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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

 

 

Minnesanteckningar Lokalsamtal  

Reftele 16 oktober 2021 kl.18:00-21:00 
Ca 50 medborgare närvarade (totalt ca 70 personer)  

Plats: Föreningsgården, Reftele 

 

Ordförande för demokratiberedningen, Agneta Karlsson, hälsade alla 

välkomna och berättade om demokratiberedningens uppdrag och upplägget 

för lokalsamtal. Robin Kaas, utvecklingsledare på 

kommunstyrelseförvaltningen, presenterade metoden för lokalsamtal i stort, 

vad som kommit in i enkäten och positiva tillgångar för bygden och 

befolkningsutveckling för lokalsamtalsområdet. Emma Hansson, 

utvecklingsledare, berättade även om Leader, och att man kan vända sig till 

dem för att diskutera finansiellt stöd för utvecklingsprojekt.  

Trygghet – medskick från kommunpolisen  

Andreas Sjöqvist, kommunpolis i lokalpolisområde GGVV (Gislaved, Gnosjö, 

Vaggeryd och Värnamo), har skickat med några punkter från polisen.  

Ring 112 vid akuta händelser och 114 14 vid händelser som inte är akuta. 

Det kan vara kö. Ladda gärna ner appen 112, om du har den nedladdad kan 

SOS-operatören se din exakta position. 

Som invånare kan man tipsa om platser polisen borde kontrollera, det 

kan gälla t.ex. platser där man misstänker att människor säljer droger eller 

där trafikanter ofta kör fort. Använd 114 14 eller polisens hemsida, du kan 

vara anonym. Skriv gärna ner så mycket information du vet, till exempel 

exakta tider det brukar köras för fort under eller registreringsnummer.  

 

Just nu är internationella stöldligor aktiva i södra Sverige. Förvara inte dyra 

saker i olåsta uthus. Ett sätt att minska brott är genom ex. grannsamverkan 

och att hjälpas åt och ha koll på varandra; ser man något misstänkt ska man 

tipsa polisen. De kanske inte kommer direkt, men det är viktigt för polisens 

arbete och för statistiken att tips och anmälningar kommer in.  

Inom grannsamverkan finns en SMS-lista man kan skriva upp sig på så får 

man aktuell information, så som varningar om stölder. Läs mer: 

https://samverkanmotbrott.se/ 

 

https://samverkanmotbrott.se/
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Räddningstjänsten 

Johan Nilsson, räddningschef, och Niclas Palmgren, ordförande i 

räddningsnämnden, berättar att behovet av deltidsbrandmän – både män och 

kvinnor - är stort i Reftele, särskilt dagtid. Är man själv intresserad, eller 

känner någon som är intresserad, kontakta räddningstjänsten. Läs mer: 

www.blideltidsbrandman.nu Här finns en film som visar hur testerna går till. 

Är man nyfiken kan man ha en prova-på-anställning, där man inte har 

beredskap men får åka på larm. Det ger en extrainkomst på ca 70-80 000 

kr/år. Jesper Almborg är platschef Reftele, har man fler frågor kan man prata 

med honom.  

Kan problemet vara att deltidspersonen är borta från företaget? Tvärtom 

är det en tillgång för företagen! Att ha någon som är utbildad i sjukvård eller 

snabbt kan vara på plats och släcka en mindre brand gör stor skillnad. Det är 

viktigt att företagen och kommunen också ställer upp!  

Man kan även tjänstgöra på olika orter om man bor och jobbar på olika 

orter i kommunen.  

Hur går det med rekrytering av kommunala tjänstepersoner, det är ju 

mycket färre personer som jobbar inom kommunen som är 

deltidsbrandmän? Från kommunens sida är man positiv till det. 

Det är en stor ruljangs på deltidsbrandmän, där många bara är deltidare 

2-3 år. Hur är räddningstjänsten som arbetsgivare? Ofta slutar man pga 

personliga skäl.  

Åldersgränser? Helst över 21 år, pga att man behöver lastbilskörkort. 

Man ska klara testerna och se att det finns en framtid.  

 

Boende och byggnation 

Tomtmark  

Sven Hedlund, stadsarkitekt, föredrar hur möjligheterna ser ut för byggande 

i Reftele. Idag finns ca 10 lediga tomter direkt byggbara i storlekar från 800-

1400 kvm. Lediga tomter finns vid Lodjursvägen och Rådjursvägen.  

Var finns mer information om hur stora hus man får bygga per tomt? Det 

regleras i detaljplanen. Tomterna är på ca 1000 kvm – i planen är byggrätten 

160 kvm bruttoarea + 30 kvm för komplementbyggnad. Kommunen har som 

princip att man inte får köpa två tomter, att köpa två tomter hade inte 

påverkat byggrätten, hur stort man får bygga.  

Bygg- och miljönämnden kan ändra i detaljplaner för att justera 

byggrätten. Sven skickar med att nämnden och förvaltningen är tacksamma 

för dialogen kring byggrätter på tomterna.  

 

http://www.blideltidsbrandman.nu/
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Sven nämner att Gislavedshus planerar att bygga 18 lägenheter i Podalen, 

återkommer senare i minnesanteckningarna.  

 

Tomter för industrimark, det finns tyvärr inte mycket industrimark kvar i 

Reftele med omnejd. Kommunen agerar när det finns ett ordentligt tryck, 

vilket finns i Reftele. Vi diskuterar industriområdet Nöbbele som är planlagt, 

men där man måste ha med Trafikverket för att bygga en vänstersväng från 

27:an som kommunen betalar. Trafikverket vill projektera, och starta 

projektering 2022 byggnation 2023. 

 

Reftele är också omgiven av mycket jordbruksmark, vilket innebär 

begränsningar i vad och hur man får bygga.  

 

Vilken plats är intressant att utveckla bostadsområden i Reftele? 

Några förslag som kom upp: Sydöst om Ölmestad, (nära museum). Intill 

Tingshusparken. Kastanjegården. Bakom församlingshemmet. Anders 

Motorcentrum.  

 

Kommunens roll när det kommer till byggnation är att ta fram detaljplaner. 

Kommunens bolag Gislavedshus eller andra aktörer bygger sedan bostäder. 

Det finns ett bra exempel i Reftele där företagare och privatpersoner har 

gått ihop och byggt lägenheter, längs Storgatan.  

 

FÖP, fördjupad översiktsplan, för Reftele är från 1998, vilket är daterat. Från 

2024 kommer de flesta av kommunens FÖP:ar att ingå i den 

kommunövergripande planen för mark och vatten – översiktsplanen, ÖP.  

 

Synpunkter kring att det tar väldigt lång tid från idé till verklighet gällande 

olika byggprocesser, där handläggningen tar lång tid. Det kan till exempel ta 

upp mot ett år för att det ska hamna på bordet, och sen tar jobbet med 

detaljplanen ca 1 år. Ett exempel är Gislavedshus byggnation på Podalen.  

Detaljplaner snittar på 18 månader från beställning till antagande. Det tar 

lång tid för den demokratiska processen, som samråd.   

 

Sven föredrar även för bygglovsprocessen – den återfinns i bifogad 

presentation. De viktigaste råden är att aldrig börja bygga utan startbesked 

och att aldrig ta byggnadsverket i bruk utan slutbesked.  

Går ni i byggnadstankar, särskilt när det gäller byggande i tex LIS-

områden på jordbruksmark så kontakta bygg- och miljöförvaltningen i ett 

tidigt stadium!  
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Gislavedshus  

Ingalill Svanberg och Ingebert Magnusson, styrelsen för Gislavedshus berättar 

om Gislavedshus planerade byggnation på Podalen. 18 lägenheter i tre 

huskroppar, fördelat på 1:or, 2:or och 3:or. Bygglovet beviljades 28 

september. I slutet på oktober skickades ansökan för investeringsstödet från 

staten för att kunna bygga, vilket är ca 1 års handläggningstid. Utan 

investeringsstödet blir det svårt att bygga, för att hamna på en rimlig 

hyresnivå. Beslutet kring byggnation tas i december 2021. 

 

Under dialogen lyfts det att det behövs fler hyresrätter i Reftele och man 

hoppas att man vågar satsa på byggnationen i Reftele. Det finns ett tryck på 

att flytta hit.  

Hur och var Gislavedshus ska bygga regleras i ägardirektivet från 

kommunen, kan man skriva på ägardirektivet för mer byggande på 

landsbygden?  

 

Medskick är att i större orter fungerar marknadsekonomin för byggnation av 

bostäder, vilket är svårare på landsbygden och banker har svårt att ge lån. På 

landsbygden finns andra värden än den ekonomiska hållbarheten, där den 

sociala hållbarheten är viktig! Att bostäder och tomter finns är viktigt för 

utvecklingen och den sociala hållbarheten i bygden.  

 

Kommunikation och infrastruktur 

Pågående projekt – cykelvägar och torg 

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare på tekniska förvaltningen, 

berättar om vad som pågår just nu och vad som är på gång i Reftele. Just nu 

pågår byggnation av gång och cykelvägar genom centrala Reftele, längs med 

Hagagatan. Detta  för att göra korsningen mer säker och ska göra att 

hastigheten sänks. Cykelvägen som kommunen just nu bygger på Hagagatan 

är en del av att lösa problemen med den otydliga trafiksituationen på 

Hagagatan. Cykelvägen är ett försök att lösa konflikter mellan gång-

cykelstråk (när skolbarn på Ölmestadskolan ska till gymnastiken på 

Rönneljung) och leveranser och persontrafik till tempo och lantmännen, 

samt trafik till Hagagatan.  

Med en upphöjd passage sänks bilars hastighet in i hela området. Med 

upphöjd och avsmalnande passage så minskar man genande trafik in på 

resten av Hagagatan.  
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Ulrika visar även planen för Reftele Torg. Byggstart vår 2022. Planen 

inkluderar parkeringsplatser och park med sittplatser, platser för lek och 

växtlighet och ska göra det tydligare vart man ska ta vägen.  

Ulrika svarar även att containrarna för förpackning- och tidningsinsamling 

kommer att vara kvar vid återvinningsplatsen.  

På andra sidan Storgatan utanför Grönpeppar finns det behov av att 

försköna området. Ulrika hälsar att det är oklart om det är kommunens 

mark men Trafikverkets väg.  

 

I enkäten lyftes behov att asfaltera vissa ytor, Ulrika svarar att gatu-

avdelningen i kommunen gör en inventering av asfaltsytor i hela kommunen 

och därefter en prioritering. Tingshusallén kommer att asfalteras nästa år, 

Norra allén har asfalterats i år. 

VA – kommer en liten julhälsning på vattentornet inom kort!  

Belysning till scoutstugan – finns belysning utmed gatan. Stigen mellan 

Gärdegatan och Scoutstugan behöver belysning – Ulrika tar med 

synpunkten. 

 

Ett flertal idéer lyfts som samhället kan utveckla tillsammans med 

kommunen (vilka även ryms även inom kommande ÖP):  

 Mer strövstigar runt samhället så att man får fler rundor runt 

omkring samhället som man kan jobba med tillsammans med 

kommunen. Nordanstigsrundan och Mellbyrundan.  

 Det påverkar mycket hur man gör med järnvägen, om man kan gå 

över den osv.  Arbete pågår för att lägga ner övergångar. 

 Ölmestadsån kan man nyttja för ett mer trevligt gångstråk för att 

knyta ihop Rönneljung med samhället. Vattenkänsla i samhället 

och vision för Reftele.  

 

GC-plan (gång- och cykelvägar) hur går det med det? Cykelväg till 

kyrkan? I detta fall beror det på Trafikverket, som inte vill ha en cykelväg. 

Trafikverket har ett område ca 1-2 m bredvid vägen som de också äger.  

Medskick om att det behövs! Titta på andra lösningar än gc-väg längs 

Trafikverkets vägar. Det är många som promenerar där det är otryggt pga 

trafiken.  

Förslag lyfts om att ha en upplyst fontän i ån?  

Ulrika kan inte lova en fontän, men berättar att de kommer sätta upp en 

grill vid hockeyrinken.  
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Fler parkeringsplatser behövs vid vårdcentralen – synpunkten tas med.  

 

Vid Hjortvägen finns en gen igenom en gröning, där man önskar en 

gångväg då vägen är väldigt blöt och saknar belysning. Tekniska tar med 

synpunkten.  

 

Mer julbelysning önskas för ökad trivsel. Det finns vid torget, men finns 

det möjligheter att ha mer. Gällande Storgatan är det fastighetsägarna som 

får sätta upp något. Det finns julstjärnor samhällsföreningen kan nyttja på 

kommunala gatlampor/uttag.  

 

Ytterligare synpunkter som lyfts till minnesanteckningarna:  

Det är problem för synskadade vid vägarbeten. När kommunen gör arbeten, 

grävjobb, eller avspärrningar av andra anledningar, så glöms det ofta bort att 

inte alla ser. Man kan ha träffar med synskadade och andra 

funktionshindrade för att utbilda dem som bygger. 

 

Synpunkter kring parkering. Parkeringsproblem utanför vårdcentralen och 

Solbackas stora parkering både på Järnvägsgatan och på Skedesvägen. 

De boende (gula markeringar) får ofta sina infarter blockerade av andra 

bilar. Förslag: bygg parkeringar på ytan direkt utanför ”tandläkarhuset” eller 

på tomten 4:56 (blåa markeringar) (=privat mark).  
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Är det höga hastigheter vid en väg kan man ansöka hos tekniska 

förvaltningen) om att sätta upp en blomlåda.  

 

Kollektivtrafik  

Robin Kaas informerar om principer kring kollektivtrafik, där JLT, 

Jönköpings länstrafik, ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. 

Utgångspunkten i kollektivtrafiken görs från det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Om man önskar fler tider för avgångar eller liknande är det bra att höra 

av sig till JLT och då är det bra att vara så specifik som möjligt. 

https://www.jlt.se/synpunkter-allman-kollektivtrafik/  

 

Medskick om att bevaka så att kollektivtrafik finns på landsbygden i 

kommunen och i Reftele, våra intressen måste man bevaka. Järnvägen är 

superviktig för samhället! Håkan meddelar att kommunalråden och 

kommunstyrelsen bevakar detta och att antalet turer beror på beläggningen 

på turerna. Det lyfts att möjligheten att åka kollektivt är viktig för samhället, 

att värdet av det måste vara viktigare än ekonomiska värden ibland. 

 

Information om närtrafik som finns för boende utanför tätort.  

 

 

Offentlig service  

Skolan 

Maria Gullberg Lorentsson, ordförande i barn och utbildningsnämnden och 

Jonny Sveningsson, skolskjutssamordnare berättar att elevernas resultat i 

kommunen som helhet har förbättrats. I enkäten har busskur vid skolan 

lyfts, en dialog har precis påbörjats kring hur man kan gå vidare för att bygga 

en busskur.  

Hur är beläggningen på förskolorna? Det är fullbelagt i hela kommunen, 

även om det varierar mellan årskullar.  

https://www.jlt.se/synpunkter-allman-kollektivtrafik/
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Fritidsaktiviteter och föreningsliv 

Det lyfts att Fritidsgården är bara öppen på kvällstid torsdagar, vilket det är 

för lite. Förr fanns det även fritidsgård för yngre barn vilken drevs av 

föräldrar.  

Per Sundström, ordförande i Fritid och folkhälsonämnden svarar att 

anledningen kring öppettider på fritidsgårdar är resurstilldelning, man har en 

budget att förhålla sig till. Fritidsgårdens målgrupp är 13-18 åringar, därför är 

inte en fritidsgård för yngre aktuellt just nu. 

Fältare – idag finns det 5 fältare som jobbar i hela kommunen, de är fler 

nu än de var för något år sedan. Deras uppdrag är att vara där ungdomar är 

och lära känna ungdomarna. Per berättar att de succesivt ökar sin 

verksamhet och har som mål att komma ut på ett bra sätt – i hela 

kommunen även i Reftele.  

Förr fanns det gratisbussar till badhuset i Gislaved under lov och vissa 

helger för dem som behöver lära sig simma, det skulle vara önskvärt att det 

finns kvar för att minska ojämlikheter. Per berättar att det tyvärr var tomma 

bussar merparten av tiden och att det utnyttjades för dåligt vilket gjorde att 

man lade ner bussen.  

Vård- och omsorgsboende Solbacka  

Jenny Johansson, utvecklingsledare på socialförvaltningen berättar om 

caféverksamheten som en gång funnits på Solbacka. Det finns såklart ett 

värde av att ha ett café, men socialförvaltningen prioriterar sina resurser till 

vårdande. Frågan om det finns det möjlighet att samarbeta med kyrkan, Röda 

korset eller andra föreningar, lyfts från en medborgare. Jenny svarar att det 

går att undersöka möjligheterna.  

Mer information om hvb-hemmet efterfrågas. Sett annons om personal. 

Planen är att öppna upp ett hvb-hem i Kastanjegården, för att bland annat 

kunna ta hem kostsamma platser. Kommer grannar att informeras? Det vore 

bra om kommunen kan informera om detta innan det öppnar upp. Jenny tar 

med detta!  

 

Synpunkt lyfts att det finns hemtjänstpersonal som kör för fort, pratar i 

telefon när de kör bil, röker och parkerar utmed gatan vilket bidrar till att 

det är trångt att passera eller att för de boende på gatan att köra ut/ in på 

sina uppfarter. Jenny tar med synpunkten till verksamheten. Ett tips är även 

att skicka in via Tyck till, se länk längre ner.  

Övrigt 

Hjärtstartare kommer att sättas upp vid Rönneljung.  

Frågan lyfts om vi får en till skolan och idrottshallen också? Kommunen tar 

med sig detta.  
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Sammanfattning och avslut  
Agneta Karlsson tackar för att vi fått komma till bygden och för en bra 

dialog. Ett uppföljande möte kommer att ske med kommunen och de som 

anmälde sitt intresse.  
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Deltagare från kommunen och kontaktuppgifter 
Kontaktcenter: 0371-81000  

Använd gärna kommunens TYCK TILL för synpunkter!  

https://www.gislaved.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/lamna-synpunkter  

 

Politiker 

namn.efternamn@pol.gislaved.se  

Alla kontaktuppgifter till politiker: https://gislaved.tromanpublik.se/ 

Agneta Karlsson, ordförande demokratiberedningen 

Lars-Ove Bengtsson, demokratiberedningen 

Pierre Svanström, demokratiberedningen 

Peter Bruhn, demokratiberedningen 

Dennis Ernst, demokratiberedningen  

Ronny Johansson, demokratiberedningen 

Håkan Josefsson, tekniska nämnden och kommunstyrelsen  

Magnus Sjöberg, bygg- och miljönämnden  

Per Sundström, fritid- och folkhälsonämnden 

Maria Gullberg Lorentsson, barn och utbildningsnämnden 

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

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

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

Anna Andersson utvecklingsledare, kollektivtrafik och infrastruktur anna.andersson@gislaved.se  

Bygg- och miljöförvaltningen 

Sven Hedlund, stadsarkitekt sven.hedlund@gislaved.se  

Tekniska förvaltningen      

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare Ulrika.FrimodigLust@gislaved.se  

Fastighet- och serviceförvaltningen 

Knut Venholen, avdelningschef, knut.venholen@gislaved.se  

Socialförvaltningen 

Jenny Johansson, utvecklingsledare socialförvaltningen Jenny.johansson@gislaved.se  

 

Övriga kontaktuppgifter  

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.  

Gislaved Energi, bredbandsstöd: 0371-589110. Hans Brunström, VD hans.brunström@gislavedenergi.se  

Kommunpolis Andreas Sjöqvist andreas-c.sjoqvist@polisen.se  

Vad är Lokalsamtal?  

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. Under Lokalsamtalen 

deltar både politiker och tjänstepersoner och tillsammans kommer vi att 

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/ 

verksamhetsgrupp från bygden, kommunen och demokratiberedningen.  
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