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Sammanfattning av dialogmöte 5 mars 2020 
 

Vad uppskattar du med landsbygden idag?  
• Lugnet och friheten var det flera som lyfte fram. 
• Gemenskap. Alla känner alla (på gott och ont). Grannsamverkan, finns 

en naturlig överenskommelse och man har koll på varandra. Mer 
gemenskap och omtanke, man vet vem man kan gå till och folk ställer 
upp. Lätt att bli insläppt i gemenskapen. Bra sammanhållning. 
Grannsamverkan, vi hjälps åt. Får hjälp av varandra (det märktes vid 
Gudrun). 

• Trygghet. Tryggheten trots att vi har långt till polisen. 
• Vacker bygd 
• Frisk luft. 
• Kommunen sköter de enskilda vägarna mycket bra. Nöjda med 

kantskärning. 
• Fin natur och fiske, dock är det få ungdomar som intresserar sig och 

vill engagera sig i det. Naturen. Naturen och att man ser stjärnorna. 
• Bra bevakning av landsbygd. Att kommunen stöttar landsbygd. 
• Gårdsbelysning. 
• Väghållning. Bra vägar. Bidrag till privata vägsamfälligheter. 
• Bredband. 
• Att det finns högstadium i Rörvik. 
• Att vi har en samlingslokal. 
• Föreningslivet. 
• Landsbygdstaxi. 
• Skolskjuts. 

Vad kan bli bättre på landsbygden i framtiden? 
Vägar och kommunikationer 

• Att bussen kommer och hämtar barnen 
• Kommunikationer.   
• Riksväg 30 kan bli bättre 
• Skolskjutsen är ett problem. Många barn har alldeles för långa restider.   
• Man vill få till pendlarparkeringen i Björnskog.  
• Hur får vi till en bättre anropsstyrdtrafik eller bättre kollektivtrafik- på 

landsbygdsvis?   
• Finns inga parkeringsplatser vid Rörviks skola för A-traktorer. Måste 

kunna bygga detta. 



• Finns inga parkeringsplatser i Björnskog för A-traktorer, mopeder och 
cyklar för samåkning. Måste kunna bygga detta. 

Bredband 
• Missnöjd med mobiltäckning. Kan kommunen göra något för att 

mobilleverantörerna ska samverka bättre? 

Engagemang och gemenskap 
• Få aktiviteter för ungdomar. Särskilt om man inte vill utöva någon 

bollsport. 
• Mer ideellt arbete, svårt att få folk att ställa upp idag. 
• Få till aktiviteter som jaktdag/fiskedag, kanske i samarbete med 

skolan. 
• Behöver nya yttermöbler till bygdegårdsföreningen, ny grillplats 

utanför, ny altan på baksidan. 

Service 
• Viktigt att skolorna får vara kvar och att skolskjutsen hämtar upp på 

lite vettiga avstånd. 
• Skattelättnader till små företag, avlasta ekonomiskt och administrativt. 
• Viktigt att inte servicen försämras, inte för långt till postlådan. 
• Hämta paket i Sävsjö är ett problem. 
• Problem när telefonnätet släcks ner på landsbygden. 
• Fixa-gruppen är en viktig funktion, mer information skulle behövas. 
• Bilkostnaden för landsbygdsbor, väldigt dyr bränslekostnad och man är 

väldigt bilberoende. 
• Stöd/utbildningsinsats om hur man bildar en förening behövs. 
• Stöd till Atomhallen, vaktmästarhjälp för att avlasta det ideella och få 

in kunnigt folk. 
• Bygdegården, behöver bygga till toalett, dusch och omklädningsrum. 
• Skolan i Rörvik är det viktigaste. Den måste renoveras eller byggas 

nytt. Annars avvecklar vi landsbygden. 
• Utveckla landsbygdstaxin. Den behövs. Måste bli lättare att åka till 

valfri ort. Nu finns det begränsningar på detta. 
• Satsa extra på skolan med elevassistenter för det är mycket 

flyktingbarn fortfarande. 
• Bygg nytt äldreboende. En fastighetsägare är beredd att släppa gratis 

mark om det byggs ett nytt boende. 
• Måste få mer resurser till hemtjänsten. De måste få mer tid per 

brukare. Nu får de för lite tid. Är många ensamma. 
• Lägg pengarna från snöröjningen till enskilda vägar. T. ex ett last grus 

extra. Måste ha blivit över pengar från snöröjningen då det inte varit 
någon snö i år. Då får pengarna omprioriteras. 



• Stötta föreningar på olika vis tex hjälp med vaktmästeri som att måla 
om. Kan vi få mentorskap åt sommarjobbare som åker runt och sköter 
föreningslokaler både in- och utvändigt. Föreningar kan dela på 
vaktmästare och ungdomar kan få sommarjobb. I ishallen i Sävsjö 
finns avlönade vaktmästare. Kan vi få hjälp också? 

• Förslag på at det ska finnas ett avlönat arbetslag som föreningen kan få 
del av. Arbetslaget kan då åka runt till alla föreningar i kommunen och 
hjälpa till med olika arbetsuppgifter. 

Övrigt 
• Barnafödande. Nya generationer måste få möjlighet att flytta in. 
• Svårt för högskoleutbildade att få jobb i kommunen. 
• Halvt förfallna hus är ett problem, uppfräschade hus i småorter och på 

landsbygden behövs. 
• Orts- och byautvecklingstjänsten bör länkas ut på skolplattformen V-

klass. 

 

Hur ser du på tryggheten på landsbygden idag? 
• Viktigt att det inte blir ödehus och det är oerhört viktigt, att det bor folk 

och gärna då att man får fler barnfamiljer som vill flytta ut till 
landsbygden. Problem dock att man inte vill sälja. 

• Servicen måste finnas kvar, som exempelvis posten. 

• Viktigt att bankerna har lokalkännedom 

• Servicen är väldigt viktig. 

• Viktigt att ha ett kontaktnät så man vet vad som händer och sker. 

• Grannsamverkan tycker flera är intressant men ingen vill ta ansvar för 
det. 

• Stöldligor är ett problem. Man vill få till grannsamverkan, vill gärna ha 
ett möte där bland annat byalag och polis medverkar.  

• Grannsamverkan.  

• Hemtjänst. 

• Skola, föreningslivet är viktigt. 

• Behåll bidraget för gårdsbelysningen. 

• Boendetvång, om man köper en gård så måste det finnas ett tvång att 
man ska bo där. 



Hur ser du på dina möjligheter att vara delaktig 
och påverka? 

• Flytta ut KS –möten till bygdegårdar mm så att politiker kommer ut till 
landsbygden. 

 

Hur vill du att landsbygden ska  
utvecklas om fem år? 
Vägar och kommunikationer 

• Tågstopp i Rörvik, alla har inte körkort och det skulle kunna leda till att 
huspriserna stiger (ta med i översiktsplan!) 

• Anropsstyrd närtrafik över kommungränserna, taxi till priset som en 
tågresa. 

• Fortsatt bra drift av vägar. 
• Laddstolpar till el-bilar. Är det något som kommunen kan hjälpa till 

med? Kan vi få snabbladdare till bygdegården. 

Engagemang och gemenskap 
• Kultur- och idrottsarrangemang 
• Inte lägga ner samlingslokaler 
• Besöksnäringen och att vi får en levande landsbygd 
• Förlänga turistsäsongen 
• Samverkan kring Höglandsleden. App och bättre kartor. 
• Utveckling av kanotleder, vandringsleder 
• Allmänna badplatser häromkring så att man slipper åka till Sävsjö för 

att bada. 
• Mötesplatser är väldigt viktiga och de ska vara opartiska.  
• Vore bra om olika evenemang kommer ut till landsbygden i högre 

utsträckning. 
• Kulturhuset Spira i Jönköping är väldigt otillgängligt, anordnade resor 

dit vore önskvärt. 

Service 
• Underlätta att bygga för ungdomar och att de kan bygga vid attraktiva 

platser. 
• Skypemöten, resfria möten på alla bygdegårdar, utbildningsmöjligheter 

och att kunna läsa på distans. 
• Behålla affärerna i orterna så att det inte blir så långt att åka. 
• Påverka butikskedjorna att inte ta ut extra avgifter för att köra ut till 

landsbygdsbutikerna. 
• Kollektiva äldreboenden på landet. Bygg nya boenden på landet. 



• Bygg trygghetsboende på landet, blir nära till landet, typ i Hjärtlanda. 
Då blir det rotation på boenden. 

• Fortsätta med digitaliseringen som fler e-tjänster. 
• Att kommunen bistår med hjälp att fylla i Leader-ansökningar. Är för 

krångligt att söka nu. Borde finnas någon man kan vända sig till. Även 
vid slutredovisningen. Även ansökan till Boverket.  

Övrigt 
• Mer ekologiskt kött 
• Sävsjö kommun får se till så att inte Njudung Energi flyttar över all 

verksamhet till Vetlanda. 
• Lägenheter på landsbygden skulle kunna främja generationsväxling 

och de äldre behöver aldrig slipper lämna sin bygd, kan då överlåta 
gård/hus till nästa generation. 

• Skapa tydlighet i översiktsplanen så att det är möjligt att bygga nytt i 
byarna. Jordbruksmarken begränsar idag allt byggande och gör att det 
inte blir sammanhängande. 

• Fortsätta i den andan som Sävsjö har. 
• Marknadsför landsbygden! Kommunen måste hjälpa till med detta. 
• Få in fler yngre i politiken. Sitter för många gamla gubbar i politiken 

nu. 
• Behåll arbetstillfällen i Sävsjö. 
• Ta bort skylten på stadshotellet. Är retligt att det står ”Jonas Brunk 

Center”. Det kostar 5 tkr att göra detta. 
 

Nya idéer som kom fram och som vi kan arbeta 
vidare med 

• Möjlighet att använda bygdegårdarna till kontorsplatser så att man kan 
arbeta ”hemifrån”. Kan då dela på kontorsutrustning med andra och 
kan dela fikastunder och gemenskap. Arbetsdisciplinen blir bättre. 

• Kartläggning av obebodda hus, pynta upp obebodda hus så att de ser 
lite bättre ut. 

• Mjölka på distans? 
• Fågeltorn som är tillgänglighetsanpassad. 
• Kunna gå runt sjöarna i kommunen, samarbete med markägarna, mäta 

upp kilometer, skyltar mm. 
• Borde finnas en gemensam plattform dit man kan vända sig för att få 

inspiration. Kan tex vara berättelser från olika föreningar, bra idéer på 
vad man gjort. Så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. 

• Viktigt att informationen kommer ut till ungdomar via de nya 
informationskanalerna och inte bara de traditionella medierna. 

• Viktigt att marknadsföra all verksamhet och smultronställen som finns 
på landsbygden via de nya informationskanalerna. Nyinflyttade och 



ungdomar vet inte vad som finns och när saker och ting händer och 
sker. 
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