
 2022-05-06 1 [8] 

 

 

 

 

 
 

Minnesanteckningar Lokalsamtal  

Burseryd 26 april 2022 kl.18:00-21:10 
22 medborgare närvarade, mötet genomfördes på Tyngelvi, med några tjänstepersoner via Teams 

 

Ordförande för demokratiberedningen, Agneta Karlsson, hälsade alla 

välkomna och berättade om demokratiberedningens uppdrag och upplägget 

för lokalsamtal – en landsbygdsutvecklande medborgardialog. Robin Kaas, 

utvecklingsledare presenterade metoden för lokalsamtal i stort, vad som 

kommit in i enkäten, schemat för kvällen, positiva tillgångar i bygden och om 

befolkningsutveckling för lokalsamtalsområdet. De berättade om Leader och 

att Leader Västra Småland är en möjlighet om man vill söka bidrag för 

eventuella projekt eller liknande.  

Alla kontaktuppgifter finns längs ner i minnesanteckningarna.  

Trygghet  

Andreas Sjöqvist, kommunpolis, berättade om områdespolisernas 

arbetsuppgifter, där samverkan med kommunen ingår. Lokalpolisområde 

Värnamo utgår från Värnamo och Gislaved. Mycket tid läggs på att förebygga 

brott.  

Andreas berättade också om arbetet med grannsamverkan. Om man vill 

starta en grannsamverkan där man bor ska man prata ihop sig med sina 

grannar och sen kontakta kommunen eller polisen. Då får man material 

kostnadsfritt och får också tillgång till information via SMS. En aktiv 

grannsamverkan reducerar risken för brott.  

Andreas berättade också om brottstrender. Ett av de vanligaste brotten 

just nu är bedrägerier. Det sker ungefär 200 000 bedrägeribrott i Sverige 

årligen och långt ifrån alla anmäls till polisen, så mörkertalet är stort. Inte 

sällan slår sig bedragare in på en nisch, som att exempelvis besöka äldre och 

påstå att man ska utföra vissa tjänster. Polisen uppmanar till uppmärksamhet. 

Myndigheter eller företag kommer aldrig be om exempelvis Bank-ID-

uppgifter, kortkoder eller liknande så man ska aldrig lämna ut sådant.  

Internationella stöldligor är också aktiva i södra Sverige just nu. Det stjäls 

från bland annat förråd och lastbilar. Vanliga stölder rör t.ex. bilar och 

bildelar, bränsle, båtmotorer, motorsågar etc. Andreas uppmanar till 

försiktighet; lås in saker över natten och hjälp varandra att hålla koll. Tipsa 

polisen om någonting verkar misstänkt. Ett annat tips är att på något sätt 
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märka sina saker – slipa ett märke, sätta en klisterlapp eller liknande så att 

sakerna går att identifiera.  

114 14 är numret till polisens tipstelefon som man använder för att 

lämna tips. Det är dock inte rätt ställe att ringa om man vill anmäla pågående 

brott eller om man behöver omedelbar hjälp, då ska man ringa 112.  

Antalet anmälda brott har minskat i Gislaveds kommun.  

Räddningstjänsten  

Fler deltidsbrandmän behövs i Burseryd! Johan Nilsson, räddningschef, och 

Niclas Palmgren, ordförande i räddningsnämnden Gislaved och Gnosjö 

kommuner, berättar att behovet av deltidsbrandmän – både män och 

kvinnor - är stort i Burseryd. 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. Att vara deltidsbrandman handlar om en 

gemenskap inom kåren och att göra en samhällsinsats. Det ger en 

extrainkomst på ca 70-80 000 kr/år. Utbildningen är betald och tar ca 8-9 

veckor och görs i dialog med arbetsgivaren.  

Kan man bo i t.ex. Broaryd och vara deltidare i Burseryd? I nuläget måste 

man jobba eller bo i Burseryd för att hinna till stationen i tid. Men man 

jobbar hela tiden för att testa nya saker, en sådan sak kan vara att en 

brandman har en FIP-bil (första insatsperson) och bor utanför samhället. 

Hör av er till räddningstjänsten så kanske något går att lösa! 

Offentlig service  

Det kom upp frågor om hur planering för äldreomsorgen ser ut för 

Burseryd, Broaryd och Smålandsstenar på sikt samt att man lämnade 

synpunkter på att det tar lång tid för biståndshandläggningen.  

 

Ansökan och beslut om på plats på vård- och omsorgsboende 

För ansökan om en plats på vård- och omsorgsboende kan en utredning ta 

upp till tre månader att genomföra. Efter att beslut har fattas om att 

personen beviljats vård- och omsorgsboende ska kommunen erbjuda en 

plats inom 3 månader. 

Äldreomsorg i framtiden 

Det pågår ett arbete med att ta fram en plan för äldreomsorgen samt en 

utredning om äldres boende i Gislaveds kommun. Det syftar till att skapa 

underlag för en långsiktig planering och utveckling av äldreomsorgen. Båda 

dessa dokument hanteras just nu i kommunstyrelsen. Utifrån dem kommer 

http://www.blideltidsbrandman.nu/
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politiken fatta beslut om hur äldreomsorgen och äldres boende ska 

utvecklas de kommande åren.  

Boende, byggnation och mark 

Byggnation och tomter 

Sven Hedlund, stadsarkitekt, och Patric Bergman, vice ordförande för bygg- 

och miljönämnden, presenterar kommunens arbete om bostäder, mark och 

byggnation. Det finns en del planlagd mark för bostadsbyggnation och 

industri i Burseryd med omnejd som inte är fullt utbyggd än. Länk till karta 

som visar ledig mark Det finns ledig mark i Burseryd för ca 65 lägenheter 

och ca 28 villor.  

Behövs mer mark i attraktiva lägen? Kommunen har ambitionen att 

tillskapa fler tomter i attraktiva lägen. Ett sådant område är i strandnära 

lägen (LIS).  

De ställen Sven presenterar får tummen upp.  

Malin Larsson, vd Gislavedshus berättar att Gislavedshus sålde av 

lägenheter till Bofast i Burseryd för länge sedan. Just nu äger de 23 

lägenheter i Burseryd, varav 4 är lediga i dagsläget. Bofast har 55 lägenheter 

varav 2 är lediga. Att ha så många lediga lägenheter är ovanligt i kommunen 

som helhet. Från bostadsbolagets sida ser man att Burseryd har det lägsta 

marknadsintresset.  

Gällande området Eken i Burseryd, där är ägaren ett bolag i Ljungby. De 

lägenheterna sköts och underhålls inte och ser inte attraktiva ut. Det 

kommunala verktyget för att göra något är tillsyn på en ovårdad fastighet, 

när något är ordentligt nergånget. Det har blivit bättre i området Eken, vad 

gäller service osv, förutom just en fastighet som ägs av en privat 

fastighetsägare. 

 

Bygglovsprocessen 

Sven berättar om bygglovsprocessen. I snitt tar ett bygglovsärende mellan 20 

dagar till 6-7 veckor, den senare tiden gäller om ärendet ska till nämnden. 

Lagstiftningen säger max 10 veckor handläggning. Ett medskick är att det är 

viktigt att aldrig börja bygga utan startbesked och att inte nyttja byggnaden 

innan slutbesked. Om kommunen tar längre tid än 10 veckor så rabatteras 

kostnaden för bygglovet gradvis med tiden. 

 

Byggande och strandskydd 

Sven informerar om vad som gäller för byggande och strandskydd och LIS 

(landsbygdsutveckling i strandnära läge), samt redogör för de områden som 

är utpekade som möjliga för LIS.   

https://gislavedskommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ec2567018ef74cd68bce5375cfa2f88f
https://gislavedskommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ec2567018ef74cd68bce5375cfa2f88f
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Om vattenlinjen är en del av din hemfridszon, alltså tillhör din tomt, är det 

en del av din tomt. Dock ska allmänheten ha tillgång till stranden 20 meter 

från vattenlinjen   

Fritid och föreningsliv och park, skog, stigar m.m.   

Elljusspåret – fritid. och folkhälsoförvaltningen har för närvarande en bra 

dialog med den skötselansvariga föreningen, vilket görs av en sektion inom 

Burseryds IF. Anna Gamlén, fritids- och folkhälsochef, har ett medskick om 

att dialogen fungerar bra med Burseryds föreningsliv.  

Synpunkt kring bron längs elljusspåret, som ofta översvämmas. Lisbeth 

Andersson, ordförande fastighet- och servicenämnden, berättar att Vatten 

och samhällsteknik AB har ett uppdrag från tekniska förvaltningen för att 

åtgärda översvämningen. Bron kommer att tas bort och det kommer läggas i 

en trumma och grusas. Tanken är att arbetet påbörjas i maj/juni.  

Synpunkt lyfts kring skötseln av marken runtom stigen runt Tyngeln.  

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare och Lars Karlsson, vice 

ordförande tekniska nämnden, berättar om deras uppdrag kring skötseln för 

allmän platsmark och skogen. Skogsarbetet utförs av en entreprenör – 

Susab. Frågan har ställs till Susab om planerade åtgärder i området för 2022. 

Vi har dock inte hunnit få svar innan dessa anteckningar skickas ut.   

 

Ulrika berättar även att det är viktigt att trädgårdsavfall slängs på rätt ställe, 

dvs på den egna tomten eller på kommunens återvinningstation 

Synpunkt lyfts kring att de så kallade Kärleksträden som står vid infarten till 

Burseryd – de står väldigt nära vägkanten och känns farliga. Återkoppling: 

Ulrika uppfattar att detta är träd utmed Storgatan, väster om Prästgatan. 

Träden står på kommunens mark och de är friska. Hastigheten är 40 km i 

timmen och det är på en raksträcka så träden klassas inte som riskträd. De 

är inte farligare än något annat utmed vägen igenom tätorten exempelvis 

murar, hus, större träd.  

 

Synpunkt lyfts kring att det finns en del träd som kan vara farliga vid en 

ekskog i kurvan. Återkoppling: Kommunen har olika skötsel i olika typer av 

park-natur-skog. Parkmark med klippta gräsytor samt lekplatser, platser dit 

vi anvisar folk att vistas, ska vara helt säkrade från döda grenar och riskträd.  

I skog och natur får man vistas på eget ansvar. Självklart, om det ligger träd 

över en anlagd promenadstig på kommunal mark, så kommer vi och tar bort 

det om det anmäls. Men vi tar inte ansvar för att alla träd i skogen ska 

beskäras från döda grenar.  

I och med att Gislaveds kommuns skog är certifierad enligt två miljöorgan så 

har vi skyldighet att behålla en viss mängd död ved, och gärna då stående 
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träd för att de ska bli bostad för fåglar och förmultnande bark/ved som blir 

föda för insekter och mossor. 

 

Kontaktcenter är en bra väg in för att lämna synpunkter kring tex trasiga 

saker. Ser man träd som man är orolig över kan man ringa kontaktcenter. 

Man kan även lägga en felanmälan eller lämna en synpunkt via kommunens e-

tjänster. 

 

Utmed elljusspåret planeras en röjningsåtgärd. Skogen planerar att gallras 

inom 2-4 år. Ulrika visade även bilder som beskriver planen att anlägga en 

stig i Burseryd.  

 

 

Gällande skötsel av kommunens skog och mark så finns det ett kommunalt 

arbetslag som sköter röjning, skogning osv. när de jobbar har de möjlighet 

att lägga ris i högar för borttransport. När kommunen anlitar entreprenörer 

för röjning lämnas mycket ris som inte alltid körs bort, dels för gynna 

biologiska värden. 

Synpunkt lyfts på att grillplatsen vid Skogsskolan blir mer skolans än 

allmänhetens, en bättre placering hade varit vid Tyngeln. I dagsläget finns 

ingen grillplats vid sjön. Ulrika tar tacksamt emot förslaget och ska kika på 

det. 

Söder om Ekbacken är ett område som inte är skött, det ser ovårdat ut.  

Återkoppling: Att lägga kompostmaterial i skogen är inte tillåtet, det är ett 

brott som kan ge böter. Det bästa är att kompostera på den egna tomten, 

men också att köra det till gröntippen. Man kan även köpa hämtning av SÅM. 

 

Gällande papperskorgar och hundlatriner – man får slänga skräp och 

hundbajspåsar i båda tunnorna. 

Det lyfts även beröm om att det är väldigt fint vid torget!  
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Kommunikationer och infrastruktur  

Kollektivtrafik 

Anton Axner, utvecklingsledare, berättar om kollektivtrafiken. I Jönköpings 

Län är det Jönköpings Länstrafik (JLT) som har ansvaret för att bedriva och 

utveckla kollektivtrafiken med det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

som grund. Gislaved har regelbundna möten med JLT där trafik med både. 

Har man synpunkter går det bra att lämna dem direkt till JLT, och det är då 

bra om man är så specifik som möjligt i sina önskemål. Synpunkter allmän 

kollektivtrafik, Jönköpings länstrafik (jlt.se) 

 

Synpunkter kring kollektivtrafik - man kan åka från Burseryd till 

Smålandsstenar, men sedan går det ingen buss tillbaka kvällstid. Det är viktigt 

att anmäla in den här typen av synpunkter till Länstrafiken, och vara specifik 

gällande linje, önskade tider osv.  

 

Närtrafik 

Närtrafik är en anropsstyrd form av kollektivtrafik som kan nyttjas av de 

som bor längre än 1 km från närmsta hållplats eller i de fall då det är få turer 

(tre eller färre i en riktning). Det kan inte användas för skol- eller 

arbetspendling. Man kan åka från sin bostad till närmsta tätort, till 

huvudorten, till närmaste hållplats eller fritidsanläggning max 3 km utanför 

tätorten. Mer info: https://www.jlt.se/serviceresor/  

 

Anton lyfter fram att hållplatserna fina överlag, men att vissa saknar 

utrymme och kur. Frågan om mötesdeltagares åsikter gällande enskilda 

hållplatser lyftes.   

 

Cykelvägar 

Cykelvägar – det finns inte många planer på cykelvägar. Det finns en plan 

för utbyggnad av gång- och cykelvägar på kommunalt ägd väg. Anton berättar 

även om det regionala arbetet med cykel.  

Agneta berättar att en möjlighet att göra en cykelväg är att passa på när 

något annat grävarbete ändå ska göras, t.ex. överföringsledning.  

Banvallen lyfts som en möjlighet att göra en cykelväg på. Broaryds 

samhällsförening har lyft samma sak. Detta är privat mark och det är inte 

sanerat ifrån räls och syll. Finns inga planer från kommunen att göra något 

här. Det är främst en fråga för regional cykelplan och en problematik som 

lyfts tidigare är finansiering. Det kan vara en idé för en Leaderansökan.  

https://www.jlt.se/synpunkter-allman-kollektivtrafik/
https://www.jlt.se/synpunkter-allman-kollektivtrafik/
https://www.jlt.se/serviceresor/
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Synpunkter lyfts gällande belysning: cykelväg upp till Backgränd, en mörk 

backe med en bom mitt i vägen. Olycksrisk. Dåligt med belysning på 

återvinningstationen, känns otryggt och svårt att sortera rätt. Ulrika har 

meddelat detta till Gislaved Energi som har hand om belysningspunkter. 

Det saknas belysning vintertid en bit längs en cykelväg ca 50 m.  

 

Vägen till Sandviks kyrka är en statlig väg belagd med grus, och med en 

relativt låg trafikmängd, men har mer trafik sommartid.  

 

Prioritering vid snöröjning? Snöröjning och sandning - Gislaved.se.  

Synpunkt lyfts kring bristfällig asfaltering i centrum.  

 

Finns det dialog mellan kommunen och Trafikverket? Ja, det hålls två 

gånger per år, samt vid vissa specifika ”projekt” likt detaljplaner. En synpunkt 

som lyfts är att vägen i Burseryds centrum slits ner väldigt mycket, då det är 

mycket tung trafik. Anton tar med detta till dialogen med Trafikverket.  

 

Är vi fler som lyfter en eller snarlika synpunkter är möjligheten för 

förändring större. Ett exempel berättas gällande Trafikverket.  

 

Övrigt 
Under kvällen deltog även Emma Gabrielsson som är student vid Luleå 

universitet och ska skriva en uppsats om dialog och tillit. Hon har delat ut en 

enkät under kvällen man gärna får fylla i.  

 

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.  

 

Deltagare från kommunen och kontaktuppgifter 
Kontaktcenter: 0371-81000  

Använd kommunens TYCK TILL för synpunkter!  

 

Politiker 

namn.efternamn@pol.gislaved.se  

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

https://www.gislaved.se/trafik-och-infrastruktur/gaturenhallning-och-snorojning/snorojning-och-sandning
mailto:namn.efternamn@pol.gislaved.se
https://gislaved.tromanpublik.se/
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Agneta Karlsson, ordförande demokratiberedningen 

Lars-Ove Bengtsson, demokratiberedningen 

Peter Bruhn, demokratiberedningen 

Dennis Ernst, demokratiberedningen 

Ronny Johansson, demokratiberedningen  

Veronica Olmos Oscarsson, demokratiberedningen  

Thomas Johansson, demokratiberedningen 

Patric Bergman, bygg och miljönämnden 

Lars Karlsson, tekniska nämnden 

Lisbeth Andersson, fastighet och servicenämnden  

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

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

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

Anton Axner utvecklingsledare, kollektivtrafik och infrastruktur anton.axner@gislaved.se  

 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Sven Hedlund, stadsarkitekt sven.hedlund@gislaved.se  

 

Tekniska förvaltningen      

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare ulrika.frimodiglust@gislaved.se  

 

Räddningstjänsten 

Johan Nilsson, räddningschef, johan.nilsson@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.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.  

mailto:emma.hansson@gislaved.se
mailto:robin.kaas@gislaved.se
mailto:anton.axner@gislaved.se
mailto:sven.hedlund@gislaved.se
mailto:ulrika.frimodiglust@gislaved.se
mailto:johan.nilsson@gislaved.se
mailto:info@entergislaved.se
mailto:info@leadervastrasmaland.se
mailto:info@gislavedshus.se
mailto:hans.brunström@gislavedenergi.se
mailto:andreas.sjoqvist@polisen.se

