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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



E-post

Totalt

Textsvar saknas



Vad är den främsta tillgången i er bygd?

Totalt

36904 Närheten till närmaste samhälle (Anderstorp) Omsorg, Handel mm.
Bor på landsbygd med dessa fördelar. Sörsockna.
Mindre problem med bygglov för till och ombyggnader.

36910 Natur, friluftsbad som är handikappanpassat, hembygdsförening och bra sammanhållning.
36916 Skogen och sjöarna. Tillgången till bredband.
36919 Möjlighet till permanentboende i sjönära lägen i befintliga fritidshus där kommuen byggt

ut kommunalt VA.
36920 Naturen, gemenskapen mellan oss som bor här i Våthult.
37000 Vacker natur
37020 Närheten till naturen.
37204 Naturen, dokumenterade fornlämningar.
37219 Naturen, vandringsleder, bad,
40515 Att det inte är tättbebyggt. Glesbebyggelsen ger lugn och ro. Att vi har fiber.
40527 Närheten till natur, sjöar. Närhet till Gislaved som tätort.
40528 Att kyrkbyn är bevarad i stort sett i sin ursprungliga miljö men med nya hushåll senast 30

åren vilket gett möjlighet till ett aktivt föreningsliv som OK Gisle, Hembygdsförening och
en aktiv kyrka på orten. Föryngringen av de boende är en orsak till detta.
Närheten till naturen, friluftslivet och kultur (uppbyggd smedja, Båraryds badet,
Gislegården med bastu m.m.



Vad är den största utmaningen i er bygd?

Totalt

36904 Att bibehålla en sammanhållning som förmår genomföra åtgärder.
(Ska något bli gjort få vi göra det själva)
Avloppsfrågorna. Landsbygden förorenar mindre än tätorter och industricentra.
(BTD-avlopp är absorberat efter ca 15 meter)

36910 Kommunalt vatten och avlopp.
36916 Att stimulera nybyggandet utan att det blir trånga villakvarter
36919 Saknas bredband. Byggrätten för liten i planlagda fritidshusområden om man önskar

attraktiva permanentbostäder i närheten av centralorten.
36920 Bristen på bostäder, då många vill bo i Våthult!
37000 Väghållning under vinterhalvåret samt hålla tjuvarna borta. Många trafikanter som vänder

på uppfarter samt en hel del nedskräpning i bpde natur och i sjön
37020 säkerhet i GC-trafiken
37204 Engagera folk att vara med i gemensamma aktiviteter även utanför kyrkans ramar.
37219 Är att kunna hänga med i den digitala utvecklingen.

Nu är det mycket dålig mobiltäckning (Norlida), vilket försvårar bl.a. möjligheterna till att
kunna arbeta hemifrån. Kommunen har nyligen ordnat med indragning av kommunalt
vatten och avlopp, vilket gör att man mer eller mindre kan bo året om i Norlida. Nu saknas
dock bredbandsuppkoppling, vilket vi anser borde gjorts i samband med grävningarna för
VA. Ska landsbygden fungerar och det ska vara jämställt så bör ALLA få tillgång till
bredband.

40515 Att i om att vi har blivit fler de senaste åren så måste vi visa varandra mer hänsyn än
tidigare vad gäller buller. Inte alltid så enkelt som man kan tro. Lerduveskytte och
Vattenscooteråkningen är ett nöje för få men en plåga för många. Att sophämtningen har
fungerat sådär. Med mkt små snömängder så har de nekat att hämta pga det. Vi har
snöröjning men snöar det konstant så kan det hinna bli 5 cm mellan varven. Då står vi
med överfulla kärl. Rådet vi får är att sätta ut i säckar. Men under loppet av 2 v. det drar
till sig ohyra. Vi får heller inte enl lag köra in det själva så vi kan inte då hjälpa till. Moment
22.

40527 "Bygga" framtidsutveckling i samarbete med tätort och landsbygd. Framtidsvision och
utveckla orten med bostäder för alla över generationsgränser.
Vägnät och allmänna kommunikationer också mot landsbygden.

40528 Att bevara men också att utveckla boenden för fler på lämpliga platsen.
Finns behov och önskemål om att kommande generationer vill kunna bo i Båraryd. Att
utöka skolskjutsarna till att ta med betalande passagerare som får beställa skjuts till
samhället Gislaved.
Att bevara och underhålla vägnätet runt till byarna.



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

Totalt

36904 Bor i Sörsockna i Anderstorp. Kommungränsen begränsar.
Bättre bussförbindelser. Bussar på RV27 stannar inte.
Kommun eller kommunalt bolag tar över fibernät och elnät.
Bibehåll och förstärk stöd till enskilda vägar.

36910 GC-väg utmed 27:an från Gislaved till Båraryd och friluftsbadet.
36919 Utöka byggrätten i Norlida fritidshusområde och fullfölj utbyggnad av bredband.
36920 Mer utveckling möjligheter till tomter runt Majsjön, bättre möjlighet till komunikation

(buss).
37000 Att handelsträdgården försvinner helt.
37020 Bygg ut GC-vägar, skapa möjlighet till människor att bygga.
37204 Rusta upp kyrksjöns badplats. Vandringsled runt Kyrksjön  med bro över fallet vid

utloppet.
37219 Bredband
40515 Jag önskar bevara bygden som den är. Har man valt att bosätta sig på landet är det främst

för att inte ha grannar inpå knuten. Så om ”utveckling ” är lika med fler hus så säger jag
nej tack. Trafiken är redan störande. Har mer förbipasserade bilar än de som bor i centralt
i samhället.

40528 Utöka befintligt belysningsnätet vilket ger säkerhet, trygghet och möjlighet att röra sig ute
efter mörkrets inbrott till aktiviteter som sker i Gislegården, kyrkan, församlingshemmet
m.m. m.m.
Totalrenovering av vägen från "Nissastigen" Rv 26 över kyrkan till Rv 27 som är i ett
anskrämligt skick.
Utöka cykelvägen Gislaved-Hestra med en avstickare upp till  Båraryds badplats. Idag en
livsfarlig cykelsträcka för ungdomen och de flesta som med tvåhjuling tar sig till badet
eller annat friluftsliv med cykel.
Underhålla och rusta upp befintliga cykel och vandringsled genom Båraryd. Har varit en
populär vandringsslinga i Sebjörnarp för Gislaveds- och Bårarydsbor som idag är mycket
illa skött. Förr var en söndagspromenad på denna vanlig men inte idag p.g.a. igenvuxen
promenadstig och illa skött.
Återskapa möjligheten för längdskidåkning genom att under vintertid spåra nämnda
vandringsslingor som är märkta med km avstånd och anslut till cykelleden vid Rv 26. Detta
skulle ge invånarna fina möjligheter till en fin vinteraktivitet som förr.
Varför inte fixa skridskobana på Båraryds sjön på vintern. Det finns ett stort intresse för
detta.
Bevara och rusta upp Observatoriet (vilket den är i ett akut behov av) för att användas i
utbildning och för föreningar m.m. Unik anläggning som funnits i ca 60 år.
Kommunalt vatten och avlopp.
Varför inte en vandringsled med grillplats runt Illerås sjön. Där finns parkeringsmöjligheter
idag.

Kanske ett seniorboende...typ radhus med egen täppa.



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

Totalt

36904 Gå med i lokalt parti
36910 Deltar i skötseln av badplatsen via hembygdsföreningen och kan tänka mig ökat

engagemang.
36919 Bosätta sig permanent i stugområdet.
36920 Mer möjligheter till både permanent boende och även fritidsboende.
37000 Förbättra badplatsen. Stranden behöver bli bättre och större samt mer gungor till barnen.

Att handelsträdgården läggs ner.

37020 bygger man ihop orterna med GC-vägar skulle turismen kunna utvecklas. Mer möjligheter
för spontana verksamheter som skulle vara lätta att nå via cykelleder.

37204 Deltai i olika projekt.
40515 Fortsätta skapa engagemang i våra lokala föreningar.
40528 Starta en aktivitets och utvecklingsgrupp där en inventering av inkomna förslag diskuteras

och i samråd med kommunen utarbetas.


