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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. 

 

Detta har gjorts sen senaste landsbygdsdialogen 2016: 

Linus och Raymond Pettersson redogör för vad som skett sedan sist: 

Första gången vi var här var det stort fokus på det fysiska, vi har jobbat mycket 

tillsammans med er ortsbor (Hembygdsföreningen har varit en bra 

samverkanspartner) och det har resulterat i bland annat grillkåtan, boulebanan, X-

rundan, Fryele havsbad mm. 

Enkäten: 

Jirka beskriver bakgrund till dagens dialog och enkäten som bygger på visionen. 

Jirka beskriver sortering och prioritering av frågorna samt de inkomna svaren. 

Fördelning män/kvinnor samt åldersspann och varför vi vill veta dessa data går också 

igenom. Inför denna dialog har svar inkommit från samtliga åldersgrupper, alltifrån -

25 till 66-äldre.  

Genomgång av inkomna enkätsvar:  



Hållbarhet: 

Vatten & avlopp: 

För att det ska vara aktuellt med kommunalt avlopp krävs det att man uppfyller ett 

antal kriterier. Dessvärre fattas det hushåll för att det ska vara aktuellt. I dag är det 

endast ett område som eventuellt är aktuellt och det är runt kyrkan.  

 

Cykelväg: 

Det finns tankar om fortsättning kring cykelvägen från Lindstad, mycket tyder på att 

man kan få tillgång till mark och diskussionerna pågår med golfklubben om att man 

kan använda undergången vid golfbanan då detta är enda befintliga möjliga 

undergång under väg 127. Förhoppningsvis kan det bli aktuellt under våren. 

Kommunen har avsatt medel för att man tillsammans med markägare och 

samhällsföreningar mm ska hitta överenskommelse om att bygga enklare cykelleder i 

kommunen. När vi talar om dessa cykelleder menar vi vägar där man kan ta sig fram 

med cykel, de kan vara av varierande beskaffenhet och med varierande underlag i 

form av grus och asfalt.  

 

Raymond tar även upp ett förslag om att kolla om man kan synka cykelleder med 

Pilgrimsleden som passerar Fryele. 

Busskommunikation: 

Kommunen delar uppfattningen om att det är olyckligt att det inte går någon buss till 

Fryele. Detta är dock en fråga som ägs av Länstrafiken (Regionen). Men det finns 

gott hopp om att det kommer att bli av enligt de samtal som förs i Regionen. Politiken 

trycker på för att det ska bli av då det är viktigt med en fungerande kommunikation 

mellan orterna. 

Mikael uppmanar att man från ortens sida ligger på Länstrafiken. 

 

Fråga: Kan man göra så att skolskjutsarna kan bli tillgängliga för alla?  

Svar: Det är det redan idag i mån av plats. (kostar inget) 

Det har hänt att barnen inte har fått ta med sig kompisar utan att betala, om det 

händer uppmanas man kontakta kommunen. 

Det tipsas om Närtrafiken, upp till 6 enkelresor per vecka, behöver dock bokas 1 

timme i förväg.  

Attraktivitet: 

Ödehus: 



Det har gjorts en inventering av kommunens ödehus för ett par år sedan. Det har 

vaskats fram ca 1200 fastigheter i kommunen. Vi har en lång lista på personer som 

gärna vill köpa ödehus men tyvärr är det väldigt få som är beredda på att sälja sina 

hus. Om man har frågor är man välkommen att kontakta Jirka.  

Samlingsplatser/Grillplatser: 

Ett medskick är att fundera på om det behövs fler samlingsplatser eller om man ska 

utveckla de platser som finns.  

Kommunen äger ingen mark så vi har inte möjlighet att åka ut och slå upp en 

samlingsplats/grillplats om man inte får markägarens tillåtelse. 

Man önskar belysning på befintlig grillplats (den vid skolan), Linus tar med sig det 

önskemålet. 

Missionskyrkan byggt egen då kommunen inte varit behjälplig.   

Raymond tar även upp hembygdsparken som ett alternativ för ytterligare grillplats. 

Önskar man hjälp med att hitta pengar att söka kan man också höra av sig till 

landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors för att få information och vägledning. 

Paviljong vid boulebanan: 

Vi tar med oss att man önskar sig ett väderskydd vid boulebanan, Linus tar med sig 

frågan och undersöker om det är möjligt. 

Gatubelysning:  

Frågan var uppe senast kommunen var ute i Fryele. 

Kommunen har beslutat att ej avveckla några av de gatubelysningsnät som finns i 

dagsläget men man kommer dock inte utöka de befintliga näten.  

Det ska tas fram en belysningsstrategi, både för tätort och landsbygd, detta för att 

öka tryggheten runt tex skola mm. Detta är en viktig fråga för både trygghet och även 

ur ett folkhälsoperspektiv för att stimulera motion. 

Padelbana: 

Kommunen kommer inte att bygga en padelbana men om det finns någon privat 

intressent så är man välkommen. 

Tips: om man bygger en ny gymnastiksal skulle den även kunna använda den till 

andra aktiviteter ex padel. Multiarena… 

Tips 2: Skulle det vara möjligt att kolla om man kan hitta samarbetslösningar mellan 

näringsliv/kommunal 

Trafikplats E4 Hörle:  

Vi har inte rådighet över Trafikverkets ansvarsområde. Så detta är tyvärr ej 

kommunens fråga utan denna behöver man driva mot Trafikverket.  

Trygghet: 



Hög hastighet genom byn:  

Då det endast är polisen som har möjlighet att genomföra fastighetskontroller 

uppmanas Fryeleborna att kontakta polisen och uppmärksamma dem på problemet. 

Trafikverket har regler för utformning av vägar, farthinder och skyltar men det borde 

gå att diskutera med dem att få upp en skylt om att det finns en skola. 

Varningsskylt korsning från Vrigstad hållet: 

Det är Trafikverkets väg så man behöver ta kontakt med dem. Kommunen ställer 

gärna upp och stödjer ett sådant initiativ.  

Förläng gatubelysning: Se svar ovan kring gatubelysning.  

Mobiltäckning:  

Kommunen har tyvärr inte rådighet i denna fråga. Men om man kan ta fram ett 

underlag på var mobiltäckning saknas kan kommunen tillsammans med Fryeleborna 

underteckna en gemensam skrivelse till operatörerna. 

När det är storövning försvinner täckningen snabbt, och detta kommer säkerligen 

fortsätta även framgent. 

Tillväxt: 

Skolan: 

Tas under egen punkt 

Tomter att bygga på: 

Det finns ingen kommunal mark som kan göras till tomter, kommunen välkomnar 

dock privata initiativ. Detta är en angelägen fråga för kommunen också för att vi ska 

kunna växa 

Självbetjäningsbutik:  

Kommunen kan vara behjälplig i att visa vilka aktörer som finns, kontakta gärna Jirka 

för att få hjälp med kontaktnät och tips kring bidragsansökningar.  

Det är viktigt med bred uppslutning och att man i så fall är lojal sin 

självbetjäningsbutik, annars självdör den. 

Bybibbla: 

Lars Alkner informerar om bakgrunden till idén om en bybibbla. Allt började med 

utredning av bokbussen. Dagens användande av bokbussen stödjer inte en 

investering på 5 miljoner till en ny diesellastbil.  

Centralen förblir stadsbiblioteket, man kommer succesivt öka tillgängligheten på 

filialbiblioteken genom sk ”meröppet”. Idag finns också möjlighet till ”boken kommer”, 

man kan beställa böcker som kommer hem till dörren.  



Dock kan det finnas ett behov av en samlingsplats. I Ohs och Nydala har man hittat 

olika alternativ där kulturförvaltningen kommer ut 1 gång i veckan till en lokal som 

man har kommit överens med byborna om. 

Man kan även prata med kulturförvaltningen om man har något arrangemang då kan 

vi komma ut med ett popup bibliotek. 

Lars vill gärna se över möjligheterna till en bybibbla i Fryle och behöver då en 

samtalspart, en förening, för att göra detta tillsammans med. De som jobbar med 

bibblan är välkomna att kontakta Hembygdsföreningen för att diskutera möjligheter! 

Det finns en lokal med böcker i skolan, samverkan pågår mellan skolan och 

kulturförvaltningen för att vi ska få den bästa lösningen för invånarna.  

Många enkätsvar gällde skolan, både kring verksamheten och fastighetens 

skick. 

Skolan – verksamhet: 

Skolan behöver mer resurser – utbildad personal och ökad personaltäthet: 

Resurser styrs genom en elevpeng. Detta område hänger ihop med Enehagsskolan. 

Rektorn fördelar pengar och Fryele har fått procentuellt större del än Enehagsskolan.  

Värnamo kommun vill främja de mindre landsbygdsskolorna då vi vill ha en levande 

landsbygd.  

Tyvärr har vi i perioder svårt att bemanna de mindre skolorna och just nu är tyvärr 

Fryele drabbat av att lärare slutar och att det är svårt att tillsätta tjänsterna.  

Det som kommer fram vid avslutningssamtal med personal som lämnar är att de som 

slutar ofta söker sig till större skola för att kunna specialisera sig. 

Fryele har 10 årsarbetare vilket är mer än tex den lika stora skolan i Kärda som har 

7,5 årsarbetare. 

Rektor ska enligt lag har föräldrasamråd. 

Känslan från vissa närvarande Fryeleföräldrar är dock att man inte får någon 

information och man upplever att man försöker ”trötta ut föräldrarna för att man inte 

ska vilja ha kvar sina barn”. Man saknar föräldramöten och man efterfrågar mer 

kontakt och information. 

Johan G tar med sig att information önskas och kommer att jobba för att känsla av att 

man inte får tillräcklig information ska försvinna. Vi vill ha en nära kontakt och öppen 

dialog med föräldrarna. Här är det viktigt med en levande föräldraförening som 

samtalspart för skolan. 

Dialogen tar inte slut ikväll utan kommer att fortsätta framåt. 

Politiken är tydlig med att det inte finns några tankar på att lägga ner några 

landsbygdsskolor, detta gäller både alliansen och Socialdemokraterna. 



Man har dock stor respekt för att man som medborgare kan uppleva att 

landsbygdsskolorna ej prioriteras lika högt som centralortens skolor. Detta är dock 

inte ingången från politik och tjänstemän. 

Viktigt att man säkrar tillväxten i skolan och att vi låter våra barn gå kvar i skolan och 

inte flyttar dem till andra skolor. 

Det är viktigt att vi tillsammans, föräldrar och förvaltning, jobbar för att vi ska ha en 

attraktiv skola. Att vi talar positivt om skolan och visar möjligheterna som finns att 

arbeta och gå på Fryele fina skola. 

Gör det mer attraktivt att arbeta på skolan: se ovan 

Det känns som om Fryele skola är bortglömd i kommunen: se ovan 

Minska det oroliga klimatet: se ovan 

Skolan - fastigheter: 

Idrottshall – en funktionell gymnastiksal behövs: 

Fastighetens sköts av tekniska förvaltningen som har ansvar att tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler efter samråd och önskemål från verksamheten. Det pågår 

ständigt uppdatering av skolbyggnader man har bland annat bytt fönster, ny 

infiltration mm. Idrottshallens golv skall enligt uppgift vara undermåligt, besiktning 

kommer att göras.  

Idrottshallen är egentligen ingen idrottshall utan en vanlig lokal som är omgjord. 

Om man ska prioritera i alla behoven man ser i Fryle, så är det en ny idrottshall som 

står 1:a på listan. Det skulle även ge möjligheter på vinterhalvåret. 

Uppdatera skolgården: 

Man ser även kontinuerligt över skolgårdsmiljön och renoverar och byter ut när det 

behövs. 

Genomgripande plan för skolans framtid lokalmässigt behövs: 

När man pratar om samlat grepp om lokalerna så önskar man att man tänker igenom 

vad lokalerna kan användas på andra sätt. Ex. en fristående gymnastiksal skulle 

kunna ge möjlighet till andra aktiviteter efter skoltid och kan utveckla möjligheterna till 

en bättre fritidsverksamhet. 

Kan man samlokalisera verksamheter för bättre nyttjande? 

Vattenkvalitén i skolan dålig sedan länge: 

Det är enskilt vatten, dvs enskild brunn. 

Man gör rutinprov på vattnet 2 gånger per år och de har inte visat något innan 

förutom lite förhöjda värden på koppar vilket hänger ihop med ledningen. 



Dock var det en miljöinspektion för ett par dagar sedan och då visade det sig att 

vattnet var missfärgat. Och man har valt att säga att vattnet inte får drickas tills man 

har fått tillbaka testresultaten från de prover som skickades in. 

Vattenprover visade ingen anmärkning och vattnet var åter efter knappt en vecka.  

 

Tack för stort engagemang och givande dialog! 


