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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

12623 Egentligen kanske det inte skiljer sig så mycket från andra bygder, men det är här vi bor och
vi vill få bo kvar.
Största tillgången är en livsmiljö med ett öppet och varierat landskap och bebodda hus.
Våra fina småsamhällen i norr o söder, men tyvärr verkar inte våra politiker tycka
detsamma, allt ska finnas i Gislaved enl dom.
Våra fina äldreboenden som nu läggs ner.......

12708 Miljön, lantligheten och människorna. Nissan.
12709 Naturen tryggheten människorna
12764 Att få möjligheten att bo på ett helt fantastiskt lantligt sätt med närheten till djur och natur

och lite lugn och ro efter en hetsig arbetsdag, men ändå så otroligt nära till till ett flertal
orter med gott om arbetstillfällen och det mesta man kan behöva utan att behöva pendla
långa sträckor.

12898 Naturen och miljön.
12941 Skogen, Bra förbindelser med SS och GVD
13082 Naturen
13136 Naturen
13142 Bygemenskap, natur och friluftsliv
13147 Landskapet och omgivningar
13149 Bredbandsfiber. Närheten till Smålandsstenar där all nödvändig service finns. Naturskönt

med fina och omväxlande promenadstråk både i skogen och i det öppna landskapet. Alla
bostadshus är bebodda - inga ödehus. All åkermark är brukad.



Vad är den största utmaningen i er bygd?

Totalt

12623 Utmaningen är främst att få människor att vilja bo kvar och flytta hit så att bygden
fortsätter att vara levande.
Att få våra politiker att lyssna på folket, inte lägga ner äldreboenden i söder som verkligen
behövs då det blir fler äldre i framtiden, att låta hela kommunen leva som politikerna gick
till val på 2018. Det lovades också då att alla äldreboenden skulle vara kvar, nu stängs
istället boenden i pandemitider och äldre sköra personer ska flyttas ifrån sin trygghet. Detta
är helt oacceptabelt i dessa tider, helt horribelt, ingen känsla eller empati finns hos några av
de styrande i kommunen.......

12708 Behålla service som post och bokbuss. Se till att alla har tillgång till bredband. Hålla vägarna
i ordning. Behålla bron över Nissan(Kappeled) så att inte grannskapet delas i 2 och övrig
service försämras. Svårigheter att få bygglov pga närheten till Nissan.

12709 Avsaknad av stabilt bredband öster on Nissan telefon som inte fungerar sedan Telia avslutat
kopparnätet.

12764 Att få möjligheten att föryngra invånarna med få lediga fastigheter och de komplexa
regelverket för att kunna erbjuda intresserade barnfamiljer attraktiva tomter, dags att se
över dessa för att på ett lättare sätt få dom familjerna att vilja satsa här.
Utan att få ut dessa familjer hit kommer med all säkerhet servicen vi har idag med
skolskjutsar, bokbuss mm långsamt att försvinna och göra vår idyll oattraktiv för fastboende
och i förlängningen blir fastigheterna sommarbostäder åt mestadels utländska medborgare
som endast tillbringar några veckor om året här, då förlorar vi vår levande landsbygd.

12898 Infrastruktur
- Väg 26 som nu äntligen börjar att röra lite på sig men som de har lagt alldeles för längt
fram i tiden.
- Tillgången på snabb digital kommunikation. Katastrof.

12941 Barn har svårt att själva ta sig till lekkamrater. Det är svårt att få unga vuxna att bosätta sig
här.

13082 Inflyttning
13136 Fiber till alla
13142 Att få politiker att lyssna på kommuninvånarna och hjälpa till med enklare åtgärder på ett

enkelt sätt
13147 Underhåll, service, digitalisering
13148 Att det inte finns fiber då man jobbar hemifrån och är uppkopplade hela dagen.
13149 Befolkningen blir allt äldre - medelåldern ökar.

Några få bönder sköter och håller öppet all åkermark. Hoppas de orkar fortsätta.



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

Totalt

12623 För att bygden ska vara attraktiv handlar mycket om infrastruktur: Vägar broar, busslinjer
och bredband.
Vägar: Utformningen av Nissastigen efter ombyggnad riskerar ju att skapa en gräns mellan
bygdens västra och östra del så att gemenskapen minskar. Det är mycket viktigt att det blir
möjligt att ta sig över eller under Nissastigen på flera ställen.
Om bron vid Kappeled stängs av riskerar man att Nissan blir en avgränsning mellan
invånarna.
Större bidrag till enskilda vägar, mer personal i skola, vård o omsorg.
Att servicen i de mindre samhällena får finnas kvar, skolor och äldreboenden får finnas även
där.

12708 Tillåt byggnation närmre Nissan. Promenadstråk utmed ån. Tillgång till bredband. Säker
övergång över Nissastigen som går rätt igenom byn. Cykelväg mellan Villstad och
Smålandsstenar (med säker överfart över Nissastigen) så att barnen kan ta sig till varandra
och friidrottsanläggningen

12764 Genom att förenkla bygglov titta över strandskydd som känns föråldrade regler och inte
verkar vara samma i övriga Sverige skulle den yngre generationen få det enklare att satsa
sin framtid här ute hos oss.
När nu den nya vägen kommer att byggas är det otroligt viktigt att den inte kommer att dela
orten, är redan idag svårt för en del speciellt barn/ungdomar att ta sig till samhällena på ett
säkert sätt, utan att det planeras så att det går att korsa den med och utan bil, annars
kommer det definitivt bli ett mindre attraktivt ort att bo på.

12898 - Genomför ombyggnationen av RV 26 omgående.
- Se till att alla hushåll får tillgång till det som utlovats, ett snabbt bredband. Det är omöjligt
att bo här och driva företag utan detta.

12941 Asfalterad och snöröjd cykelväg till SS. Kommunalt vatten och avlopp. Märka upp
vandringsled med grillplatser och vindskydd. Ha gemensamma aktiviteter för att lära känna
grannar.

13082 Bättre infrastruktur, mindre lastbilstrafik
13136 Fiber till alla
13142 Belysning vid busshållplatser, pendlingsparkering, fiber åt alla, cykelbana både till Gislaved

och Smålandsstenar. Återinföra sena bussar och nattbussarna som har blivit indragna.
Upprensning av Nissan

13147 Tillgång till fiber.
Farthinder i Villstad Kyrkby, vid 50-sträckan förbi församlingshemmet.
Bättre underhåll vid och runt kyrkan och församlingshemmet.
Bättre belysning i Kyrkbyn höst/vinter/vår.

13148 Fiber.
Farthinder i Villstad kyrkby, en vid allén och en mellan bron och församlingshemmet.
Belysning i kyrkbyn.

13149 Underlätta för mer villabebyggelse. Yngre familjer vill hellre bo på landsbygden än i
tätorten. Den negativa befolkningsutvecklingen i Gislaveds Kommun måste brytas. Ny
cykelväg Kvarnaryd/Åtterås till Smålandsstenar. Burserydsvägen är livsfarlig för cyklister och
fotgängare.



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

Totalt

12623 Se till att vi har en gemenskap i byarna. Ordna sociala aktiviteter Få nyinflyttade att känna
sig välkomna. Engagera oss i vägföreningar så att de enskilda vägarna sköts.
Erbjuda tomtmark om någon vill bygga.

12708 Ordna aktiviteter där ortsborna träffas. Snygga till utmed ån och anlägga ett
promenadstråk.

12764 Jag är idag engagerad i vår vägsamfällighet och jobbar för att vägarna skall vara riktigt fina
och att vi skall få behålla vår fina bro över Nissan, utan den kommer det bli helt annan plats
att bo på och därmed mindre attraktiv.
Detta kommer jag självklart att fortsätta med.

12898 Bygden mår bra om det finns möjligheter att driva verksamhet, bygga upp företag och om
människor vill och kan av praktiska skäl bo kvar.
Vi försöker att verka och utveckla verksamheter och då också bygden

12941 Röja och märka upp vandringsled. Var med och bjuda in till en grannträff.
13082 Då access till samhället (Sst) genom cykelväg. Vi bor bara 3 km från Sst men idag måste

barnen cykla ut på Nissastigen för att kunna ta sig till samhället.

Fiber! Det är galet att det inte finns 2021!
13136 Fiber till alla
13142 Forsätta att engagera mig i min byggd.
13147 Fortsätta att underhålla och sköta området på ett attraktivt sätt.
13149 Ställer gärna upp om det dyker upp något projekt som gynnar landsbygden och ökar

sammanhållningen i byarna.



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

Totalt

12623 Se till att ha livsmedelsstrategin aktuell i hela verksamheten för att öka
livsmedelsproduktion i kommunen vilket kan ge både sysselsättning och ett öppet landskap
Fortsätta att arbeta med rådgivningsbaserad myndighetsutövning. Viktigt både för
näringsverksamhet på landsbygden och för byggande och boende. Som boende på
landsbygden är du ofta mer beroende av myndighetsbeslut för att driva företag, bygga och
bo. Det är då viktigt att man känner stöd från kommunens representanter så det blir lätt att
göra rätt.
Om man vill att barnfamiljer ska bo på landsbygden kanske man ska se över reglerna för
skolskjutsar; det känns inte särskilt attraktivt att barnen ska gå flera kilometer på 70-vägar
utan gångbana eller belysning till en påstigningsplats utan belysning. I praktiken betyder det
ju att föräldrarna  måste kunna köra barnen till skolbussen.
Lantbrevbärarlinjen borde kunna utnyttjas bättre för samhällsservice, tillsyn mm.
Lantbrevbäraren är väl den som når flest invånare på landsbygden.
Sen är det naturligtvis viktigt att kommunen bevakar infrastrukturfrågorna även om det som
sköts av staten eller regionen.
Se till att små samhällen kan få behålla sin service, skolor, äldreboenden för att kunna
utvecklas vilket i sin tur då ger mer inflyttning i kommunen,
HELA KOMMUNEN SKA LEVA....

12708 Infrastrukturen såsom vägar, cykelväg, fiber. Säkerställa post och bokbuss
12709 Se till att alla får telefon och internetuppkoppling

Att säkerställa att vår framtida utveckling finns i Smålandsstenar
12764 Förenkla nybyggnation, göra det säkert för alla att kunna utnyttja kollektivtrafiken, utöka

skolskjutsar så att dom som har flera kilometer att gå till sin påstignings plats inte behöver
det.

12898 Kommunen måste stå i frontlinjen för att bygden får ta del av de möjligheter som erbjuds,
tekniskt och ifrån statligt håll.

12941 Kommunalt vatten och avlopp.
13136 Fiber till alla
13142 Lyssna på ideer och förslag på ett seriöst sätt och försöka tänka samhällsnyttan istället för

att svara att det går inte för då skall alla ha
13147 Som nämnt tidigare:

Fiber
Farthinder

13148 Dra fram fiber. Belysning och farthinder!
13149 Underlätta att få bygga på natursköna lägen på landsbygden - ingen vill bo i skogen. Städa i

vägdikena utmed Burserydsvägen. Där ligger väldigt mycket skräp. Turister från Europa jag
pratat med reagerar på detta. Den tunga trafiken på Burserydsvägen har ökat mycket. Även
personbilstrafiken. Det är en 80-väg men de flesta kör mycket fortare än så. Avåkningar och
viltolyckor sker ofta. Kan polisen göra mer hastighetskontroller? Finns andra sätt att minska
hastigheten?


