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Minnesanteckningar Landsbygdsdialog, Gällaryd 
Datum, plats och tid: 2020-03-11. Församlingshemmet, kl. 18:00 

 

Hälsar alla Välkomna 
Susanne Ström från Gällarydsbygdens intresseförening hälsar välkomna. 

Inledning  

- Landsbygdsutvecklare Lisa Lidén berättar om utvärdering (som är gjord för att 

utveckla landsbygdsdialogens första omgång) ”Från Gällaryd till Tånnö på fyra år”.  

- Landsbygdsdialogen börjar nu om igen och består numera av ett möte i stället för två – 

mötet innefattar nu både tjänstemän och politiker vid samma tillfälle. 

- Lisa berättar kort om enkäten som har skickats ut till Gällarydsbygdens medborgare 

och som består av frågor som medborgarna anser är viktiga i Gällaryd och som också 

är kopplade till kommunens mål. Glädjande är att drygt 20% av de som svarat är 

ungdomar upp till 18 år. 

- Tjänstepersonerna utgår från svaren på enkätfrågorna under mötets gång. 

 

Kort om kommunens säkerhetssamordning 
 

Marcus Skytt berättar om sin tjänst som säkerhetssamordnare i Värnamo kommun. 

- Berättar om trygghets- och säkerhetsenheten 

- Arbetar med brottsförebyggande- och trygghetsfrågor 

- Berättar om F-samverkan – samtliga kommuner i länet samarbetar och träffas varje 

vecka. Samarbetar om trygghets- och säkerhetsfrågor. T.ex. om översvämningarna i 

Värnamo kommun 

- F-samverkan har utsett en gemensam grupp som jobbar med Coronaviruset i länet. 

- Gällande Corona; Värnamo kommun följer Folkhälsomyndighetens (FHM) 

bedömningar.  

- Är man orolig för situationen; läs FHM:s hemsida; 

- www.folkhalsomyndigheten.se 

- Medborgare: Undrar hur kommunen tänker när vi står inför stora kriser t.ex. 

skogsbrand, storm eller Corona; menar att krisgruppen bör uppdateras. Görs 

omgående.   

- Hänvisar till Krisberedningsplanen: Marcus tar med frågan till Jannika Tunefjord som 

är beredskapssamordnare, och dialogen förs vidare med Lisa.  

 

 

Leva & Bo 

Skola och barnomsorg 

 

Martina besvarar följande frågor, som bygger på tankar och synpunkter från 

utskickad enkät till Gällaryds invånare: 

• Säkerställa så att skolan få finnas kvar, F-6. 

• Utveckla skolan, vara en attraktiv arbetsplats för lärare. 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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- Pedagogerna på Gällaryds skola har full behörighet, detsamma gäller på 

förskolan.  

- Det finns en vakans på fritids och Tjänster ligger ute i dagsläget.  

- Eleverna är nöjda med sin skola och dom uppvisar goda resultat. 

- Föräldrarsamråd är viktigt så att vi tillsammans kan jobba för att få skolan 

ännu bättre. 

 

• Utveckla skolan som ”Nisch-skola” ex. inom engelska 

- Värnamo kommun har bara ”vanliga” skolor som följer läroplanen. Det är 

inte aktuellt för tillfället med en tematisk skola. 

 

• Musiklektioner på skoltid 

- Man får inte ha individuella musiklektioner enl. skolinspektionen, eftersom 

eleverna har rätt till sina timmar till varje ämne.  

- Kulturskolan jobbar för att bli mer mobila för att komma ut till 

landsbygden och komma närmre medborgarna. 

- Stiftelsen Ohs Kyrka, genom familjen Berglunds fond.erbjuder 

musikövning efter skoltid för alla barn.  

 

• Utveckla förskolan med fler platser 

- Alla barn har platser just nu på förskolan och det finns för tillfället inget behov av fler 

platser. Det är viktigt att vårdnadshavare inte ställer sig i kö i Bor när dom vill att 

deras barn ska gå i Gällaryd. 

- Medborgare: Viktigt att informera om att det finns platser på förskolan och att man 

ska ställa sig i kö där. 

 

• Samarbeta med nätverket ”Bevara landsbygdsskolorna”. 

- Barn- och utbildningsnämnden (BUN) kallar till möte enligt 

överenskommelse under våren. 

 

- Medborgare: Vill träffa både politiker och tjänstemän i separata möten. 

- Martina Arvidsson: BUN har lovat att återkomma i frågan. 

 

• Skapa varumärke ”landsbygdsskolorna”. 

- Medborgare: Nätverket har förslag om bättre namn på landsbygdsskolorna och 

kommer ta upp det vid ett senare tillfälle. 

 

Fritidsaktiviteter och föreningsliv 

- Keith Johansson från tekniska och fritidsförvaltningen svarar på följande 

frågor från enkät: 

 

• Fler fritidsaktiviteter ex. Tennis, scout, fiske. Tränare kommer ut? För alla 

åldrar.  

• En badplats till. 

• Tennisbana/Padelbana, Multiarena, Utegym 

• Vandringsleder runt Lången 
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- Det finns många olika typer av bidrag att söka exempelvis EU, Leader 

Linné, privata stiftelser. Oftast föreningar/företag som gör ansökan:  

- Det finns många aktiva föreningar i Gällaryd vilket är positivt för 

eventuellt genomförande. 

- Vandringsleder runt Lången är inte aktuellt för tillfället. Finns många 

vandringsleder som inte sköts i området. 

- Keith ser goda möjligheter med några av förslagen, men uppmanar 

föreningar att om det verkligen finns intresse för genomförande – bör 

föreningarna samla sig och lämna förslag. 

- Vid intresse för badplats – krävs det initiativ från markägare och 

gemensamt önskemål från medborgarna. 

 

- Kontakta Lisa Lidén för hjälp med bidrag. Hennes mail: 

lisa.liden@varnamo.se 

 

- Medborgare: Vill göra det smidigare att hyra idrottshallen- måste åka till 

Värnamo i dag för att hämta nyckeln: 

- Keith Johansson och Hans-Göran Johansson: Kommunen tar med sig 

synpunkten och försöker hitta åtgärder omgående. 

 

Kommunikation och infrastruktur 

Mikael Karlsson besvarar följande frågor från enkäten: 

• Göra en undersökning om behov av busstrafik in till Bor.  

 

• Ersätta en stor buss med en mindre. 

 

- Mikael Karlsson: Menar att bussens storlek har liten effekt på kostnaden, 

som är det största problemet. Chauffören kostar pengar, inte storlek på 

buss. 

 

• Fungerande kollektivtrafik. 

- Medborgare: Menar att det är dålig kommunikation till Bor – t.ex. för 

gymnasieelever. 

- Mikael Karlsson: vi tar med oss detta. Kommunen har inte hand om 

kollektivtrafik men skolskjuts. Gymnasieelever omfattas i och för sig inte 

av skolskjuts, men kommunen tar med sig frågan.  

 

- Mikael Karlsson: Har haft en buss till Gällaryd – betydligt fler måste åka 

för att det ska vara försvarbart.  

 

• Utöka närtrafiken till efter 22.00, samt fler dagar i veckan. 

- Mikael Karlsson: Det är inte kommunen som bedriver verksamheten utan 

Länstrafiken. En ändring i deras regler kan kommunen möjligen påverka 

men har ingen rådighet över. Kommunen har länge arbetat för 

utvecklingsprojekt och vill göra något ”innovativt”. Kommunen jobbar 

med frågan. Viktigt att vi jobbar tillsammans eftersom en part inte troligt 

når framgång. 
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- Onsdag den 18/3 är medborgarna välkomna till kommunfullmäktigesalen 

kl. 17:00. Länstrafiken presenterar sitt förslag till 

trafikförsörjningsprogram: närtrafik ingår. Gällaryds medborgare kan vid 

det här tillfället framföra sina synpunkter till Länstrafiken. 

 

- Medborgare: Våga göra ett försök med bättre närtrafik för en mer levande 

landsbygd 

- Hans Göran Johansson och Mikael Karlsson menar att det har gjorts försök 

och diskussioner har förts och kommunen driver frågan aktivt. 

 

• Cykelbana Skolan – Kolvarp. 

• Cykelbana Gällaryd – Bor 

 

- Ut med trafikverkets vägar är det svårt att bygga nya vägar. Vid stort 

intresse kan kommunen undersöka möjligheterna.  

- Begränsade resurser, men det finns möjlighet och kommunen ska ta med 

och titta på det. 

- Medborgare: Menar att det även krävs för gångare/motionärer, vid den 

farliga kurvan vid ”Prästakurvan” (korsningen vid väg 714 och 707). 

Betonar att det behövs en enkel grusväg för fotgängare på cirka 250–300 

m.  

- 13 avåkningar i kurvan på 21 år, däribland lastbilar. 

- Mikael: Ska titta på genomförande så fort det går. Lisa Lidén och Keith 

Johansson bokar tid med intresseföreningen. 

 

• Sänkt hastighet vägen genom Gällaryd. 

- Medborgare: Polisen förordar också att den ska sänkas, finns intyg hos 

Susanne Ström. 

- Många barn som passerar vägen till aktiviteter i kyrkan. 

- Vill sänka gränsen till 30 då många kör fort förbi.  

- Medborgare: Vill sänka hastigheten till 50 redan vid Gällarydsskylten.  

- Medborgare: Vill ha farthinder vid kyrkan och Skolan. 

- Mikael Karlsson: Ska kolla på dessa synpunkter. Viktigt att kommun och 

intresseförening driver frågan tillsammans. 

 

• Minska risk för viltolyckor genom avverkning 30 m/sida utmed Bor-vägen. 

- En fråga om markägarna vill göra detta, och om vem som ska göra det. 

- Mikael Karlsson: Anser att satsa mer på dom andra punkterna i första hand. 

 

Mark & vatten  

Boende och byggnation 

 

Dusan Mijatovic svarar på följande frågor från enkäten: 

• Planteringar/Krukor vid in- och utfarter. 

- Frågan är under utredning om det ska ske i alla kransorter i kommunen. Väntar på svar 

om detta. 

 

• Lättare att få bygglov 
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- Dusan Mijatovic: Enligt lag ska det ta max 10 veckor vid ett komplett ärende. 

- Kommunen tar gärna emot samtal för att undvika kompletteringar i ansökan.  

- Går att nå ansvariga via Kontaktcenter eller via mail. Svarar inom 48 timmar. Kan 

underlätta processen om kompletteringar krävs. 

- 0370-37 70 00 

- kontaktcenter@varnamo.se 

 

• LIS-områden 

- Finns ett LIS-område i Gällaryd socken, Vid Lången – finns möjlighet för byggnation 

osv. på området.  

- Medborgare: Undrar varför LIS-området valdes ut, har inte fått någon förfrågan om 

något på området. 

- Dusan Mijatovic: Har valts ut ”strategiskt”. 

 

- Medborgare: Marknadsför tomter i Gällaryd bättre i kommunen 

 

- Hans Göran Johansson: Pekade ut flera olika potentiella LIS-områden- Områden är 

utpekade och de kommer revideras. Viktigt att skicka in yttrande när denna process är 

igång. 

 

- Medborgare: till Samhällsbyggnadsnämnden: Ta med till nämnden ta upp och pröva 

om LIS-områdena och påbörja arbetet nu. 

- Dusan Mijatovic: Vi ska ta med det. 

 

• Trygghetsboende 60+ för att lösa flyttkedjan 

 

- Hans-Göran Johansson: 

- Nya Trygghetsboenden leder till för hög hyresnivå. 

- Ska i stället förändra gamla ägda fastigheter till trygghetsboenden; Finnsvedsbostäder 

äger ingen byggnad i Gällaryd, och det kommer därför inte ske i Gällaryd. 

 

Näringsliv & Service 

Offentlig service  

• Behålla återvinningscentral 

- Nya sopkärl: utvärdering från nya systemet kan leda till förändring.  

- I dagsläget kommer återvinningscentralen att finnas kvar. 

 

• 2 st hundlatriner med påsar. 

- Kommunen: skötsel måste i så fall lösas av orten. Kommunen sköter just nu 400 

soptunnor, har inte möjlighet att sköta fler. 

- Ta med frågan till intresseföreningen. 

 

• Ge äldre möjlighet att äta på skolan  

- Hans Göran Johansson berättar att frågan diskuteras i dagsläget på politisk nivå  

 

- Medborgare: Fråga om skolsköterska kan hjälpa äldre med t.ex. blodtryck och andra 

undersökningar i samband med lunchen som i så fall intas på skolan. 

- Hans-Göran Johansson: Vi är inte där ännu, utveckla idén om mat först, sedan ev. 

utveckla ytterligare. Skolsköterska är inte aktuellt, i så fall distriktsköterska. 

mailto:kontaktcenter@varnamo.se
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• Plantera träd vid lekplatsen 

- Lisa Lidén söker just nu bidrag för trädplantering vid lekplats som pilotprojekt, blir 

ansökningen beviljad genomför vi i Gällaryd. 

 

• Ordna en gemensam yta för odling med fruktträd, bärbuskar m.m. 

- Keith Johansson och intresseföreningen ser att detta kan bli verklighet med 

gemensamma krafter 

 

- Medborgare: Beslut fattat om att ”utrustning” ska monteras på förskolan och pengar 

har avsatts till detta; det ska genomföras men så har inte skett på 1,5 år. Handlar om en 

balansgång/hinderbana). 

- Keith Johansson: Den utrustning som har köpts in följer inte regelverk – och därför 

kan inte kommunen vara behjälplig. Ska dock se om en lösning kan hittas i frågan. 

- Notera att det är hård lagstiftning kring lekplatser, framförallt i offentlig miljö.  

 

- Näringsliv och kommersiell service 

• Utöka den digitala handeln med 1 dag/vecka. 

- Frågan överlämnas till intresseföreningen. 

 

• Starta upp REKO-ring i Gällaryd. 

- Medborgare: En Facebook sida som drivs. 

- För att få kontaktuppgifter om sidan, kontakta Lisa Lidén 

• Skapa aktivitetsdagar: bytesdagar, fårklippning, svampplockning, fiskedagar. 

- Frågan överlämnas till intresseföreningen – som betonar att det är viktigt att folk deltar 

i arrangemang som anordnas. 

 

• Inventering av obebodda hus 

- Ärendet läggs fram till politiken på måndag 16:e mars. Det finns stort intresse för 

kommunens ödehus – som kan vara aktuella att hyra ut/sälja/stycka ut. 

 

• Samåkning 

- Lisa Lidén meddelar att det redan finns applikationer för detta. Kommunen kan inte ha 

hand om denna fråga;  

- Frågan överlämnas till intresseföreningen. 

 

• Landsbygdsråd 

- 1–2 representanter från varje ort i Värnamo kommer att bjudas in till ett råd i april i 

Värnamo.  

- Inbjudna att inspirera är representanter från Tolg, som bland annat är framgångsrika i 

landsbygdsutveckling och samåkning. 

 

• Marknadsföra Gällaryd i kommunens kanaler. 

- Stina Gof informerar om ”naturkartan” som finns på Värnamo kommun. Vill gärna ha 

input om smultronställena så att de kan ”plockas in” i appen.  

 

- Kommer i vår en ny destinationswebb på nya varnamo.se 

- ett ställe där kommunens styrkor kommer att lyftas fram – varje ort kommer att 

presenteras samt få en egen flik. 

- Vill ha hjälp från Gällarydsborna – tillsammans ska orterna lyftas fram.  
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- En film kommer att skapas om varje ort – i syfte att marknadsföra och lyfta. 

 

• Bidrag till att hålla lanthandeln igång för försäkring, underhåll, m.m.  

- Det finns pengar att söka hos regionen: Lisa Lidén hjälper. 

 

Biblioteksbussen 

Lars Alkner meddelar om biblioteksbussen som börjar bli för gammal. Ska satsa på en ny 

buss. Buss kommer att tillsättas vid behov – en mindre buss är på förslag. Utlåning och 

besökare har minskat under senare år.  

 

Frågor om: 

- Bussens tidtabell – kanske även vid speciella evenemang i bygden 

- Mindre buss bättre då det inte krävs lastbilskörkort, då kan fler köra den. 

- Viktigt: vilken verksamhet som kommunen ska bedriva – vilken service behövs? - 

behövs alla böcker tas med, eller räcker det att beställa böcker från bibliotekarie på 

bussen. 

- Sedan bussen även fungerar som skolbibliotek är det viktigt att den är anpassad för 

ändamålet. 

- Biblioteksbussen skulle kunna erbjuda många olika tjänster. Kulturförvaltningen tar 

gärna emot era synpunkter och idéer. 

 

Kontakta Lars Alkner eller Lisa Lidén 

 

Sammanfattning och avslut 

- Kommunala arbetsgruppen träffas för att återkoppla dialogen.  

- Träffar intresseföreningen 

 

- Lisa Lidén arbetar på plats ute i kommunens orter – meddelar på Facebook en vecka 

innan hon är på plats i Gällaryd. Boka gärna tid. 

 

- Landsbygdsriksdag 7–8 Maj på Elmia. En buss besökare från mässan kommer att 

hälsa på i lanthandeln i Gällaryd. 

 

 

Sammanfattning och ”Att göra-listan” 

 

- Se över krisplanen lokalt   Marcus Skytt/Lisa Lidén 
- Boka möte BUN/Bevara landsbygdsskolorna Martina Arvidsson 
- Nyckel till idrottshallen  Keith Johansson/Lisa Lidén 
- Kommunikation till Bor, anslutning Figy Mikael Karlsson 
- Väg för fotgängare ”Prästakurvan” Keith Johansson/Lisa Lidén 
- Synpunkter fr. polis ang. hastighet gnm ort Mikael Karlsson/Ulf Hindsén 
- Marknadsföra Gällaryd i kommunala kanaler Lisa Lidén/Intresseföreningen 
- Ompröva LIS-området  Dusan Mijatovic/Intresseföreningen 



 

8 

 

- Hundlatriner med påsar   Intresseföreningen 
- Se över ärende med inköpt lekställning  Keith Johansson/Lisa L. 
- Samåkningsapp    Intresseföreningen 

- REKO-ring    Intresseföreningen 

- Utöka digitala handeln med 1 dag/vecka  Intresseföreningen 

- Boka uppföljningsmöte med Intresseföreningen Lisa Lidén 

 

 

 

Kontaktuppgifter Värnamo kommun och bolag: 

Lisa Lidén, Landsbygdsutvecklare/EU-samordnare, lisa.liden@varnamo.se, 0370-37 78 15  

Stina Gof, Utvecklingsavdelningen, stina.gof@varnamo.se, 0370-37 78 60 

Mikael Karlsson, Näringslivsutvecklare, mikael.karlsson@varnamo.se, 0370-37 77 68 

Conny Eskilson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, conny.eskilson@varnamo.se, 0370-37 73 92 

Jesper Du Rietz, Tekniska förvaltningen, jesper.du.rietz@varnamo.se, 0370-37 76 77 

Linus Enochson, Tekniska förvaltningen, linus.enochson@varnamo.se, 0370-37 72 87 

Keith Johansson, Fritidsavdelningen, keith.johansson@varnamo.se, 0370-37 73 91  

Johan Arvidsson, Fritidsavdelningen, johan.arvidsson@varnamo.se, 0370-37 76 86 

Lars Alkner, Kulturförvaltningen, lars.alkner@varnamo.se, 0370-0370-37 76 04 

Peter Gustavsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, peter.gustavsson@varnamo.se, 0370-37 77 86 

Karin Kihlman Thornell, Barn-, utbildningsförvaltningen, karin.kihlman.thornell@edu.varnamo.se,  

0370-37 80 61 

Ulrika Gustavsson, Omsorgsförvaltningen, ulrika.gustavsson@varnamo.se, 0370-37 74 00  

 

Följ oss gärna på FB och Instagram!  Hitta naturens pärlor på  

Naturkartan: 

  

 

 

https://www.instagram.com/varnamo2035/    

https://www.facebook.com/varnamo2035  https://naturkartan.se/sv/varnamo 
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