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MINNESANTECKNINGAR

LOKALSAMTAL STEG 1
Hestra 18 februari 2020 kl.18:00-20:15
42 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 - Avdelningen för hållbar utveckling
Bengt-Göran Ericsson - Avdelningen för hållbar utveckling
Susanne Härenstam – Avdelningen för hållbar utveckling
Sven Hedlund – Bygg- och miljöförvaltningen
Knut Venholen – Fastighet och Serviceförvaltningen
Agneta Åhsberg – Barn och utbildningsförvaltningen
Jenny Johansson – Socialförvaltningen
Övriga:
Leif Österlind, Enter Gislaved
Malin Larsson, Gislavedshus
Mattias Svensson, Gislaved Energi

Befolkning och positiva tillgångar
De främsta tillgångarna i bygden:

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/
verksamhetsgrupp från bygden, kommunen och
demokratiberedningen.
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Robin Kaas hälsade välkomna och presenterade befolkningsstatistik från området i Hestra med
omnejd. Statistiken visar att grupperna 0-19 år (9%) och 65 år och äldre (17%) har vuxit

mellan 2009 och 2018 medan åldersgruppen där emellan, de i arbetsför ålder har krymp
något (3%).

Boende och byggnation
Susanne Härenstam berättade om långsiktigt planarbete. Kommunens översiktsplan (ÖP16) är från
2016 och fördjupningarna av översiktsplanen (FÖP) för Hestra är från 1998, och Isabergsområdet, är
från 2012. En ÖP och FÖP styr utveckling/bevarande av mark och vatten, exempelvis hur marken ska
exploateras, eller var bostad/olika verksamheter kan lokaliseras.
Sven Hedlund berättade om regelverken runt strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära
områden (LIS) samt lediga kommunala tomter och industritomter i området. Fler planer tas fram
efter behov och efterfrågan. Mer information finns i presentationen och på interaktiva kartor på
kommunens webbsida.

Malin Larsson, VD Gislavedshus berättade om deras senaste byggnation i Hestra. 2018 färdigställdes
16 lägenheter på Bivägen i Hestra, vilken ledde till flera flyttrörelser, till exempel blev 5 hus till salu
och 3 familjer flyttade hit. Gislavedshus vet inte när byggnation sker igen, styrs av efterfrågan.
Gislavedhus har 201 lägenheter i Hestra.
Förstudie Hestra Torg
Bengt och Kjell från samhälls- och näringslivsföreningen berättade om idéen för projektet kring
Hestra Torg som ingår i forma Hestra 2030. Behov om att skapa ett mer attraktivt torg finns, vilket
skulle bli ett lyft för hela samhället och skapa en attraktiv ort, som bland annat är viktigt för att säkra
kompetensförsörjning.
Föreningarna, tillsammans med kommunen, har finansierat en förstudie över hur torget skulle kunna
komma att se ut. Nästa steg är en förankringsprocess i samhället och gentemot kommunen samt att
lösa finansieringen. Se planerna i presentationen. Det finns en utmaning i att genomföra projektet men
en vision finns nu framtagen – och därmed något att jobba emot. Hela samhällets kraft behövs för att
förverkliga. Exempel diskuterades från Limmared och den lekpark som byggts, där ideella krafter
drivit fram utveckling och bidrar med förvaltningen.
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Framtida drift och underhåll?
Uppföljning: Finansiering Hestra Torg

Skola och barnomsorg
Agneta Åhsberg från Barn- och utbildningsförvaltningen berättade om hur förskola, skola och
skolskjuts organiseras för barn i området. På Isabergsskolan går just nu ungefär 200 elever men
prognos visar på krympande underlag efter nästa läsår, då det är stora skillnader i storlekar mellan
olika årskullar. Inflyttning framöver är svårt att förutspå, elevantalet kommer troligen minska utan
nyinflyttning till ca 160 elever. Det är god behörighet bland lärare och duktig, engagerad personal.

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. Buss 136 mellan Jönköping – Vaggeryd – Gnosjö kommer testförlängas under
sommaren till Nissafors och under hösten till Hestra. Kollektivtrafiktrafiken måste utökas när
samhällsservice flyttas till centralort. Stopp vid Isaberg är önskvärt. Ett högre reseunderlag behövs för
att en linje ska prioriteras.

Att ta med till dialoger med GGVV och JLT
Större turutbud under kvällar och helger till Värnamo.
Kan den nya snabbussen till Jönköping ändå stanna vid Isaberg (Höganloft?)
Borde finnas möjlighet att ta sig till Hillerstorp med kollektivtrafik
Anpassa avgångar med tåget.
Finns det en utvärdering kring att bussen vänder vid torget istället för att åka genom samhället?
Hållplatser vid Bjärsved, skolan och Lingongatan fanns tidigare.
Snabbuss GVD-JKPG har flyttats ut ur Hestra för att korta ner restiden.
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.
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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.
Uppföljning: Kollektivtrafik

Näringsliv och service
Leif Österlind berättar om näringslivsbolaget Enter Gislaveds uppdrag och organisation, som bland
annat ansvarar för turism och besöksnäring där närheten till Isaberg 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!
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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
Bengt-Göran Ericsson, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet bengt.goran.g.ericsson@gislaved.se
Susanne Härenstam, utvecklingsledare översiktsplanering susanne.harenstam@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
Jenny Johansson, utvecklingsledare jenny.johansson@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. Malin Larsson malin@gislavedshus.se
Gislaved Energi, bredbandsstöd: 0371-589110

