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STÖD ATT SÖKA – LEADER





Hur har befolkningen i Burseryd med omnejd utvecklats sedan 2016? 
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ÅLDERSFÖRDELNING
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UNDER KVÄLLEN 

• Trygghet med kommunpolis

• Fler deltidsbrandmän i Burseryd behövs! 

• Bostäder, byggnation och mark

• Skötsel och utveckling av park, skog m.m. 

• Kommunikationer och infrastruktur 

• Övrigt



Lokalpolisområde Värnamo



Grannsamverkan



Brottstrender

• Internationella brottsnätverk

• Bränslestölder – bränsledepåer, skogsmaskiner, lastbilar

• Bildelsstölder – katalysatorer, air-bags, strålkastare

• Stölder av båtmotorer, fyrhjulingar, motorsågar

• Stölder från byggarbetsplatser - verktyg

• Bedrägerier – även mot äldre

• Kapellskärningar – elektronik

• Tillgrepp av elfordon - elcyklar



Kontakta polisen 

• 112

• 11414

• Polisen.se

• Polisens reception



Fler deltidsbrandmän behövs i Burseryd!

www.blideltidsbrandman.nu 



UNDER KVÄLLEN 

• Trygghet med kommunpolis

• Fler deltidsbrandmän i Burseryd behövs! 

• Bostäder, byggnation och mark

• Skötsel och utveckling av park, skog m.m. 

• Kommunikationer och infrastruktur 

• Övrigt



Bostäder, byggnationer och mark 

Tomtmark, bygglov  

Strandskydd, jordbruksmark

Byggnationer 



PAUS 



UNDER KVÄLLEN 

• Trygghet med kommunpolis

• Fler deltidsbrandmän i Burseryd behövs! 

• Bostäder, byggnation och mark

• Fritidsaktiviteter och föreningsliv 

• Skötsel och utveckling av park, skog m.m. 

• Kommunikationer och infrastruktur 

• Övrigt



Skötsel och utveckling av park, skog m.m. 



Kollektivtrafik och infrastruktur



KOLLEKTIVTRAFIK

• Jönköpings länstrafik (JLT) är ansvarig

• Önskemål som skickas in till JLT tas alltid vidare för en 

behovsbedömning inför kommande tidtabell

• Specificera tider som kan vara aktuella snarare än fler 

avgångar generellt

• Regional trafikförsörjningsprogram som utgångspunkt



KOLLEKTIVTRAFIK

• Linje 247, Burseryd - Smålandsstenar

• Linje 246, Broaryd – Burseryd - Gislaved 

• Totalt 13 busshållplatser inom lokalsamtalets ”gränser”, 

majoriteten av dessa inom Burseryds tätort. 





Närtrafik

• Boende utanför tätort

• Längre än en kilometer till närmaste hållplats

• Antal vardagsresor är tre eller färre turer i en riktning

• Från bostaden till närmsta tätort, kommunhuvudort, närmaste hållplats eller 

fritidsanläggning max 3 km utanför tätort

• Ej för skol-eller arbetspendling



CYKEL/CYKELINFRASTRUKTUR 

Förslag framkomna av enkät: 

• Burseryd – Smålandsstenar

• Burseryd – Broaryd 

• Regional cykelplan

• Övriga synpunkter gällande cykel? 



Gamla Västra Centralbanan, i höjd med Ågatan  



VÄG/JÄRNVÄG

• Väg 571 till Sandviks kyrka

• Järnväg 

• Vägbidrag

Vägbidrag - Gislaved.se

Ansök om bidrag för enskilda vägar - Bransch (trafikverket.se)

• Övriga synpunkter gällande vägar, underhåll och trafikfunktioner? 

https://www.gislaved.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-gator-och-cykelvagar/gator/vagbidrag
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-for-enskild-vagar/


In/utfart vid Sandviks kyrka 



Övriga frågor? 



TACK!


