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Frågeöversikt

1 E-post Öppet svarsfråga
2 Vad är den främsta tillgången i er bygd? Öppet svarsfråga
3 Vad är den största utmaningen i er bygd? Öppet svarsfråga

4
På vilket sätt skulle er bygd kunna utvecklas och bli mer
attraktiv? Beskriv idéer för utveckling och ökad
attraktivitet för bygden.

Öppet svarsfråga

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

6 Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i
utvecklingen?

Öppet svarsfråga



E-post

Totalt

Textsvar saknas



Vad är den främsta tillgången i er bygd?

Totalt

43223 Närhet till skog, vatten och öppna landskap. Vårdcentral och äldreomsorg, skola och
förskolor i Reftele, det är långt nog från ytterkanterna in till Reftele.

närhet till orter runt om kring
43265 Naturen, starkt föreningsliv
43454 Familjen Skogsfors som månar om Reftele och har bidragit oerhört mycket till bygden.
43471 Vårdcentralen, affären, tandläkare och solbacka.
43472 Bra sammanhållning i företagen och föreningar.Bra nätverk i samhället.

Känns som om vi jobbar framåt.
Lantis , Tempo.

43592 Den främsta tillgången är människorna som bor här. Vi har en samhällsförening som än
engagerad och framgångsrika företag som värnar och utvecklar vårt samhälle.

43621 Järnvägsstationen                Bygg och järnhandel
F-9 skola                                 Vårdcentral, apotek
Naturen                                    Solbackas ålderdomshem
Ingen kriminalitet
Tandläkarmottagning   
Tandläkaren

43825 Reftele är ett litet samhälle, tryggt, god kommunal service såsom skola och omsorg, bra
tillgång till handel osv.
Bra lokalt näringsliv som står upp för orten.
Givetvis är närheten till naturen den största tillgången.

43862 Att det finns en skola, ett äldreboende med servicebostäder, allmänna kommunikationer.
43864 Läkarstation

Skola
Äldreboende

43868 Lagom stort samhälle där ”alla” ställer upp vid behov.
Järnvägen, med bra tågförbindelser till och från Reftele.
Vårdcentralen och apoteket.
Våra affärer är mycket viktiga! Bra livsmedelsaffär och jättefin Blomsteraffär.

43869 - Man bryr sig om varandra och ställer upp om/när det verkligen behövs.
- Ett levande samhälle och bygd, med goda möjligheter till arbete inom många olika typer
av näringar. Även goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv.
- Naturnära med både öppna vidder söder om Reftele tätort men också direkt nära
skogsmiljö. Vi har också närheten till Bolmen.
- Inom Reftele tätort har vi tillgång till den basala servicen, tex dagligvarubutiker,
vårdcentral, äldreboende, tandläkare samt förskolor och F-9-skola.
- Relativt bra kommunikationer, t.ex. väg 153 och järnväg. (Men önskvärt är klar bättring
av vägnätet till Anderstorp/Gislaved).

43952 All levande natur runtom.
43958 Närheten till naturen. Vi har en hel del företag som ser till att Reftele lever.
44520 Litet samhälle med många som brinner för sin bygd! Mataffär, F-9 skola, Rönneljung,

Kyrkor, Äldrevård, Vårdcentral, Naturen, Lantis, Tandläkare.
Fina rondeller, vid vissa tidpunkter, det städas ganska bra, fint i "parken" i centrum så som
blommor etc. Man ser att kommunen försöker!



44527 Naturbruksgymnasiet Stora Segerstad med utbildningar inom gröna näringen, hund,
maskin och skogsbruk. Alla dessa elever genererar inkomst för  vissa och bidrar att hålla
igång Reftele via Lantmännen, Gunnarssons maskin, Shell, Tempo och Ölmehus Resturang
& Pizzeria och viss buss-och tågtrafik.
Önskvärt att de uppskattas bättre.

44553 Närhet till skola och förskola. Att det finns vårdcentral och tandläkare.
44595 vi är en liten ort på landet som ligger strategiskt bra.
44934 Lagom stort

Segerstad är en bra tillgång.
Julmarknaden på segerstad
Traktorparaden

Ungdomarna
Tipspromenaden- OK Reftele
Hannas Gympa
Kyrkornas ungdomsverksamheter
Järnvägen
Läget
Skogen
Grannarna
Skolan
Solbacka
Tempo
Lantis
Blomsteraffären
Hembygdsföreningen
Det är toppen att bo här.



Vad är den största utmaningen i er bygd?

Totalt

43223 Attrahera kvalificerad arbetskraft att bo och verka i vår kommun.
Att få en större gympasal till skolan, då får vi också två lokaler istället för en där vi ska
samsas med fotboll, innebandy, tennis, badminton och golf. Få fler lägenheter till rimliga
priser nära Solbacka så vi får mer rotation på husen. Kollektivtrafiken behöver byggas ut-
ger möjlighet för arbetstagare och studenter att pendla. Tillgängliga lägenheter, dvs att
man som äldre ska kunna bo kvar i sin lägenhet- hiss eller markplan. lägenheterna ska
finns nära affärer etc. Tvättmaskiner i lägenheterna. breda dörrar och inga trösklar.

43265 Kollektivtrafiken, buss och tåg
43454 Få vara med i utvecklingen i bygden.
43471 saknar ett kaffe där man kan fika och samlas.

43472 Få ungdomar att stanna.
Inte så många små lägenheter, Etta med kokvrå typ.
Vägar inne i samhället i dåligt skick.
Saknas industritomter för att utveckla befintliga och starta ny verksamheter.

43592 Den största utmaningen är att göra ungdomar engagerade i samhället. Vi behöver
engagera människor i alla åldrar för att göra Reftele attraktiv för alla.

43621 Att vi bara har en mataffär
Att de yngre barnen inte har någon fritidsgård
Att vårdcentralen / apoteket är stängt vissa delar av året.
Få ungdomarna att stanna kvar i bygden.

43825 Att behålla och utveckla ovan nämnda.
43860 Att behålla ungdomarna. De har inget att göra.

Att vårdcentralen och apoteket stänger hela sommaren.
Att det inte finns bank.

43862 Att kunna bibehålla skola, äldrevård, utöva fritidsaktiviteter, se till att allmänna
kommunikationer fungerar (dvs med flera avgångar dagligen)
Att sjukvården ska finnas nära oss boende.

Här skulle jag vilja att ni ta fram en befolkningsstatistik för olika åldrar hur det ser ut idag
för vår bygd och hela Gislaveds kommun.

43864 Att behålla läkarstation, skola och äldreboende
43868 Vilsna ungdomar som kör runt i samhället i hög fart på sina A-traktorer.

Vi behöver mer inflyttning.
Vi behöver både bostadsrätter och hyreslägenheter.
Vi behöver ha våra industrier kvar i bygden.

43869 -- Vi behöver fler bostäder i Reftele, främst flerbostadshus/hyresrätter. Det finns inga hus
till salu och inga lediga lägenheter.
-- Vi behöver bli fler invånare som ett sätt att kunna slå vakt om den servicen vi idag har
(butiker, skolor, vård).
-- Att vi själva ser mer ”vad vi faktiskt har” och pratar positivt om detta.

43952 .
43958 Svårigheten att få politiker att satsa på vår ort. Mycket fokus på Gislaved.



44520 Att hitta bostad. Både lägenheter och hus saknas. Små och stora.
Räddningstjänsten brukar säga att de vill ha fler deltidare.
Träffpunkt för ungdomar - alltså fritidsgård.
Träffpunkt för alla - ett fik!
Att behålla allt vi har med skola och sjukvård.

44595 Vi behöver få fart för utbyggnad av lägenheter (?? Planerade kommunala lägenheter vid
nyckelpigans dagis)och industrier (industrimarken längs 153:an) det märks att vi inte har
någon som driver det för Våran ort, dålig uppföljning /information. Vi har många äldre
som inte kan lämna sina hus/villor pga att det saknas lägenheter och de unga som vill
sätta bo här i Reftele så saknas det fastigheter/hus.
Kan se att något är gjort med någon form av kösystem på de kommunala markerna vid
byggnation av privata hus men har svårt att tro att själva hanteringen har blivit bättre.

Vi tappar företag pga att vi inte kan möta behovet som finns mot vårat sätt att hantera
problem som uppstår.

Kan vi inte möte behovet kommer på sikt den service vi har i dag med skola/omsorg ,
vårdcentral, affär vara ett minne blått.

  
44934 Att få andra att förstå hur bra det är här.



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

Totalt

43223 Belysning upp till scoutstugan, säkra överfarter för oskyddade trafikanter mellan skola och
Rönneljung.
Attraktiv är lika med välvårdad, se till och klipp gräset på allmänningar oftare. Bygga ut
kollektivtrafik. Rusta upp Rönneljung tex med läktare

Belysning upp till Segerstad, många ungdomar som ska ta sig till/från Segerstad.

43265 Fortsatt starkt näringsliv, bibehålla kvaliteten på Ölmestadsskolan
43303 Köp "anders motorcentrum" och gamla "blombergs" och kanske del av blomsterhandel.

Skulle bli perfekt för bostad när man blir gammal och inte orkar med sitt hus. Närhet till
affär, station och solbacka. Och det ska vara bostäder för t.ex +55 utan en massa
kränkande intervjuer utan vanlig väntelista.
Som det ser ut nu så är det ingen rolig syn att komma in i Reftele och se "anders
motorcentrum"

43454 ?
43471 Kaffe/ bageri som samlingspunkt

Riva Anders Motorcentrum och bygga bostäder. Bra läge som är tråkigt och oanvänt nu.
Lös trafiktrasslet vid Tempo/Hagagatan
Laga hållet i vägen utanför återvinningen
Öppna fiket inne på Solbacka, för anhöriga och de boende.

43472 Förverkliga det tänkta industriområdet i Nöbbeled.
Öppettider på tippen på vardagar
Förnya detaljplanerna så att tomterna blir större.
Bygg om torget, behåll blodbokar, gör fin park, bjud gärna in till dialog.
Önskar ett bageri/kaffe.

43592 Vi behöver ha mera evenemang i samhället som till exempel Refteledagen. Vi bor i en
bygd med mycket jordbruk och odling. Vi skulle kunna ha en bondens marknad dag i
samband med höstskörden med lokala produkter, aktiviteter och kultur. Lantmännen
skulle kunna ordna en käpphäst tävling, församlingshemmet ha café, tipspromenad om
Reftele, gymmet ha öppet hus, biblioteket ha sagoläsning, tävling, dockteater. Engagera
skolan och förskolorna i Reftele dagen. Bjuda in schurros/pizzavagn. Bjuda in
hundutbildningen i Segerstad för uppvisning med sina hundar. Det handlar om att få
bygden levande och nyttja det som finns. Ett bokcafe’hade också varit trevligt och en
aktivitetsgård för hundar.



43621 Öppna fritidsgården flera dagar i veckan. Ha tidigare öppningstider för de yngre barnen.

Få gratis bussturer till idrottsanläggningarna i Gislaved för att kunna utnyttja badhuset.
Både gällande yngre och äldre invånare.

Upplyst fontän mellan cykel och gångbroarna vid Ölmestadskolan.
Upplysta juldekorationer.
Utsmyckning av våra 2 rondeller.

Hjärtstartare i Ölmestadskolans idrottshall samt till Rönneljungs idrottsplats.
Busskurer vid Ölmestadskolans elevbusshållsplats. ( Det har vi väntat på i 25 år)
Större lokaler till Ölmestadskolans lågstadium.

Öppna ett litet kommunalt fik nära biblioteket så att människor kan träffas, lära känna
varandra och samtidigt läsa bibliotekets tidningar och låna böcker. Skolans utegård finns
ju tillgänglig med gunga och klätterställning.

Cykelväg från Ölmestadskolan till kyrkan.( Har väntat på detta i 35 år)

En större park utanför Tempo med bänkar och bord, där ”turister”
kan sitta och äta glass.

En mera levande landsbygd där människor går ut för att träffa varandra.

43825 Orten behöver fler lägenheter för äldre då blir hus lediga för yngre familjer.
Gld hus planerar att bygga i området nära förskolan Nyckelpigan!!! HELT FEL. Lägenheter
skall byggas centralt nära till affärer, jvgstation, vårdcentral, Solbaca osv. Om jag säljer
mitt hus på grund av ålder vill jag inte flytta så jag får längre till butik  och annan service.
Kommunen bör köpa de anskrämliga fastigheterna i korsningen bruksgatan -
järnvägsgatan och bygga där.
Anlägg fler cykelvägar.

43860 Fler cykelvägar så att man vågar cykla utanför samhället. Gärna till golfklubben, kyrkan,
Kållerstad  och ut mot Ås.
Cykelväg går till den nedlagda badplatsen vid Annebergssjön! Det vore ju bra om den
väcktes till liv igen.

43862 En cykelled mellan Smålandsstenar - Reftele som skulle ge arbetspendlare ett alternativ
att färdas mellan bostad och arbete. Ett bättre alternativ för vår miljö

För de som bor där emellan ges även möjlighet till att kunna utöva friluftsliv och motion
på ett mer trafiksäkert sätt. Vilket idag inte finns någon säkerhet alls.

Vid planering av nytt badhus måste även hänsyn tagas till kommunens innevånare utanför
Gislaveds tätort.
Gäller inte bara badhus utan vid all planering.
Kan inte detta beaktas bör kommunen förhandla med intilliggande kommuner som Hylte,
Falkenberg, Tranemo och Ljungby att vi i ytterområden kan bli sponsrade och få samma
möjlighet som deras egna innevånare vid t ex anmälningar till simskolor m m.  

43864 Fler industrier och lägenheter och bättre skötsel av kommunens mark och
cykel/gångvägar

43868 Se delvis svaret på fråga 2.
Se över gatu-och vägskyltar.
Vägskylt till Kållerstad kyrka saknas fortfarande!

Bostäder av olika slag.



43869 -- Utökade möjlighet till att etablera industri/handel/lager :: industrimark vid Nöbbele
måste nu komma till stånd.
-- Vi har mycket passerande trafik (tex 153an eller järnväg) men inga tydliga signaler om
vad vi i kommunen kan erbjuda i antingen mer verksamheter eller livsmiljö alternativt
naturnära aktiviteter (Bolmen, Draven, Isaberg m.m.). Förutom att vi/kommunen skyltar
upp vid tex Ölmehus så kan Trafikverkets ”brun skyltning” bättras utmed kommunens
vägar.
-- Reftele skall inte bara ses och beskrivas som en ullig och gullig landsbygsmiljö med jord-
och skogsbruk. ... vi vill mer med vårt samhälle och utveckla det vidare inom blandningen
av många olika näringar som redan finns representerade.

43958 Cykel/gångväg för byarna runt om Reftele in till centrum. Det är 70 vägar men ingen kör
70 och de kör nära. Det finns väldigt små till inga möjligheter att åka kollektivt.
Satsa på service ex läkarstation som ofta stänger i långa perioder. Möjligheter för
uteträning, lite större än bara den på Rönneljung.
Satsa på skolor/förskolor där det stängs ner för att ta in en massa barn på befintliga.
Ta tillvara på utmärkelsen som strandsnäs förskola fick och satsa på skol- och
förskoleköken.

44520 Ett kafé, inte stigs/bernt utan ett riktigt Reftele-fik, vad nu det skulle va ;-)
Finns några hus som skulle kunna tas bort och göra god plats för lägenheter/villor. Ingen
nämnd och ingen glömd.
Få upp lägenheterna i podalen någon gång! Närmre till lokal service kan man knappt få
någonstans.

TRAFIK
Farthinder, alltså gupp! på Storgatan, Anderstorpsgatan och Ölmestadsvägen. Var på plats
mellan 15:30-16:30 och mät hastigheten.
Livsfarligt för gående/cyklister vid korsning Lantis/Tempo/Hagagatan/Segerstadsvägen.
Vem har företräde?!? Mängder med barn/unga som har detta som väg till Rönneljung!
Inte OM, utan NÄR sker en dödsolycka mitt i samhället?
Cykelvägar på alla håll. Till kyrkan, Väcklinge (draven), Segerstad, Badplats,  etc

ÖVERVAKNING.
Idag är videoövervakning mycket billigt. Sätt upp kameror vid skola/förskola/rönneljung.
Spela in rörelser mellan kl 21:00-05:30. Om enbart några få individer har tillgång till
materialet så är det förhållandevis lätt att få tillstånd!

Inte mycket bus på orten men polisen får gärna visa sig lite mer :-)
44527 Padelbanor hade nog uppskattas .
44553 Fler aktiviteter för ungdomer, finns typ inga just nu...

Bättre kommunikation med buss, fungerar värdelöst nu med alla byten och omvägar
44595 Jag tror att vi behöver ett Orts råd på varje ort och där man sammanställer och jobbar

med önskemål, behov från ortens samtliga grupper som näringlivsförening,
samhällsförening, hem och skola, idrottsföreningar pensionärsföreningar, kyrkor och kan
jobba utefter varje orts egna önskemål och behov att kunna växa och utvecklas.
Reftele knyts ju samman med både Ås, Kållerstad, Dye och Nennesmo och många fler byar
runt omkring och jag kan inte se att det styre med folk oavsett politisk tillhörighet och
oavsett vart dom kommer ifrån i kommunen kan ha en aning om hur stora massan önskar
utveckla just denna bygden.



44934 Bygg nya lägenheter.
Bygg cykelväg mellan centrum och kyrkan, och till Anderstorp
Inför badbuss till gislaved.
Fler direktbussar mellan Gislaved- Reftele, utan byte.
Sköt vägarna bättre, refuger och trottoarer växer igen, gäller i flera orter- gislaved oxå.



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

Totalt

43223 Vi är duktiga på att spåna idéer, men vi behöver verkställan från kommunen och Leader!
43265 Fortsätta samarbete i olika frågor, som vindkraft, Elofslund m.m
43454 Politiker lyssnar på invånarna och inte lägger all energi i "staden Gislaved"
43472 Bygga fler lägenheter.

43592 Att vara aktiv i förberedelserna för olika evenemang som ordnas.
43621 Prata för att Reftele är ett bra samhälle att bo i.

Handla på ” hemmaplan”.
43825 Jag är för gammal för förslag för framtiden. Den tillhör de yngre.
43860 Vi hjälper till på golfklubben.
43862 Se tidigare punkter.
43864 Vara mer aktiv politiskt
43869 -- Ytterligare bostadsprojekt…  men först efter det att Gislavedshus har byggt i Podalen

(pågående projekt men ej beslutat byggstart – suck att det ska behöva ta sån tid !!)
-- Rusta och utveckla Järnvägsmagasinet till en lokal för olika trivselaktiviteter.
-- Var till mans fundera på hur vi kan utveckla olika delar av samhället eller egna
byggnader, dvs försköna miljön med allt från blomsterlökar till andra små/större grepp.
-- Att tillsammans med kommunen och privata fastighetsägare se hur tex Ölmestadsån
genom samhället kan göras mer tillgänglig. Även promenadstråk i eller runt samhället /
genom tätortsnära skogar / upp till Rönneljung / till kyrkan.

43958 Vi har en av de högsta skatterna i Sverige men vi på landsbygden får snarare mindre
tillbaka än centralorten.
Skulle det satsas på  Reftele så ettor jag många personer och företag är villiga att gå in
med både pengar och tid.

44520 Fylla i ett formulär med bättre frågor, haha.
Gör redan annat...

44595 fråga 3-5 skulle jag säga hänger ihop.
44934 Engagera mig i samhällsföreningen

Vi kan själva dra igång Refteledagen igen.
Klasser kan ordna bakluckeloppis



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

Totalt

43223 Belysning, säkra överfarter, gympasal på skolan, bygga lägenheter, renovera Rönneljung

43265 Bibehålla tåg och buss, utvecka Solbackaområdet som ett bostadsområde för äldre
43454 Ja något som verkligen gynnar Reftele. Måste säga att dessa frågor kan man inte svara

bara kort och enkelt. Nä detta var ingen bra enkät vad är det för någon dyr konsult som
gjort detta . Inget förtroende för denna kommun det måste till mycket för att ni skall rycka
upp er.

43471 Öppna fiket inne på Solbacka.
Förr kunde äldre komma till solbacka och fika, både boende, anhöriga och andra äldre, för
att träffas. Detta förbygger ensamhet och psykisk ohälsa för äldre.

43472 Gör bostadstomter från Skedesvägen upp vid Larsbo.
Förverkliga Nöbbeleds industriområde
By en säker cykelväg till kyrkan från samhället.
Öppna upp tippen på vardagar.

43592 Kommunen skulle kunna vara hjälpa till med mark och redskap till hundaktivitets gården
som bör finnas centralt för att undvika bilkörning. Engagera kulturskolan för olika
aktiviteter i förenings gården. Ha aktiviteter för barnen på skolloven, ( alla barn går inte på
fritids). Göra det möjligt att ansöka om bidrag och stöd till olika aktiviteter.

43621 Stötta och ta våra idéer på allvar. Vi betalar lika mycket skatt som Gislavedsborna och vi
vill därmed ha samma möjligheter som de.

43825 Att Refteleborna får behålla bra skola och omsorg.
Se till att det finns bra mark för handel och industri.

43860 Det vore bra om det gick att få bidrag till golfklubben eftersom det är bra friskvård!
Öppna fritidsgård, så att det ungdomar som inte håller på med fotboll och gymnastik har
något att göra. Även de som kör runt på EPA-traktorer behöver ha någonstans att vara. Då
slipper de köra runt och förstöra gräsplaner!
Is borde inte vara så svårt att spola vid skolan.

43862 Se tidigare svar.

43863 Se till att alla kommuninnevånarna får tillgång till fiber.
Eftersom kopparnäten kommer att plockas ner under kommande år.

Vid en info träff i Reftele för cirka tre år sedan angående en ny fiberförening som skulle
bildas, blev dock några hushåll utan fiber, trots att ingen skulle bli utesluten.

43864 Boende och industrimark
43868 Se över parkeringsmoralen!

Många bilar parkerar på gång-cykelbana och trotoarer

Gör något åt trafiksituationen vid Tempo - Lantmännen innan något allvarligt sker. Det har
varit många tillbud!

Ofta besök av Fältassistenter.



43869 -- Reftele tätort med tillhörande landsbygd är en levande bygd i sydöstra kommundelen
som står för cirka 10% av kommunens invånare men vi känner oss ofta styvmoderligt
behandlade av kommunens tjänstemän och politiker. Till exempel så har det i Reftele varit
prat om utökad och genomförande av GC-plan och förnyat torg under drygt 20-talet år
men mest snack och liten verkstad.
-- På riktigt arbeta med planering av bostadsmark, industrimark ihop med oss i samhället.
Om inte FÖP Reftele förnyas så behövs något annat sätt som inte förlamar utan som kan
ge faktisk framdrift i byggärenden och utvecklande av samhället.
-- Ökat tempo och bättrad servicevilja från kommunens sida i utvecklingsärenden, tex skall
det inte behöva ta ett år från förfrågan om detaljplan för bostäder till att den påbörjas att
arbetas med. Ej heller 6 – 8 månader från förfrågan om existerande industrimark till
faktiskt köpeavtal mellan kommun och intressent.
-- Kommunen behöver släppa sargen och visa mer framåtanda och investeringsvilja i hela
kommunen. Vi ser med avundsjuka på hur Värnamo kommun fortsatt ligger många steg
framför oss i såväl bostadsbyggande som förberedd skyltad industrimark till salu.
-- Sätta upp delmål för Reftele tätort om hur vi kan nå 1400 invånare till 2026 resp 1450
invånare till 2030.
-- De existerande bostadstomter som kommunen har till salu behöver ses över vad gäller
byggrätt på tomt. Alternativt mer flexibilitet i att sälja 2 tomter vid en
bostadsbyggarförfrågan ...  finns ett antal exempel på hur bygglovshandläggare upplevts
som stelbenta och att de som vill bygga därför kroknar och inte kommer till byggstart.
-- Bygdepeng (ett årligt anslag) till t.ex. samhällsförening / övrigt föreningsliv där
trivselhöjande projekt kan genomföras lokalt.
-- Att denna typ av ”lokalsamtal” genomförs med oss i samhället vart 2a / 3e år så att man
gemensamt kan se vad som har realiserats samt vad vi vill göra härnäst.

43958 Satsa på landsbygden och centralisera inte så mycket.
44520 Planera för att vi finns! Ska det exempelvis byggas ny simhall så ska det också så klart gå

smidigt att ta sig dit, och då inte bara med bil.
Gör dessa kvällar till något som händer med jämna mellanrum, 2-4år?

44553 Prata med  länstrafiken om bättre turer.

Ordna aktiviteter för ungdomar.
44595 Kommunen behöver bli bättre och snabbare i sin hantering / processer.

Förenkla och förbättra sin hantering av ärenden som hamnar i olika utskott.
Se man över hur översiktsplanen tex för Reftele ser ut kan man läsa sig till att många utav
detaljplanerna är väldigt gamla, från 70-80 talet och fördjupning av översiktsplanen för
Reftele antogs i kommunfullmäktige på 90-talet och att man 2020 beslutat i Kf att FÖP:en
är inaktuell, det kan ju inte kommit som en överraskning. Vi har under åren tappat många
både företag och husbyggare som har velat etablera sig just i Reftele men pga den
kommunala förstoppade hanteringen gjort att dessa valt annan ort eller kommun. och det
tycker jag personligen inte är acceptabelt.

Ska man kunna blicka framåt kan man inte ha förmycket gammalt i bagaget. och där tror
jag att man måste jobba mer mot vad de boende på orten önskar och har för
framtidsvision för att kunna få en levande landsbygd.

Vi får inte glömma bort att vi boende är kommunen!

44934 Biblioteket har bara öppet tre dagar i veckan. Slöseri med fint ställe. Öppna fritidsgård för
barn på  bibblan
Se fråga 3
Vad händer med Kastanjegården?


