvaltningen  

Knut Venholen, avdelningschef knut.venholen@gislaved.se  

 

Övriga   

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

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

Gislavedshus: info@gislavedshus.se , 0371- 566700. Mattias Johansson områdesansvarig: 

mjo@gislavedshus.se  

Gislaved Energi, bredbandsstöd: 0371-589110 

Göran Magnusson, Polisen, goran-g.magnusson@polisen.se Telefon: 010-56 67 796 
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