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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Besöksadress: Telefon/fax: E-post/webb: Organisationsnr: Bankgiro: 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se   
 

 

Minnesanteckningar Lokalsamtal  

Båraryd 21 september 2021 kl.18:00-20:20 
Ca 5 medborgare närvarade, mötet genomfördes digitalt via Microsoft Teams 

 

Ordförande för demokratiberedningen, Agneta Karlsson, hälsade alla 

välkomna och berättade om demokratiberedningens uppdrag och upplägget 

för lokalsamtal. Robin Kaas och Emma Hansson, utvecklingsledare på 

kommunstyrelseförvaltningen, presenterade metoden för lokalsamtal i stort, 

vad som kommit in i enkäten och befolkningsutveckling för 

lokalsamtalsområdet. 

Trygghet  

Andreas Sjöqvist, kommunpolis i lokalpolisområde GGVV (Gislaved, Gnosjö, 

Vaggeryd och Värnamo), presenterar polisens arbete i Gislaved och 

Anderstorps landsbygd med omnejd. Mycket av arbetet riktar sig mot det 

brottsförebyggande också för att öka tryggheten. Polisen samverkar 

kontinuerligt med andra aktörer, bland andra Gislaveds kommun. Det finns 

två områdespoliser som är stationerade i Gislaved som bland annat håller 

orossamtal och upprättar orosanmälningar till socialtjänsten vid behov. 

Polisen och Gislaveds kommun samverkar också för att ta fram nulägesbilder 

för att skapa en uppfattning om vad som behövs göras tillsammans för att 

öka tryggheten. Polisen har också skrivit under ett medborgarlöfte i 

Gislaved, bland annat innebär det arbetet att polisen med regelbundenhet 

besöker och vistas på platser där det är känt att det är högre risk för oro.  

 

Som invånare kan man tipsa om platser polisen borde kontrollera, det kan 

gälla t.ex. platser där man misstänker att människor säljer droger eller där 

trafikanter ofta kör fort.  

 

Andreas menar att Båraryd är ett lugnt område och i brottsstatistiken från 

Båraryd sticker inget särskilt ut. Det finns vissa stölder och trafikolyckor 

rapporterade. I enkäten lyfts bland annat att hålla tjuvar borta som en 

utmaning, något polisen givetvis håller med om. Ett sätt att minska brott är 

genom ex. grannsamverkan och att hjälpas åt och ha koll på varandra; ser 
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man något misstänkt ska man tipsa polisen. De kanske inte kommer direkt, 

men det är viktigt för polisens arbete och för statistiken att tips och 

anmälningar kommer in.  

Andreas slår även ett slag för grannsamverkan. Pandemin har gjort att 

aktiviteten där har gått ner, man har inte startat upp några nya sådana på 

grund av restriktionerna. Polisen har en SMS-lista man kan skriva upp sig på 

så får man aktuell information, så som varningar om stölder. Om man vill 

vara med på den ska man läsa mer här och anmäla intresse till polisen att 

man vill starta en grannsamverkan. https://samverkanmotbrott.se/  

Andreas tipsar även om appen 112, om du har den nedladdad kan SOS-

operatören se din exakta position. Han påminner även om att man ska ringa 

112 vid akuta händelser och 114 14 vid händelser som inte är akut. Det kan 

vara kö. 

 

Fråga: orosamtalen, har de verkligen effekt? Svar: det är svårt att säga 

exakt hur effektiva de är, men polisens uppfattning är att samtalen är bra. 

Föräldrarna är ofta tacksamma för att man har samtalet och olika insatser 

kan riktas mot ungdomen. 

Fråga: Det är ofta kö vid 114 14, och upplevelsen är att de inte alltid tar 

anmälan. Svar: Polisen uppmanar ändå alltid att man ska anmäla. Det är inte 

alltid att den misstänkte fälls, men det är ändå bra att anmäla, annars växer 

mörkertalen i statistiken. Har man gjort en anmälan kan det även leda till att 

man ser samband vid brott, och kanske att någon av anmälningarna kan 

klaras upp och man ser samband med tidigare anmälningar. 

Fråga: Diskuterar polisen A-traktorer med ungdomar och hur ska man 

som boende reagera när man ser att de går snabbare än 30 km/h? Svar: 

trafiktips tas gärna emot kring detta, via mail på polisen.se eller 114 14.  

 

Kommunikation och infrastruktur 
Anna Andersson, utvecklingsledare på avdelningen för hållbar utveckling, 

informerar om några utgångspunkter kring vägar, gång- och cykelvägar, 

kollektivtrafiken med mera som togs upp i enkäten. JLT, Jönköpings 

länstrafik, ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Utgångspunkten i 

kollektivtrafiken görs från det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

Om man önskar fler tider för avgångar eller liknande är det bra att höra 

av sig till JLT och då är det bra att vara så specifik som möjligt. 

https://www.jlt.se/synpunkter-allman-kollektivtrafik/  

 

 

 

https://samverkanmotbrott.se/
https://www.jlt.se/synpunkter-allman-kollektivtrafik/
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Anna informerar även om närtrafik som finns för boende utanför 

tätort.  

 

Anna visar även en bild på vägnätet och vem som är väghållare för de 

olika vägarna. Har man specifika synpunkter kring en specifik väg är det bra 

att veta vem som ansvarar för skötseln av vägen.  

När man gör prioritering av t.ex. upprustning eller bebyggelse av en 

gång- och cykelväg längs en vägsträcka används ett medelvärde, så kallat 

ÅDT, där är det trafikmängden som framförgällt avgör. 

Fråga: Gång och cykelväg (gc-väg) längs vägen som går mellan t.ex. 26 

och 27, tar inte Trafikverket hänsyn till vägens beskaffenhet för att bygga en 

gång- och cykelväg? Trafikverkets svar är att nej, det är framförallt 

trafikmängden som påverkar.  

Synpunkt lyfts att det borde finnas en gc-väg till badplatsen. Dessutom är  

hastigheten väldigt hög längs den lilla vägen som finns till badplatsen. Det är 

Länsstyrelsen som beslutar om hastigheten där.  

 

I enkäten har skötsel och underhåll av vandringsleder och 

promenadstigar lyfts. Skötselavtalen ser olika ut beroende på vilken led det 

är, det kan antingen vara kommunen eller en förening som sköter skötsel. 

För de leder kommuner sköter ses lederna över en gång om året i början av 

året. Tycker man att något behöver fixas på någon led under säsongen 

behöver man anmäla in detta till kommunen, via kommunens kontaktcenter, 

så hanteras det skyndsamt.  

 

I enkäten har det lyfts att det är utbyggnaden av kommunalt VA en sak 

som kan utvecklas i området. Stefan Cerek, utvecklingsledare inom VA 

(vatten och avlopp) på tekniska förvaltningen berättar om 

utbyggnadsplanerna för VA. Gällande området kring Båraryd och Kyrksjön 

har tekniska gjort en bedömning om att man behov finns av utbyggnad av 

VA, men det är möjligt först längre fram, om ca 20 år. Det beror på flera 

faktorer utifrån behov och möjlighet att bygga. Om man bygger ut 

kommunalt VA måste alla hushåll ansluta sig.  
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Hans Brunström, vd på Gislaved Energi redogör för belysning. Gislaved 

Energi äger och underhåller belysningsanläggningar, på beställning av tekniska 

nämnden. Under 2022 kommer flera belysningspunkter att rustas upp i 

närheten av Båraryd, tex byts stolpar ut.  

I enkäten har det även lyfts att bredbandsuppkoppling både är en 

utmaning och något bra i lokalsamtalsområdet. Hans redogör även för de 

möjligheterna som finns för fiberföreningar och nätägare att söka stöd för 

bredbandsutbyggnad. Bland annat är Henja, Bosebo och Tokarp påväg att 

byggas ut genom Telia.  

 

Boende och byggnation 

Sven Hedlund, stadsarkitekt föredrar hur möjligheterna ser ut för byggande 

på landsbygden. På landsbygden råder goda möjligheter att bygga enskilda 

bostäder – begränsningar finns dock när det kommer till bebyggelse på 

jordbruksmark och strandskydd.  

Gällande strandskydd och LIS – vid alla vattendrag finns strandskydd, man 

kan få dispens för byggande i strandskyddat område så kallade LIS-områden. 

Ansökningar för att bygga i LIS-områden har ökat den senaste tiden. Bland 

annat har möjligheter till tomter vid Majsjön och Norlida lyfts i enkäten. I 

dessa områden finns det utpekade LIS-områden. Går ni i byggnadstankar, 

särskilt när det gäller byggande i tex LIS-områden på jordbruksmark så 

kontakta bygg- och miljöförvaltningen i ett tidigt stadium!  

 

Handelsträdgården i Båraryd har lyfts i enkäten. Bygg och miljönämnden 

hanterar detta. Ett ärende finns, men det hanteras just nu. 2013 gjordes en 

anmälan som avskrevs då man sa att verksamheten tillåter viss nedskräpning. 

Ett nytt ärende har öppnats 2020, som är pågående.  

 

Sven föredrar även för bygglovsprocessen – den återfinns i bifogad 

presentation. De viktigaste råden är att aldrig börja bygga utan startbesked 

och att aldrig ta byggnadsverket i bruk utan slutbesked.  

 

Fråga: seniorboende på landsbygden – finns det i tankarna? Svar: I nuläget 

finns det inte de diskussionerna. Det pågår diskussioner kring äldres boende, 

men inte på landsbygden. Som privat aktör är det fullt möjligt.  

 

Övrig fråga: när inte dialogen med SÅM fungerar, det handlar om att SÅM 

inte hämtade soporna med hänvisning till att det var dåligt skottat – vart ska 

man vända sig då? Ett råd är att vända sig till kommunalråden som sitter i 

SÅMs styrelse.  
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Fritidsaktiviteter och föreningsliv 
 

Det finns en utvecklingsmöjlighet för bygden att göra skidspår längs 

cykelvägar. Fritid- och folkhälsoförvaltningens svar gällande detta är att 

Fritid- och folkhälsa ger bidrag till föreningar som spårar. Spårning görs i 

huvudsak på kommunens elljusspår och av de föreningar som har 

skötselavtal på resp. elljusspår. I just Gislaved spåras inte elljusspåret utan 

spårning görs av OK Gisle på banvallen/GC väg som går mellan Gislaved och 

Hestra.  

 

Badplatsen vid Kyrksjön i Båraryd lyfts som en riktigt fin badplats! Pär 

Sandberg, förvaltare på fastighet och service, redogör för hur skötseln 

fungerar och att det finns en plan för vad som ska finnas på en kommunal 

badplats. Har man idéer kring att det t.ex. bör finnas en till gunga eller 

toalett på badplatsen vänder man sig till fritid- och folkhälsoförvaltningen, 

som kan göra en beställning till fastighet.  

Det lyfts att badet är den enda badplatsen i kommunen som är 

handikappanpassad och är väldigt välbesökt – därför kan det vara svårt att 

jämföra med andra badplatser i kommunen. 

För ett antal år sedan hade hembygdsföreningen ett möte med 

kommunen om att göra en aktivitetsplan på kommunens mark norr om 

badplatsen. Det här är också ett projekt där hembygdsföreningen kan vara 

behjälplig. 

 

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.  
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Deltagare från kommunen och kontaktuppgifter 
Kontaktcenter: 0371-81000  

Använd gärna kommunens TYCK TILL för synpunkter!  

 

Politiker 

namn.efternamn@pol.gislaved.se  

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

Agneta Karlsson, ordförande demokratiberedningen 

Lars-Ove Bengtsson, demokratiberedningen 

Pierre Svanström, demokratiberedningen 

Peter Bruhn, demokratiberedningen 

Veronica Olmos Oscarsson, demokratiberedningen 

Håkan Josefsson, tekniska nämnden och kommunstyrelsen  

Lisbeth Andersson, fastighet- och serviceförvaltningen  

Magnus Sjöberg, bygg- och miljönämnden  

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

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

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

Anna Andersson utvecklingsledare, kollektivtrafik och infrastruktur anna.andersson@gislaved.se  

Bygg- och miljöförvaltningen 

Sven Hedlund, stadsarkitekt sven.hedlund@gislaved.se  

Tekniska förvaltningen      

Stefan Cerec, VA-ingenjör stefan.cerek@gislaved.se  

Fastighet- och serviceförvaltningen 

Pär Sandberg, förvaltare par.sandberg@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-c.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:namn.efternamn@pol.gislaved.se
https://gislaved.tromanpublik.se/
mailto:emma.hansson@gislaved.se
mailto:robin.kaas@gislaved.se
mailto:anna.andersson@gislaved.se
mailto:sven.hedlund@gislaved.se
mailto:stefan.cerek@gislaved.se
mailto:par.sandberg@gislaved.se
mailto:info@entergislaved.se
mailto:info@leadervastrasmaland.se
mailto:info@gislavedshus.se
mailto:hans.brunström@gislavedenergi.se
mailto:andreas-c.sjoqvist@polisen.se

