
Landsbygdsdialog Bredaryd 
Datum 20220914  

Bredaryds bygdegård 

Närvarande: 

• Mikael Karlsson (C), Kommunstyrelsens ordförande 

• Gottlieb Granberg(M), 1:e vice ordförande KS 

• Bo Svedberg (S), KS, Tekniska Utskottet, Samhällsbyggnadsnämnden 

• Åsa Rocén, Bibliotekschef 

• Jirka Bärnlund Fors, Landsbygdsutvecklare & EU-samordnare 

• Linus Enochson, projektör Tekniska förvaltningen 

• Johanna Haglund, Destinationsutvecklare 

• Jan Lindeberg, Exploateringschef 

• Fredrik Swärdh, Strateg för tillväxt och expansion  

• Rikard Andersson, Campus  

• Andreas Bosson, Campus  

• Heidi Skov Ragnar, Kanslichef  

• 35 Bredarydsbor 

• 12 deltagare på distans 

 

Inledning 
Presentationsrunda samt introduktion i hybridmötet. 

Genomgång av hålltider samt och ramar för mötet. 

Mikael beskriver kommunens vision och på vilket sätt vi ska nå den samt bakgrund till den. 

Biblioteket 
Åsa Rocén presenterar nya biblioteket på Storgatan i Bredaryd och visar ritningar på hur det 

kommer att se ut. Målet är att det ska bli en levande mötesplats. Och man ser framemot att 

fylla biblioteket med många givande aktiviteter, det kommer även finnas möjlighet för 

utställningar där. Man räknar med att det ska färdigt vid årsskiftet.  

Biblioteket kommer ersätta skolbiblioteket. Man kommer ha ett nära samarbete med skolan 

så att det blir naturligt för barnen att komma till biblioteket.  

Biblioteket kommer bli ett mer-öppet bibliotek vilket innebär att man kommer kunna nyttja 

biblioteket även efter stängningsdags. 

Önskemål inkom från en deltagare på dialogmötet om att bereda möjlighet att dricka en 

kopp kaffe vid besöket på biblioteket. Åsa Rocén tar med sig önskemålet.  



Destinationsenheten 
Johanna Haglund beskriver Destinationsenhetens arbete. Hon berättar även om kommunens 

9 InfoPoints och de olika guider och broschyrer som man tar fram. 

Vidare berättar hon om www.varnamo.se samt om evenemangskalendern och hon 

uppmanar att inkomma med aktiviteter. Man har även möjlighet att kunna marknadsföra sitt 

evenemang på E4:an skyltarna, det gjorde vi bland annat med Bredaryds marknad i augusti.  

Om man tänker att man ska anordna ett evenemang finns det möjligheter att ansöka om 

olika bidrag, ex evenemangsbidrag, demokratibidrag, kulturbidrag mfl. Kontakta kommunen 

om ni har tankar för att undersöka vilka möjligheter som finns. 

Det kommer upp ett önskemål om att se över möjligheterna till att även få bidrag för ideell 

arbetskraft samt lokalkostnader även om man äger lokalen, detta är något som är begränsat 

i dag.  Johanna Haglund tar med sig frågan 

Jirka Bärnlund Fors och Gottlieb Granberg tipsar om möjlighet att söka pengar via Leader. 

Jirka är gärna behjälplig om man har frågor eller önskar hjälp. På Leader Linné Smålands 

hemsida kan man se, samt läsa om, tidigare projekt i Leaderområdet.  

Detta har hänt sen sist 

• Bostadsområdet Häggegård 

• Ny förskola Jannelund, inflytt i början av nästa år. Kommunen tackar för gott 

samarbete med fotbollsföreningen då man under byggnationen fått använda sig av 

föreningens mark för de tillfälliga paviljongerna. 

• Ny överföringsledning 

• Nytt ledningssystem i Rönnegård  

• Ny dagvattenrening  

• Uppdatering/renovering av ”Stadsparken”. Kommunen önskar rikta ett stort tack för 

ett gott samarbete med vägföreningen i Bredaryd 

• Uppdatering av Storgatan och planteringar utmed gatan 

• Renoverat spänger mm mot Helig sjö 

• Uppdatering av Annebergsbadet 

• Cykelled Bredaryd-Lanna 

 

http://www.varnamo.se/


Inkomna frågor 
 

Åtgärd/Ansvar 
 

Går det att bredda vägen in till Annebergsbadet?  
Det är svårt då vi inte har rådighet över vägen (enskild väg – 
vägsamfälligheten och markägarna är det som har rådighet)  
Ett förslag som kommer från ortsborna på plats: Då kommunen är en av 
medlemmarna i vägsamfälligheten skulle kommunen lägga ett förslag om 
breddning på årsmötet.  
Man bör även ta en dialog med Trafikverket då de kan vara en del i 
finansieringen. 

 

 

Finns det möjlighet att fylla på med sand vid Annebergsbadet?  
Det krävs tillstånd om man ska fylla sand i sjön, men det skulle ev kunna 
var möjligt att fylla på sand på land.   

 

Linus Enochson 
undersöker 
tillståndsfrågan 

 

Inkomna frågor: Hållbarhet 
 

Åtgärd/Ansvar 
 

Cykelvägen Bredaryd-Lanna  
Den går långt ifrån Havrida och man upplever att man inte använder 
cykelvägen. Man skulle behöva en cykelväg utmed den stora vägen men 
detta går tyvärr inte då det är Trafikverkets väg och kommunen saknar 
rådighet. 
Ett förslag är att man kan dra cykelväg från andra hållet ner till 
Annebergsbadet. 
Synpunkt: 
Man har varit i kontakt med kommunen ang. att bryggan vid 
Annebergsbadet i år har legat vid stora stenar precis vid bryggan och att 
man upplever att det kan vara en fara om man dyker i. När man 
kontaktade kommunen upplevde man att man fick ett dåligt bemötande. 
Linus tar med sig synpunkten  
Det finns inga uppdaterade kontaktuppgifter till kommunen vid 
Annebergsbadets anslagstavla 

 

 
Kommunens 
bemötande ska alltid 
vara professionellt. 
 
Linus Enochson 
undersöker 
uppdatering av 
kontaktuppgifter 

 

Finns möjlighet att slänga tryckimpregnerat på 
återvinningscentralen? 
Det är SÅM som ansvarar för hanteringen. De uppger att de inte kommer 
ha möjlighet att ta emot det i Bredaryd då det är mycket regler kring 
hanteringen och att man kan svårligen kan leva upp till dessa på en 
återvinningscentral. Möjlighet att lämna tryckimpregnerat finns på 
Stomsjö. 

 

 
 
Ingen åtgärd 

Samplanering för buss och tåg (för långt mellan tågstation och 
busstrafik på östra vägen) 
Det är svårt att flytta stationer. Länstrafiken ansvarar för stationerna och 
de ser till snabbaste vägen. Finns det möjlighet att flytta tågstoppet? Det 
är Trafikverkets ansvar och är en komplicerad sak. 
Det skulle behövas ett cykelställ vid Jonsavägen, där finns inget idag och 
det ligger ofta slängda cyklar där 

 

Representanter från 
kommunen kommer 
att träffa länstrafiken i 
morgon (2022-09-15) 
och kommer ta med 
sig synpunkterna 

 



Cykelställ i anslutning till samåkningsparkeringen  
Politiken har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten till att skaffa cykelställ som går att låsa cyklar och mopeder. 
Detta håller man på att utreda. 
Det finns ett cykelställ och det brukar finnas plats vid det är den allmänna 
uppfattningen bland deltagarna. 

 

 
Tekniska 
förvaltningen 
utreder 
möjligheterna 

Cykelväg  
Man önskar cykelväg hela vägen till Värnamo. Det handlar egentligen om 
en väg att cykla på mellan Forsheda och Kärda. Det skulle vara bra om 
man kunde få en bra anslutning mellan Bredaryd/Forsheda (om 
Trafikverket ska anlägga cykelväg kostar den 10 000:-/meter) 
Camilla Rinaldo Miller berättar att man för diskussioner med Trafikverket 
att skapa en väg att cykla på, alltså inte cykelväg enligt Trafikverkets 
regler, utan en led av något enklare beskaffenhet.  
Även riksväg 27 mot Gislaved, en mycket farlig väg där det behövs 
cykelväg. 
Det arbetas hela tiden med att försöka hitta lösningar för att utveckla 
cykelvägarna i hela kommunen. För att vi ska hitta lösningar är det viktigt 
att vi är kreativa tillsammans. 

 

 
Diskussioner förs 
med Trafikverket 
kring cykelled 

Fler laddstolpar  
Det skulle behövas fler laddstolpar vid pendlarparkeringen. Det finns en 
stolpe idag men det skulle behövas fler. Kommunen sätter inte upp fler 
laddstolpar utan lämnar det åt andra aktörer. Detta är en fråga för 
marknaden, precis på samma sätt som kommunen inte har 
bensinmackar. 

 

 
Fråga för marknaden 

Inkomna frågor: Attraktivitet 

 

Åtgärd/Ansvar 
 

Sprid evenemang till kransorterna  
De gånger kommunen får förfrågan om plats att ha evenemang som 
kommer de ofta med en kravspecifikation från arrangören. Men vi 
berättar alltid om samtliga orter sedan är det upp till arrangören att 
bestämma var de vill vara. 
Om man har en bra lokal eller mark/plats berätta gärna det för 
Destinationsenheten så att de har med sig det när de får förfrågningar.  

 

 

Utställningslokal ihop med biblioteket  
Det kommer att ges möjlighet för att ha utställningar i biblioteket 

 

Åsa Rocén, 
bibliotekschef, ser 
gärna att man kan 
ha utställningar i 
biblioteket. 

Belysning på lekplatserna  
Det kommer genomföras ett arbete med att se över belysning på alla 
kommunens lekplatser.   

 

 
Ett arbete kring 
detta genomförs 



Sköta gräsklippning/snöröjning/gatusopning på ett tillfredsställande 
sätt  
I grunden är det vägföreningarna som har ansvar för skötseln men 
kommunen finansierar det. De olika insatserna är planlagda, och det är 
samma förutsättningar för alla orter. 
Det finns även ett arbete med den biologiska mångfalden vilket gör att 
vissa ytor ej klipps utan får växa till äng. Detta kan ses som att det inte 
sköts, då det ibland handlar om ytor som tidigare har klippts mer 
regelbundet. 
Har man funderingar/tankar kontakta gärna vägföreningen! 

 

 
 

Trevlig lekplats/skatepark för barn och ungdom  
Det finns pengar avsatta för att utveckla landsbygden och kommunen 
bjuder in civilsamhälle och föreningar till samtal. Dessa dialoger har 
redan skett i Bor och Forsheda. Man räknar med att påbörja dialogen och 
planeringen i Bredaryd i början av nästa år. 
Det uppkommer ett önskemål om uppdaterad lekplats och hundrastgård. 
Det pågår diskussion om man kan hitta en lösning tillsammans med 
fotbollsföreningen kring detta. 
Det kommer upp ett förslag om en aktivitetsförening som kan bli en 
diskussionspartner i dessa frågor. Kommunen välkomnar ett sådant 
initiativ, i vissa samhällen har man samlats i en Samhällsförening för att 
hantera alla angelägna frågor för samhället. 
Ur kommunens perspektiv är det uppskattat med en samlad samtalspart 
på orten.  
 
Synpunkt:  
Kommunen röjde/förstörde vid Lunna buskar för ett antal år sedan. 
Kommunen bör återställa det man fördärvat.  

 

Linus Enochson 
undersöker vad som 
skett med de 
förstörda buskarna 

 

Belysning och grusning runt Helig sjö  
Det är mycket sankt runt sjön. I dagsläget är det inte möjligt att lösa en 
bra vandringsmiljö hela året på. 
Vi har även spänger runt Havsjön, de är lösa och farliga att gå på och 
behöver lagas.  

 

Linus Enochson 
undersöker vad som 
är planerat för 
investering/underhåll. 

Inkomna frågor: Tillväxt 

 

Åtgärd/Ansvar 
 

Förenkla för företag som vill växa/bygga ut  
Kommunen önskar att vi tar ett gemensamt grepp kring framtagande av 
detaljplaner kring området längs med väg 153. 
Kommunen har dialog med Näringslivsföreningen men vi har ännu inte 
lyckats få den gemensamma bilden av hur behoven ser ut. 
Kommunen är beredda på att titta på olika lösningar för finansieringen av 
detaljplanen.  
All industrimark i Bredaryd är såld och arbete med framtagande av ny 
industrimark pågår 

 

 



Fler bostäder  
På Häggegård finns 13+1 lediga tomter för försäljning. De finns 
markerade på Värnamo kommuns hemsida under lediga tomter. 
Det har gjorts ett försök för ett antal år sedan att bygga bostadsrätter 
men det lyckades inte att få beläggning på dem. 
Finnvedsbostäder har byggt 7 lägenheter som var inflyttningsbara vid 
senaste årsskiftet. Ytterligare ett företag har fått bygglov för 8 nya 
lägenheter centralt, men än har inte byggstart skett. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att hitta attraktiv mark 
för nybyggnation och att ta fram detaljplaner. 
På kommunens hemsida kan man gå in och se vilka kommunala tomter 
som finns tillgängliga. www.kommun.varnamo.se 
www.fastigheteribgr.se är en hemsida där man kan gå in och se vilka 
lediga tomter, lokaler som finns i GGVV kommunerna. Där finns även 
privata alternativ. 

 

 

Inkomna frågor: Trygghet 

 

Åtgärd/Ansvar 
 

Lundagården 
Har framkommit att det känns otryggt runt Lundagården. Inga vid mötet 
känner dock igen detta. 

 

 
Ingen åtgärd 
nödvändig 

Nattvandring 
Fritidsavdelningen har bidrag för föreningsvandring som man kan söka. 
Men det krävs ett lokalt engagemang vilket kommunen hoppas finns 
även i Bredaryd om man anser att behov av vandringar finns.  

 

 
Möjlighet till bidrag 
finns 

Mer synliga poliser 
Kommunen uppmanar att ortsborna kontaktar polisen för att påtala att 
det finns ett behov av mer synliga poliser. Det ger resultat. 
Polisen bjöds med till kvällens träff men hade tyvärr inte möjlighet att 
delta 

 

 
 

Övriga tankar och Idéer Åtgärd/Ansvar 
 

Göra färdigt pulkabacken längst upp på Häggegården  
Det är stenigt i backen och i slutet av utplaningen går det ett dike som är 
1.5-2 meter djupt, så det känns inte som det är färdig gjort. 

 

Linus Enochson 
undersöker frågan 

 

Utbildning i föräldravandring/Nattvandring 
Se ovan 

 

 

Övriga frågor 

 

Åtgärd/Ansvar 
 

http://www.kommun.varnamo.se/
http://www.fastigheteribgr.se/


Avlopp – Hamra 
 
Hamraborna önskar ett omtag kring frågan och önskar ett möte med 
kommunen. 
Man skulle även önska att man gör en ny inventering av avloppen. 
  
Gottlieb bemöter dessa påståenden och man kan konstatera att man har 
olika uppfattning. Kommunen har även haft en extern revision kring 
frågan och där konstateras det att kommunen har uttryckt sig felaktigt i 
några delar men att beslutet i sig inte är felaktigt. 
Kommunen uppmanade då Hamraborna att man ska begära omprövning 
av beslutet i mark och miljödomstolen, detta för att se om det har skötts 
felaktigt från kommunen, men omprövning begärdes ej.  
 
En Hamrabo önskar att man ska ha ett nytt möte, och Gottlieb säger att 
kommunen är beredda på ett sådant men önskar att man sammanställer 
vilka nya/förändrade frågor man vill diskutera så att det blir ett 
konstruktivt möte 

 

 
 
Ingen ytterligare 
åtgärd från 
kommunens sida 

Bredäng  
Medskick från ansvarig förvaltningschef (Ulrika Gustafsson): Det pågår ett 
internt arbete för att få till en bra och hälsosam boende- och arbetsmiljö. 
En deltagare i landsbygdsdialogen undrar vilka kompetenskrav det ställs 
på de som anställs och vilka språkkrav som ställs. 
Man vill även skicka med att det saknas möjlighet till aktiviteter för de 
boende. 
 

 
Det ställs inga andra 
kompetenskrav på 
Bredäng än på 
kommunens övriga 
boenden. 
 

Pulkabacken i stadsparken 
Borde finnas ett stängsel så att barnen inte åker ut på vägen, idag finns 
det endast en häck som tar emot.  

 

Linus Enochson 
undersöker 
möjligheten till 
stängsel 
 

Hög hastighet 
Rydaholms vägförening har satt upp en skylt som visar om man håller 
hastigheten eller inte och det funkar väl, så det är ett tips ifall man 
upplever att det körs för fort i samhället. 

 

 



Lundavägen/Storgatan 
Undergången börjar bli dålig, vem äger den? Den behöver åtgärdas. Man 
behöver ta ett helhetsgrepp kring trafiksituationen. Vägföreningen kollar 
på detta men har inte hittat någon bra lösning ännu. 
Tekniska förvaltningen har satt i gång ett projekt kring hela Lundavägen 
för att säkra den. 
Förslag: Vid gamla gå-tunneln kan man inte se då det är en så snäv sväng, 
det skulle behövas en spegel. 
Det finns en hög häck i Bredaryd där skulle det också behövas en spegel. 
Det finns ett regelverk som styr detta med höga häckar. Vägföreningen 
uppmanar att man kommer till dem med dylika frågor för bästa dialog. 
X-rundan är bra att man har flyttat den till elljusspåret men den står 
fortfarande som Helig sjö, behöver ändras.  
 

 
Linus Enochson 
undersöker tar med 
sig det till 
fritidsenheten 
 
 
Vägföreningen ser just 
nu över möjligheten 
att sätta upp spegel. 
 
 
Information för X-
rundan ändrad 

Torpagården  
Vilka planer finns för Torpagården och hur tänker man att Bredaryds 
pensionärer ska få möjlighet att äta gemensam mat.  
 
Det finns en samverkansgrupp kring detta och det pågår en diskussion 
hur servicen ser ut i Bredaryd. En av mötesdeltagarna är delaktig i 
gruppen och detta kommer även tas med dit. 

 

Frågan tas med till 
Omsorgsförvaltningen.   
 

 

 

 

 

 


