
Minnesanteckningar Träffpunkt Axelfors, Dialog ett 

- Örsåsgården tisdagen den 30:e november 2021 
 

Mötet öppnades strax efter klockan 18 och på plats från kommunen var kommunchef Magnus 

Nilsson, Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Ekberg, Fritid- och Gata-/Parkchef Fredrik 

Skoog, VA-chef Anders Kjellberg, Kanslichef Tomas Klug och Kommunutvecklaren Emelie Romland. På 

plats fanns representanter från byarna Örsås (inklusive Enesbo och Tittebo), Redslared, Axelfors och 

Karkashult. Det saknades deltagare från Ringestena, Revesjö, Ullasjö och Strömsfors där enkätsvar 

kommit in men ingen valt att delta på mötet. Med var även vår kommunpolis Annika Stomberg. 

Emelie inledde mötet och berättade om upplägget på kvällen, om hur dialogen fungerar och om 

förväntningar. Syftet med dialogen är att öka det lokala underifrån perspektivet, få en ökad 

förståelse för lokala behov, den kommunala organisationens möjligheter och ansvar samt att mötas 

för att sänka trösklarna in till kommunens tjänstepersoner. Att bo på landsbygden innebär både 

utmaningar och stora möjligheter.  

Styrkorna som framkom i enkäten presenterades samt de möjligheter och utmaningar som kommit 

in. Sammanställningen av enkäten gjordes genom att de olika synpunkterna grupperades i ämnen 

som sedan vi gick igenom under kvällen. 

Första området var Kommunalt och enskilt VA. Här berättade VA-chefen Anders om hur man tänker 

kring anläggning av kommunalt VA, vilka kostnader per meter det är och att det krävs minst ett 20-tal 

hus som ligger samlade för att det ska vara aktuellt för kommunalt VA. Det beror dels på ekonomiska 

aspekter men också för att kunna säkra vattenkvalitén. Vid frågor kontakta Anders Kjellberg.  

Därefter gick vi in på området gång- och cykelvägar samt banvallar. Fredrik S berättade hur planerna 

ser ut framöver. Att det finns planerat att göra cykelväg från Strömsfors till Svenljunga via Änglarp 

och därefter söderut mot Mjöbäck och norrut mot Svenljunga (så kallade Pyttebanan). Däremot är 

det många frågor som återstår. Bland annat finns det flera problem med markägare vilket är en 

förutsättning då det är otroligt dyrt att bygga längs med trafikverkets vägar (cirka 9-13 

miljoner/kilometer). Kontaktperson i detta område är Fredrik Skoog.  

Det var flera orter som önskade att utveckla vandringsleder/promenadslingor i sina byar. Detta 

hjälper kommunen gärna till med och stöttar både med kunskap och finansiellt. Det är viktigt att det 

finns ett underifrån perspektiv där invånare själva är med i processen och att arbetet sker 

tillsammans. Kontaktperson här är Emelie Romland.    

Efter fikat gick Fredrik E igenom hur kommunen arbetar med skogsavverkning, biologisk mångfald, 

hur vi tänker när vi slår dikesrenar. Kommunen har ganska lite resurser för att sköta detta och ofta 

finns det önskemål att den tätortsnära naturen på landsbygden ska skötas oftare. Här samarbetar 

kommunen gärna med samhällsföreningar där föreningarna tar över en del av skötseln om man vill. 

Om man har problem med kommunens skog och träd kan man använda e-tjänsten för felanmälan. 

Denna kan man också använda om belysning är trasig med mera.  

Fredrik E gick därefter över på frågor kring våra statliga grusvägar och bilar som kör för fort. Här 

berättade även Annika vilka förutsättningar och resurser polisen har. Sammanfattningsvis så är det 

svårt att få en påverkan på Trafikverket.  Kommunen lämnar regelbundet synpunkter till Trafikverket 

som stöttar det lokala perspektivet. Trafikverket baserar dock sina insatser på hur högt tryck det är 

på vägarna, så kallad ÅDT (årsdygnstrafik, bilar/dag). De vägar som man lokalt vill få asfalterade har 
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lågt ÅDT och därför låg prioritering hos Trafikverket vilket kommunen inte kan påverka. Det finns 

både för- och nackdelar med grusvägarna. Det är viktigt att invånare själva lämnar synpunkter direkt 

till Trafikverket via deras e-tjänst eller telesvar då detta har bättre effekt. Mobilisera er gärna via 

facebookgrupper eller liknande för att många i samma område ska skicka in. Här hittar ni hur ni kan 

skicka in era synpunkter Anmäl skador, fel och brister - Trafikverket . Här kan ni se vilken ÅDT det är 

på specifika vägar Vägtrafikflödeskartan (trafikverket.se). På mötet togs även frågan om 

kameraövervakning upp och där har Trafikverket en riktlinje på 4000 bilar per dag för att sätta upp 

kamera. Även problemet med oskyltade vägar kom upp där det råder så kallad bashastighet, 70 

km/h. Där var upplevelsen att turister har dålig kunskap om detta. Kommunen tog på sig att 

kommunicera detta i sina besöksnäringskanaler. Kontaktperson för vägfrågor är Fredrik Ekberg.  

Många hade också haft synpunkter gällande kollektivtrafik. Västtrafiks ekonomiska situation på 

grund utav pandemin är mycket ansträngd och i dagsläget handlar det om att försöka få behålla vår 

kollektivtrafik snarare än att kunna kräva mer. Även trygghet vid hållplatser gicks igenom. Ett tips är 

att använda Närtrafik i högre utsträckning vilket ni kan läsa mer om här. Kommunen åtog sig att bli 

bättre på att marknadsföra närtrafiken mer genom sina kanaler samt kolla upp hur distributionen för 

STT ser ut så att den verkligen når alla. För synpunkter gällande kollektivtrafik är det Västtrafik som 

man kontaktar eftersom det är regionen som har hand om kollektivtrafiken och inte kommunen. Här 

hittar ni kontaktuppgifter.  

Önskemål att utveckla badplatser gick sedan igenom. Det var främst Revesjö som hade önskemål om 

utveckling av sin badplats. Dessvärre fanns ingen representation på plats från byn. I likhet med 

utveckling av vandringsleder så finns det möjlighet att vi utvecklar badplatserna tillsammans, 

kommun och ideell grupp. Vid intresse kontaktas Emelie Romland. På kommunens e-tjänst anmäler 

ni saker som gått sönder på de kommunala badplatserna.  

Sista punkten var samlingslokaler och mötesplatser. Här gick Emelie igenom hur kommunen stöttar i 

renovering av bygdegårdar, föreningsbidrag samt att det fanns önskemål att skapa en mötesplats i 

Axelfors. Mobilisering av grupp behövs och följs upp.  

Övriga frågor som kom upp var att det fanns önskemål att alla orter syns tydligare på den turistkarta 

som Svenljunga företagarförening gör. Emelie tog på sig ansvaret att fixa detta till nästa nytryck. Till 

sist gick vi igenom de politiska frågorna och vad som händer här näst samt sammanfattades kvällen.  

Nästa dialog är med våra politiker den 17 januari 2022 i Örsåsgåden. Anmälan görs här. 

PowerPoint presentationen från kvällen hittar du här.  

Vid pennan  

/Emelie Romland, Kommunutvecklare landsbygd/turism 
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