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Vad är den främsta tillgången i er bygd?
Se bilaga 1

Vad är den största utmaningen i er bygd?
Se bilaga 2

På vilket sätt skulle er bygd kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Beskriv
idéer för utveckling och ökad attraktivitet för bygden.
Se bilaga 3

Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
Se bilaga 4

Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i utvecklingen?
Se bilaga 5
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Bilaga 1

Kolumn: Totalt

53123
Närhet till djur och natur. Möjlighet att kunna bo i ett litet samhälle men ändå ha tillgång till mataffär, post,
lantmännen, bank, blomsteraffär m.m.
Skola och föreningsliv.

53129 Alla känner alla

53140 Vi som bor här som har det största engagemang, många ställer upp när det behövs och bidrar på sitt sätt.

53406
Industrierna och andra företag som växer och satsar på de mindre orterna.Detta medför att det behövs mer
arbetskraft och att orten får fler invånare som vill bosätta sig här .Det märks redan nu att yngre barnfamiljer
flyttar hit.Det är mer familjärt i de mindre orterna och tryggare för barnen och vuxna i mindre orter.

53414
Ett stort utbud av idrott och anläggningar i förhållande till ortens storlek. Dessa anläggningar och aktiviteter sköts
ideellt. Utan idell arbetsinsats skulle det inte finnas någon idrottsaktivitet för barn,ungdomar och vuxna.

53432 Tyngelvi

53433
Att samhället har närhet till vatten och natur.
Skola, matbutik, fabriker, idrotts/gymnastikförening, Lantmännen, bankomat, bank, lunchställe, pizzeria,
förskola, äldreomsorg

53441
Nära till naturen, Aktivt föreningsliv, Engagerade företagare, Välsorterad ICA-butik, Kupan med engagerad ideell
personal, Förskola och grundskola 1-6, Ekbackens äldreboende...

54509 Affären, skolan, banken och sandviks kyrka

54550 Burseryds Idrottsförening, Burseryds Byggnadsförening och Burseryds Gymnastikförening.

54735 Vet ej

54789 Ett föreningsliv (Burseryds IF) som är starkt dit alla är välkomna

54902 Föreningsliv

Totalt 13 svar
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Bilaga 2

Kolumn: Totalt

53123
Lokaltrafiken och dess något skrala utbud av tider.
Att få lokalbefolkning att engagera sig i t ex föreningsliv.
Att man ska få till samhörighet.

53129
Utflyttning pga jobb som försvinner.
Höga drivmedelspriser

53140 Dålig lokaltrafik.

53406
Det behöver byggas fler lägenheter gärna med hiss, för både äldre och yngre så att de som arbetar här inte
behöver bosätta sig på annan ort pga att det är brist. Riv Eken ,dessa lägenheter är inga attraktiva lägenheter.

53414 Behålla de aktiviteter vi har och utvidga dem.

53432 Etablering av företag

53433

Vi har fina möjligheter att göra ett fint och attraktivt samhälle. Vi har även aktiva samhällsinvånare. Men det
krävs också att ledningen i kommunen ger oss förutsättningar och inte åsidosätter och bortprioriterar de små
samhällena. Det är inte speciellt attraktivt.
En stor utmaning är också därför att få kommunledningen att bidra till detta. Att göra små samhällen attraktiva
är en stor del i att öka kommuninvånarantalet. Detta i sin tur bidrar till att öka det ekonomiska läget i hela
kommunen! Tänk långsiktigt och inte bara försöka locka hit invånare med hjälp av "tomma" löften!

53441 Kunna behålla, helst utveckla ovanstående...

54509 Sophanteringen och vägen till sandviks kyrka

54550

Att få moderna lägenheter att bo i så det blir attraktivt att stanna i bygden. Byggs i kommunen, men man
glömmer helt bort Burseryd. Att kommunen släpper dom oerhört höga kraven på att få bygglov. Här missar vi
många nya privata byggnationer som gör bygden fortsatt attraktiv. Arbetstillfällen finns!

54735 Vet ej

54789
Hela Burseryd med omnejd är viktig. Cykelväg som gör att alla kan ta sig på ett miljövänligt och smidigt sätt utan
att vara en fara för trafikanter

54902 Att få köpmän och näringsliv att stanna i bygden

Totalt 13 svar
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Bilaga 3

Kolumn: Totalt

53123

Underhåll av den goda service vi har i samhället, möjlighet för företag att stanna kvar.
Platser för ungdomar att träffas på även i Burseryd. Förr kunde man hänga i Tyngelvi och spela boll m.m. Men det
går inte idag.
Det finns få, eller rättare sagt ingen, naturlig samlingsplats för ungdomar i samhället att samlas på.

53140
En cykelbana mellan Burseryd-Smålandsstenar och en mellan Burseryd-Broaryd. Vi skulle behöva en
samlingsplats för ungdomarna, typ en allaktivitetsbana som det har i de flesta andra samhällena i kommunen. En
plats där barn, ungdomar och vuxna kan mötas på kvällar och helger.

53406

Bygg fler lägenheter .Matbutiken skulle behöva större yta för att utöka sitt sortiment mer och längre öppettider.
Fritidsgård för barn/ ungdomar. Ett Kafe med bageri hade varit ett trevligt inslag. Tandläkare och
Distriktssköterska och BVC på orten som fanns här förut. Rusta upp tågspåren istället för att låta allt förfalla.Då
hade vi kunnat åka kollektivt i stor utsträckning och värna om miljön.

53414
För att få människor att stanna och hyra bostäder bör hyrorna vara anpassade till ortens utbud och villapriser.
Det är ganska dåliga kommunikations möjligheter om du inte arbetar 7-16.

53432
Järnvägen mot Hällabäck rensas och så man kan åka dresin likt Sjötofta-Ambjörnarp även mot Broaryd skulle
man kunna åka dresin .
Fick vi detta upprensat tror jag att det skulle kunna bli bra för promenader ,löpning och cykel också?

53433

1.Rensa upp runt och i sjöar och vattendrag. 2. Bygga fler broar och fina övergångar vid Västerån. 3.Göra fler
promenad/löparstigar ev. runt Tyngeln. Framförallt fler valmöjligheter för löpare/ motionärer att välja på
gällande längd på rundor. 4. Hålla kommunalt ägda grönområden i fint skick och göra dessa till inbjudande
platser. 5. Utökade öppettider i ica butiken. 6. Rensa upp runt och på järnvägen så att det finns möjlighet att ta
dressiner i bruk. Allt för att göra samhället mer attraktivt. Vi har fina möjligheter att göra ett fint och attraktivt
samhälle. Vi har även aktiva samhällsinvånare.

53441

Tomma lägenheter /Eken, Lövängen/ rustas upp och görs attraktivare...
Ev. utökade bussturer...
Uppsnyggning av flera områden...bl.a. runt elljusspåret, Västerån....
Cykelvägar....t.ex. till Smålandsstenar...

54509 Asfaltera hela vägen ut till sandviks kyrka och öppna upp järnvägsförbindelsen mellan falköping och landeryd

54550

Kommunen bör göra studiebesök i andra kommuner för att se hur bygglovshanteringen går till där. Krasst så är
lägenheterna här så dåliga att dom blir outhyrda, vilket leder till att det blivit för många flyktingboenden i på
orten. Här lever vi och flyktingarna i parallella världar. Ingen har kontakt med varandra. Trist utveckling.
Fullständigt misslyckande med integrationen.

54735 Vet ej

54789 Det skulle göra allt om man kunde satsa på cykelvägar. Burseryd-Smålandsstenar men även att Burseryd -
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Gislaved som man sedan kan ta sig vidare både åt Anderstorp men även Hestra. Hade önskat att cykla mer
utanför samhället men för att inte sätta livet till så blir det tyvärr bil.

54902

Viktigt att allmänna kommunikationsmedel inte bantas ytterligare (d.v.s. bussavgångar).
Cykelvägar till grannsamhällen (Smålandsstenar,Broaryd)hade höjt attraktionskraften .
En annan sak som hade höjt attraktionskraften vore om kommunen skötte och röjde/gallrade upp vissa
skogsområden i och runt samhället .
Sådana områden är längs Hestravägen , området mellan Hestravägen Tyngeln och området längs Ågatan .
Dessa områden kunde vara fantastiskt vackra med en liten insats !!
Elljusbanan är ett populärt strövområde , och där har kommunen lovat i 15år att byta ut en gammal trä bro .
Men inget händer ..

Totalt 12 svar
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Bilaga 4

Kolumn: Totalt

53123
Jag skulle kunna ställa upp med min fritid för att möta ungdomar, för man kan inte bara ge dem en möteplats,
det behöver finnas vuxna där samtidigt.

53140 Fortsätta engagera alla som bor i Burseryd

53414
Försöka hålla kvar de aktiviteter som erbjuds. Ideellt arbete är något som håller på att dö ut. Om vi måste
anställa ledare för alla aktiviteter blir inte aktiviteterna för alla eftersom kostnaderna ökar och det finns barn och
familjer som vid för hög medlemsavgift avstår aktiviteten.

53432 Samhällsföreningen tror jag skull fixa underhåll på den med hjälp av kommunen

53433

Vi har ett samhälle med fina omgivningar och därmed många möjligheter till en aktiv och hälsomfrämjande fritid.
Dock behöver samhället få hjälp med möjligheter och ekonomi för att göra verklighet av dessa. Vi har aktiva
invånare som gärna hjälper till och har kreativa ideer. Men det krävs också viss ekonomi och den står kommunen
för!

53441 Hjälpa till med städdagar...hålla rent utmed vägar och gator...

54509 Ställa upp för städdagar i samhället

54550
Har redan byggt ett eget nytt hus där faktiskt bygglovet gick igenom. Hade egentligen inte velat bygga. Hade det
funnits attraktiva lägenheter i Burseryd hade vi valt det alternativet. Någon har fått för sig att vi på landsbygden
inte vill betala för bra boende. Det är helt fel!

54902 Se tidigare svar .

Totalt 9 svar
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Bilaga 5

Kolumn: Totalt

53123 Lokal för samlingsplats, eller ytor ute, t ex en multiarena.

53140
En cykelbana, framförallt mellan Burseryd och Smålandsstenar då det är många som cyklar till och från jobb,
samt ungdomar som cyklar till kompisar och bad i Smålandsstenar, samt en allaktivitetsbana.

53414 Tips på hur vi kan behålla ledare ideellt.

53432
Rensa sly och gallra skogen utmed Västerås genom hela samhället.
Fixa trottoarer med ny asfalt.
Även skogen runt elljusspåret behöver ses över, ruttna träd som snart slår ner vår belysning.

53433
Starta några projekt i Burseryd och sköta om naturen och göra det mer attraktivt till aktiviteter i olika former.
Antingen genom fler vandringsleder i skogarna eller (som jag nämnde) en "sport-arena" vid Tynglen.

53441 Se svar på punkt 3!

54550
Släppa på dom höga bygglovskraven för privatpersoner. Se till att även här finns fräscha och moderna
lägenheter. Här är det under all kritik! Här finns ju arbetskraft och då är det synd att dom inte kan bo på orten.

54789
Bidra med pengar för att utveckla cykelvägar. Tyvärr ser inte Gislaveds Kommun oss som bor ute på landsbygden
vilket är surt. Att ha förslag på cykelvägar kommer man inte långt på. Jag har bott utanför samhället i snart 20 år
och det pratades redan då om cykelvägar och det görs fortfarande

54902
Som jag skrev i tidigare svar , att röja upp skogsområdena är ju en liten insats med konkret resultat !
I Burseryd finns flera skogsbolag som fixar det på några dagar !

Totalt 9 svar
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