
Lokalsamtal Skeppshult
Frågeöversikt

1 Vad är den främsta tillgången i er bygd? Öppet svarsfråga
2 Vad är den största utmaningen i er bygd? Öppet svarsfråga
3 På vilket sätt skulle er ort kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Beskriv idéer för utveckling och ökad attraktivitet för orten:Öppet svarsfråga
4 Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd? Öppet svarsfråga
5 Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i utvecklingen av er bygd?Öppet svarsfråga



Vad är den främsta tillgången i er bygd?

Totalt

18576 Bostäder, fritidsrekreationer, cykelstråk m.m.
18597 Industrin och skolan
18883 Människornas engagemang att hjälpas åt.

Närhet till naturen.
Fint  elljusspår.
Närhet till tama och vilda djur.
Trivagården.

19081 Macken faktiskt! Många använder cykelvägen till en utflykt o handlar glass
19082 Närhet till litet samhälle med skola, mack, elljusspår och snart en Trivargård
19446 Skolan
19450 Att få bo på en ort där det finns naturen nära

En fantastiskt samhällsförening som gör så mycket för orten.
19451 En bra och fin förskola och skola enda upp till högstadiet. Trevlig, mindre ort!



Vad är den största utmaningen i er bygd?

Totalt

18576 Arbetsplats, kollektiv trafik
18597 Bevara ett livskraftigt näringsliv
18883 Den största utmaningen är Bruksgatan. Den vanligaste hastigheten är 60 km/h och högre

där man bara får köra 40 km/h, mycket tung och tät trafik.
19081 Få barn o ungdomar från smålandsstenar att vilja komma hit till våra barn
19082 Att jag  som boende i en grannkommun inte får skolskjuts till mina barn trots att skolan i

Skeppshult är närmast.Kommunerna bör ju kunna prata om ett samarbete och jag förstår
inte var i kommunallagen det står att kommunerna inte får ingå sådana avtal. Det borde
kunna gynna miljön också.

19446 kommunala transporter
19450 Att kunna ta sig på ett säkerts sätt till Elljusspåret Trivagården samt till

Fotbollsplanen samt cykelvägen till Smålandsstenar vid södra industriområdet
19451 Tåg/buss förbindelse. Synd att vi måste ta oss till smålandsstenar för att åka tåg när vi har

en station på orten. Träningsmöjlighet, för både ungdomar och vuxna. Utegym? Utveckla
hockeyrinken?



På vilket sätt skulle er ort kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Beskriv idéer för utveckling och ökad attraktivitet för orten:

Totalt

18576 Skapa fler bostäder och tillgänglighet för kollektiv trafik
18597 Bygg ut skolan och barnomsorgen.
18883 Förbättra trafiksituationen på Bruksgatan.
19081 Jag tror på att få en stor lekplats sommarstuga hit folk , både för oss som bor här o för att

andra ska komma hit ! Just nu finns det ingen samlingsplats o bara skolans lekplats o på
dagarna o helgerna behöver våra barn se annat o slippa åka iväg! Det född myclybarn nu o
det bästa är om vi stannar kvar på orten

19082 Större utrymme för skolan. Utveckla Trivargården, fler fritidsaktiviteter nära.
19446 Behålla skolan. Affär till Skeppshult liknande Broaryds
19450 Bygg mer lägenheter och hyresrätter och nybyggnation av

hustomter utmed Nissan
Satsa på skolans bygg matsal och större lokaler
lekplats för barnen.
Ute gym vid elljusspåret.

19451 Utöka möjlighet för träning, utveckla hockeyrinken genom att förstärka sargen, måla
linjer, basketkorg osv. Utegym vid elljusspåret. Bättre cykelväg/säker väg att ta sig till
fotbollsplanen. Förbättra skolan och förskolans utemiljö - utebelysning och ny
klätterställning/andra ute lekställningar.



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

Totalt

18597 Delta aktivt i samhällsföreningens aktiviteter.
18883 Vi gör redan små insatser här och var men har inget förslag på stora saker.
19081 Vi är duktiga på att försöka hitta på saker! Är själv med i klubbar o när möjligheten ges

promotar vi skeppshult!
19082 Vi håller på med Trivargården.  Kanske lekplats för lite äldre, typ klättring
19450 Fortsätta att vara delaktig  i samhällsföreningen.

19451 Tillexempel på förskolan/skolans utemiljö kan föräldrar hjälpa till att bygga. Samma med
utegym



Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med i utvecklingen av er bygd?

Totalt

18576 Möjliggöra nya byggnation av bostäder
18597 Bygga fler radhus och möjliggöra fler villatomter.
18883 Gör plats för gång-och cykeltrafik på Bruksgatan.

Agera så hastigheten hålls på Bruksgatan.
19081 Låt bygden växa! Lekplats som drar lite folk!
19082 gärna mer hjälp med ovan nämnda Trivargård.
19446 Utöka bussturer
19450 Satsa på landsbygden och de små orterna

Var rädd om nästa generation så de kommer tillbaka till orten efter högskolor studierna
19451 Se till att alla aktiviteter inte hamnar i Gislaved utan även att vi i denna delen av

kommunen får en del.


