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Enkätundersökning om framtida utvecklingsarbete 
 
Enkäterna genomfördes under hösten 2020. Information om enkäten har spridits 
via samhällsföreningarna, på sociala medier och affischer med information om 
enkäterna/utvärderingarna har satts upp i orterna. Nedan följer en sammanställning 
av svaren uppdelade efter ort för Forserum, Bodafors, Malmbäck, Anneberg och 
Flisby med totalt 209 svar. Sist svar från utvärderingsenkäten från Solberga, Äng, 
Ormaryd, Fredriksdal, Sandsjöfors, Stensjön och Grimstorp med 81 svar. Svar som 
inte är relevanta för frågeställningarna ingår inte i sammanställningen. 
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Forserum, 57 svarande  

    

Vad tycker du är viktigast för den framtida utvecklingen av din ort?  
Att kommunen tar fram nya tomter för husbygge   

Att det finns aktiviteter för våra barn. Att det skapas plats för nya bostäder. Att det finns 
mötesplatser utomhus tex grillplats, bänkar och bord, liten scen.   

Att visa att det finns en otroligt vacker landsbygd, inte bara samhället. Vi utanför vill också vara 
med   

Platser där man kan umgås både stora och små. Som lekparken.   

Ungdomars fritid   

Äldreomsorgen   

Utbyggnaden av samhället, så service, boende och jobb finns.   

Bra bostäder. God service   

En till sporthall   

Bostäder villa tomter   

Bättre badplats. Mer köpmän på torget vid coop. Mer aktiviteter.   

upprensning vid gångvägar och åar. och utveckling av lekpark, samt upprustning av 
skogsvägarna runt vattentornet. bevaring av öppen förskola.   

Lägenheter för äldre , aktiviteter för barn   

Badplatsen barnaktiviteter boende för 55 plus mm   

Skola   

Inga jävla industrier nära bostadshusen i Arken! Bygg industrier ut med Vägen/järnvägen där 
ingen vill BO!   

Cykelväg till Nässjö   

Att Forserum är fortsatt attraktiv på bostadsmarknaden   

Att hus, parker, gator och torg underhålls och ”smyckas” med blommor och växter. Estetiken i 
ett samhälle är avgörande för trivsel, välmående och hälsa. Tacksam för fortsatt ”varande” av 
grundskolan t o m 9 an, bra äldreboende, vårdcentral och dagligvaruhandel. Möjlighet till social 
gemenskap, tacksam för kyrkan mitt i byn med många aktiviter för barn och vuxna + 
centrumgården....   

Locka till sig flera företag och fräscha upp centrum, behålla skola / förskola och äldrevård på 
orten   

Bra kommunikationer, trygghet och en trivsam miljö, så att vi som bor här känner oss trygga, har 
det fint runt oss och trivs och att de som är intresserade av att flytta hit känner detsamma. 
Sedan är ju såklart våra barn och unga väldigt viktiga. Skolan F- åk 9 är superviktig för att forma 
nästa generation. Trygghet, trivsel och kompetent personal är A och O. Fritidsgården är också 
viktig för att ungdomar ska ha en trygg plats att umgås på. Även bra äldreboenden med 
kompetent personal där de äldre känner trygghet och trivsel och att få bo kvar på hemorten 
även om man blir gammal och/ eller sjuk. Nya Lillsjögården är ett steg i rätt riktning, men fler 
seniorboenden och platser kommer att behövas inom kort nu när Forsbacka snart försvinner.   

Tomtmark, industrimark och underhåll av befintliga gator.   

Tunnel/övergång tågstation till Fabriksgatan   
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Mer villatomter, inomhushall för fritids/idrottsaktiviteter   

Tillgänglighet/ service   

Aktivitetsområde för utevistelse för barn och unga   

Företagsetablering   

Flytta eller lägga ner kyrkan som ligger mitt i centrum! Att vi lämnar Nässjö kommun och istället 
tillhör Jönköping.   

Cykelväg gamla vägen till Nässjö   

Att Nässjö kommun satsar mer på kransorterna!   

Att alla får tillgång till fiber   

Att vi får bli en del av Jönköpings kommun   

Utemiljöer   

Att ungdomarna och föreningslivet ska utvecklas   

Fler bostäder, affärer, bra kollektivtrafik   

Viktigt med en gemensam samlingsplats. När Forspiren tar över Forshaga finns inga lokaler att 
hyra i samhället. Finns inga lokaler att hyra om man inte är med i kyrkan 
eller idrottsföreningarna. För en växande ort som Forserum är så borde det vara av värde.   

Att det syns att kommunen satsar på orten. Det behöver inte vara dyrt material och massa 
grejer. Nu är den bara bortglömd.   

Att skolan får vara kvar. Seniorboende. Fler tomter.   

Att man satsar och rustar upp. Forserum är ett växande samhälle. Många inflyttade, huspriser 
ökar. Ta tillvara på den möjligheten det ger och bygg ny förskola, bygg ut skolan som är så 
trångbodd, bygg utegym/crossfit/hinderbana och främja motion och hälsa. Marknadsför 
Forserum och rusta upp gångstråk som kärleksstigen. Bygg seniorlägenheter och vanliga 
lägenheter med hiss så äldre personer som säljer sina hus kan få bo kvar i Forserum.   

Ungdomsverksamhet samt Äldreboende   

Att skola, bibliotek, äldreboende, station får vara kvar. Ingen nedstängning av något   

Möjlighet till inflyttning, tomter för nybyggnation. Friluftsområden som utrustas likt Lövhult. 
Möjlighet för pensionärer att ha en möteslokal som ligger nära centrum.   

Satsning på motionsspår, upp snygging av gröna ytor, skötsel av området kring frickabäcken och 
dammen.   

Buss och tåg förbindelse. Utbyggnad av bostadsområden. Satsa på lekplatser, o en MTb bana för 
barn.   

Industri och fler tomter till privatägda villor.   

Lekplatser   

Bygga lägenheter med hiss och för 55-plus. Och att förskola och 55-plus kan äta tillsammans. 
Finns på andra orter.   

Att servicenivån bibehålls eller förbättras   

Tryggare samhälle samt mer att göra tex paddelbanor, mer löparspår, mtb leder osv   

Samhällsutbud, vårdcentral, äldreboenden, skola, uttagsautomat   

Farthinder   

Bra förbindelser Nässjö Forserum på helgerna   

Mindre flyktingar till kommunen.   

Att fortsätta ha goda kommunala transporter   

  

Vad vill du vara med och påverka i din ort?  
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Att göra Forserum attraktivt för nyinflyttning.   

Förnya lekparken och göra den mer attraktiv för de lite äldre barnen.   

Bra kommunikation med tåg   

Äldreboende   

Utveckling av boende alla åldrar mm   

Föreningslivet   

Vet ej just nu.   

en inspirerande lekplats för barnen, tex hinderbanor m.m   

Till trivsel i byn   

Hjärtstartare på Coop , flytta elbilsparkeringen från bästa platserna på Coop till 
medborgarkontoret sidan el gymmet el stationen   

Skola och ungdomsverksamhet   

Inga jävla industrier nära bostadshus!   

En skatepark till ungdomarna   

Verka för kontakt och gemenskap mellan olika nationaliteter och att hålla samhället rent från 
skräp   

Fräscha upp centrum är största prioritet just nu så folk vill utveckla mer företag där och bo kvar   

I nuläget vill jag påverka att det just blir fler seniorboenden.   

Underhållsinsatser   

Levande samhälle   

Ungdomsfrågor   

Ombyggnation av avfart/påfart riksväg 31. Den är katastrofalt dålig och felritad.   

Beslut om vad satsningar och pengar skall läggas/fördelas på.   

Att alla får tillgång till fiber   

Att vi får någon snabbmatsrestaurang tex mc Donalds här vid Forserumrv 31/40   

Lekplatser och parker   

Att de ska vara möjlighet att ungdomarna ska trivas   

Eftersom Nässjö kommun är en väldigt fattig och oattraktiv kommun så känns det inte som att 
Det finns nån möjlighet att påverka.   

Är med i Forserums Shf   

Vill att det ska bli en ort i framåtanda. Byborna har redan en stark känsla för att hjälpa varandra 
och tilja skapa en mysig ort. Ta tillvara på den känslan och rusta upp. Inte bara ta bort ex 
klätterställning i lekparken och skateramp utan sätta upp nytt. Marknadsför vandringsleder ex 
bakom vattentornet och rökfritt upp så folk hittar in dit!   

Tycker att en lekpark vid badplatsen (storsjön) hade varit toppen   

Det gör jag genom kommunvalet och via lokala politiker som värnar om kransorterna.   

Utemiljön och motionsmöjligheter.   

Natur och miljö   

Fritidsutbudet   

Skyltning av infarter till samhället   

Rensa upp ån Några vackra parker   

Att mindre flyktingar söker sig hit.   

Minska rasism   
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Bodafors, 42 svarande  

  
Vad tycker du är viktigast för den framtida utvecklingen av din ort?  
Bra kommunal trafik   

Borde finnas cykel väg ifrån kvarntorp in till stan.   

Skola idrottshall   

Kollektivtrafik, integration, ansvarsfrågan för skräpiga tomter   

Cykelbanor   

Buss och annan kommunaltrafiklinje   

Att näringslivet utvecklas. Locka hit fler industrier. Det ger arbete, inflytt och mycket annat.   

Idrottsföreningar i alla dess olika slag   

Cykelvägar som knyter ihop vägarna mot Bodafors, fler som kan visslat på ett säkert sätt till sina 
jobb och till kollektivtrafiken. Bra för knopp kropp och miljö.. Har gjort skrivelser och sagt det 
förut undrar när man ska få inflytande och känna delaktighet i denna viktiga fråga. Trafiken har 
ökat markant, skapa farthinder, fartkamera, belysning, cykelväg/gångväg för oss utanför 
samhället   

Lokaltrafik   

Bra skola och bra kommunikationer. Hög samhällsservice. Möjligheter till bra hyreslägenheter.   

Bra kommunikationer, trygghetstänk i samhället, generösa öppettider på Medborgarkontoret, 
goda möjligheter till motion   

Ett Folkets hus där ungdomarna kan träffas   

Barnen och ungdomarna   

Goda boendeförhållanden för att bli en attraktiv ort även för de som jobbar i Jönköping.   

Skola och fritid   

Förbindelse med kollektivtrafik och huvudorten Nässjö   

Ett fortsatt levande samhälle med vårdcentralen, skola upp till högstadiet samt bra förbindelser 
med buss och tåg. Samt att kommunen tar sitt ansvar för underhåll av vägar mm.   

Tystnad   

Något för våra ungdomar mellan 13 år och uppåt   

Bygga typ lägenheter eller mindre radhus till pensionärer så de kan flytta dit och då få 
nyinflyttning av barnfamiljer. Med det utvecklas samhället.   

Ersätt eller riv de gamla hus som brunnit lr blivigt obebodda av annan anledning, 
som t.ex gjordes med gamla polishuset. Och försöka få in fler företag/butiker. Ica va ett stort +   

Någonstans där ungdomar kan vara om kvällar och helger   

Fler vuxna ute kvällstid. Någon barn och ungdoms fritidsgård   

Fungerande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar   

Att rusta upp orten, förfallna hus, lokaler med mera. Orten ser sliten och inte så inbjudande ut 
när man gör igenom   

Tågkommunikationer och bra skola   

En bra skola och välfungerande kommunikationer från det allmänna. Sedan är det lokala 
engagemanget och de enskilda initiativen det avgörande för en mindre ort. Vårda och utveckla 
det som finns och fungerar.   

Få bort alla bilskrotar och soptippar på många fastigheter, speciellt på alla infarter till Bodafors   
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Någon mer affär   

Skolan, service från kommun, nya företag   

Att minska fördommar och få bodaforsare till en vikänsla istället för vi och dom känsla.   

Minska förstörelse och sabotage, få ett lugnare och tryggare samhälle   

Lokaltrafik   

Fler bussar och kommunikation överlag till jkpg   

Rusta upp de allmänna ytorna   

Att hus inte får stå och förfalla   

Utveckla Bodafors som bondeort/handikapps anpassa Lindens fastigheter med hissar m.m   

Infrastrukturen.   

Tryggheten, känns osäkert att gå ut   

  

Vad vill du vara med och påverka i din ort?  
Cykelbanor till Nässjö   

Möjligheten att bo här någorlunda självständigt   

Utvecklingen   

Jag ÄLSKAR idrott och engagerar mig i både bsk och bibs för att mina barn ska kunna ha träning 
som en självklar sak i sin vardag.   

Skola och boende   

Aktiviteter för ungdomar   

Utvecklingen av badplatsen   

Skola och fritid   

Bidra till ett fortlöpande och levande samhälle.   

Alt, men tyvärr så är jag för sjuk för att gå in i politiken   

Jag vet inte riktigt men kanske vi kan vara några vuxna som hjälps åt att driva något för 
ungdomarna, som en fritidsgård på helgerna   

Nja, jag handlar o försöker gynna dom butiker vi har.   

Ungdoms arbetet   

Mer vuxen koll ute om kvällar. Vid torget och Parkskolan och tågstationen bland annat   

Gemenskap   

Att få orten mer attraktiv   

Skolan, föreningslivet, miljön   

Självkänslan.   

Företagsklimatet   

Minska fördommar bland unga och gamla. Tex genom fixa disco 
på skolanisamband med bodaforsdagarna. Fråga vad ungdommarna vill göra 
i bosafors. Lanparty, kanske epatraktorrace? Se oxå till så att vareviksbadet på avslutningsdagen 
inte blir ett tillhål att festa...   

Att bodafors inte ska bli avstjälpningsplats för nytillkomna, socfall eller andra av kommunens 
oönskade.   

Torg, och grönområden   

Bättre lekplatser och samlingsplatser för familjer   

Utveckla området i anslutning till Vareviksbadet, för villatomter med sjönära läge.   

Berättelsen   
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Malmbäck, 85 svarande   

  
Vad tycker du är viktigast för den framtida utvecklingen av din ort?  
Satsa mer på kollektivtrafiken, äldreomsorg   

Bättre förbindelser med buss/tåg till både Nässjö och Jönköping   

Mötesplatser aktiviteter allmänna kommunikationer   

Att finns skola, vård och affär.   

Att fler bostäder kan byggas. För det behövs nya områden, med tomter.   

Förbindelser till andra orter för att kunna pendla till arbete/skola. Alt. möjlighet till 
skolgång/arbete på orten.   

Ett levande centrum.   

Äldreomsorg och skola   

Nya fastigheter, villor och radhus som ska passa människor i olika stadier i livet.   

Fungerande barnomsorg/skola och föreningsliv (kommunen erbjuder hjälp även till kransorter). 
Framförallt viktigast med arbetstillfällen i närområdet, ha samarbete med Jönköpings- 
och Vaggerydskommun.   

Arbeta för arbetstillfällen i närområdet, samarbete med Jönköpings- och Vaggerydskommun. 
Kommunen erbjuder hjälp till föreningslivet.   

trygghet   

Samhällstjänster. Långsiktig planering.   

Trygghet och bra möjligheter till nybyggnationer   

Att det finns goda kommunala pendlingsmöjligheter. Att det finns god samhällsservice 
såsom t.ex. butiker, brevlådor, bibliotek, skola, förskola, äldreboende m.m   

Att få vara med och påverka   

Mötesplatser, exploatering av tomter för byggnation av bostäder, bibehållande av 
samhällsfunktioner. Mm   

Barnomsorg och att det finns tomter för nybyggnation   

Fortsatt satsning på barnomsorg, skolan och Malmåkra att allt finns i Malmbäck, samt att det 
finns fler hyreslägenheter. Bättre kommunikationer med både Nässjö o Jönköping. Möjligheter 
för företagsetablering industritomter.   

Hålla landsbygden levande   

Att skaffa butiksyta.   

Ny bostadsområde för nybyggda hus. Ålderdoms hus behövs nya.   

Skolan och möjlighet till hyreslägenheter   

Bygg lägenheter. Men plasera ej mer nyanlända här. En fungerande kollektivtrafik för våra 
ungdomar.   

Bussförbindelser både till Nässjö och Jönköping   

Utöka kollektivtrafiken vardagar och helger rejält! Det gynnar speciellt barn och ungdomar.   

Barnen   

Bussförbindelser, skola, livsmedelsbutik, fler lägenheter   

Kollektivtrafiken   

Nytt område med nybyggda hus. Ligger så nära Jönköping och Torsvik som har så mycket 
arbetstillfällen.   
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En slinga med villatomter, bygg lägenheter så de som vill flytta från sina hus kan bo kvar i 
samhället. Kommunikationerna, drar man in bussturer blir det svårt att pendla.   

Samhälls service   

Att vi får behålla vår fantastiska Ica nära affär! Att förskola och skola finns kvar. Att 
äldreboendet Malmåkra underhålls och bibehålls. Fler bostäder för äldre som vill flytta från sina 
hus till lägenhet istället .   

Nya tomter att bygga på. Finns ju planerade nya gator på” kartor”. Reklam att det är nära till 
Jönköping tex Torsvik   

Bussförbindelserna   

Att företag o föreningar stannar i samhället. Samt att skola och dagis får vara kvar och inte 
flyttas. Bussförbindelser får inte heller läggas ner. Att nedlagda/öde industrier en gång för alla 
försvinner/rivs.   

Viktigast att behålla den familjära skolan på förskola och skola. Det som jag tror är viktigast för 
fortsatt utveckling är att säkra bättre förbindelser till Torsvik och Jönköping samt ökad polisiär 
närvaro för att hålla ordning i samhället.   

Man satsar på aktivitet och gemenskap. Ett bra grannskap.   

Bra kommunikationer. Ett bra bibliotek. satsningar på skola och barnomsorg. Seniorboende i 
Malmbäck.   

Boende för äldre som vill sälja villan men inte flytta in på äldrehem   

Mer fritidsaktiviteter för ungdomar som inte är intresserade av kyrkliga aktiviteter   

Säkerheten för våra barn i det stora hela. Framför allt runt skola och förskola där hastigheten 
inte hålls och det rullar mycket tung trafik förbi.   

Förskola skola nybyggnation   

Att man satsar på dagis och skola. Bättre väg till skolan. Fler möjligheter till aktiviteter för barn 
och ungdomar.   

Bussförbindelser t Nässjö OCH Jönköping   

Barn och ungdomsaktiviteter   

Fler tomter där man kan bygga hus   

Pendlingsmöjlighet till Torsvik och Jönköping   

Barnanpassning i form av lägre hastighet på bilar speciellt de stora vägarna där de idag kör i 60-
80 istället för 40..   

Att det byggs i samhället.   

Lägenheter   

Det finns ett stort behov av boenden anpassade för äldre som behöver ett alternativ då de vill 
lämna sina villor men inte lämna det samhälle de bor i. Här borde kommunen vara aktiv. 
En annan viktig fråga är att en lokaltrafik uppehålls. Dessutom finns det behov av att ta initiativ 
för att ʹstädaʺ bort alla gamla industribyggnader som idag står och förfaller.   

Fler hyreslägenheter och vacker miljö med fina promenadstråk.   

Skola/barnomsorg, tillgång till vård samt minskat utanförskap för utsatta grupper   

Det viktigaste för Malmbäck är en bra skola och barnomsorg. Att matbutiken och bibliotek finna 
på orten. En fortsatt planering av tomter och hyreshus.   

Bra kommunikationsmedel till Nässjö och Jkp. Varför inte en fritidsgård .   

Butik o medborgarkontor!   

Att vi ha en bra skola och att göra det fint runt ån,röja och öppna upp.   

Samhällsservice   



9 (18) 

Utvecklingsavdelningen 

Simon Dagson 
 
 
 
 

 

Bra bostäder/ lägenheter, naturområden, trevlig stadsmiljö och goda kommunikationer med 
kollektivtrafik   

Aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar.   

Aktiviteter för både barn och vuxna. Någon som till exempel en padelplan är både bra sätt att 
umgås och ett sätt att aktivera sig själv.   

Att kommunen ser till att släppa tomter så vi kan få nyproduktion av villor. Vi har många 
nyinflyttade från Jkpg som jobbar i Torsvik och fler vill komma men då Måste kommunen släppa 
tomter.   

Bra utbud av service och trevlig utemiljö   

Skola o matbutik   

Upprustning av tomter och hus som påverkar bilden av Malmbäck samt gör samhället än mer 
attraktivt att bo i   

Vi skulle behöva någon slags BVC, eller mödravårdcentral. Det kan vara väldigt bökigt eller svårt 
för en flerbarnsföräler eller gravid kvinna att ta sig till Nässjö för en koll som tar max 20 min.   

Säker skolväg och trafikmiljö. Övergångsställen behövs.   

Nåt för ungdomar, mötesplatser, mer kollektivtrafik   

Hyreshus, lägenheter för äldre   

Fler bostäder   

Skola, förskola, mataffär, kommunal trafik   

Satsa på hälsoprojekt ex utegym, upprustning och förlängning samt underhåll av elljusspåret.   

Bra affär (kommer bli jättebra), ett fräscht intryck när man åker genom samhället, bra belysning 
i parker och gångvägar så man vill vara ute så det blir ett levande samhälle   

Satsning på skola, bättre kommunikation. Utlokalisera vissa funktioner tex miljö o bygg   

Att det även framöver finns tillgång till matbutik, skola, bra kommunikationer till 
omkringliggande stöder, räddningstjänst m.m   

Att idrottsföreningen får stöd och hjälp då den är oerhört viktig för att barn och ungdomar ska 
ha något att göra.   

Att det byggs ett nytt område för nybyggnation, så det finns färdigt med gator o tomter, först då 
blir folk intresserade! Bättre kommunikationer mot Torsvik, Stigamo med kollektivtrafik, Nässjö 
kommun måste rida på den vågen att det är när att pendla dit. Se till att fastighetsägare snyggar 
upp sina tomter och hus, på det viset blir det ett attraktivare samhälle.   

Skola affär och särskilt boende måste finnas för att göra samhället attraktivt att flytta till.   

Att vi får utvecklas lika mycket som Nässjö. Att man vågar satsa på oss!   

Att vi kan behålla Ica och skolan samt deltids brandkåren.   

Nya bostadsområden   

Nya bostäder (Ny byggnation av hus alt lägenheter)   

Satsning inom Mtb vid idrottsområdet + pumptrack för barn   

Skola och nybyggnation   

  
 
 

Vad vill du vara med och påverka i din ort?  
Bor kvar på orten. Det måste väl vara bästa sättet att påverka orten positivt?!   

Det mesta.   

Vart fokus ska läggas. Tex hålla naturområden kring tex ån uppröjda, ordna aktiviteter mm.   
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Är redan engagerad i föreningar i och för samhället.   

Trygghet o stabilitet   

Vet ej!   

Utbyggnad av samhället   

Möjlighet till mötesplatser, gemenskapsutrymmen, samhällsfunktioner mm.   

Barnomsorgen   

Utbyggnad av gator/tomter   

En granne av mig är dugtik med bakning och håller bakningskurser.   

Bo och betala skatt   

Skolan   

Ett tryggt samhälle   

Att kommunen ska förstår hur nära Malmbäck ligger mot Torsvik och många fördelar till det. 
Kommunen kanske kan släppa nya tomter/områden, till möjlighet att bygga hus   

Mer aktiviteter för familjer.   

Barn ungdommar   

Näringslivet   

Att inflyttningen till orten ökar   

Viktig att politiker lyssnar på kommuninnevånarna   

Andra aktiviteter än idrott och kyrka   

Det som berör boende och det som vi behöver för att kunna leva kvar på denna fina plats.   

Vet ej.   

Vad det ska satsas på.   

Se till att Malmbäck är attraktiv ort med många möjligheter   

Hur våra skattepengar kommer Malmbäck till del.   

En stor del av hushållen runt Malmbäck har inte tillgång till fibernätet, detta måste ändras   

Hjälpas åt att hitta vägar för att förbättra säkerheten kring skolan och förskolan för att få en 
säkrare utemiljö för våra barn.   

Utforma säkrare väg till skolan.   

Att orten växer och att öka inflyttningen   

Bredband till ALLA bofasta på landsbygden för max 30.000kr   

Hastigheten på lastbilar och bilar som kör igenom samhället   

Goda värden.   

Att vi kan hjälpas åt att åstadkomma och uppehålla ett gott samhällsklimat i vilket alla som 
flyttat in i vår by på senare år blir självklara   

Stödja handeln och använda allmänna miljöer   

Sammanhållning och god barnomsorg.   

Att människor känner sig välkomna till Malmbäck   

Handla   

Ge samhället trygghet genom att bry mig om de som växer upp här!   

satsningar skola etc   

Få bort de dåliga fastigheterna som inte går att använda till något Cykelväg till Nässjö   

Kommunikationen till kringliggande orter som Nässjö, Jönköping och Vaggeryd.   

Aktiviteter i samhället. Sport.   

Öka tryggheten för våra barn. Ex riktigt övergångsställe vid skolan/Kyrkogatan   
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Vad som ska satsas på gällande utemiljö   

Idrottsföreningen m allt det innebär.   

Vet ej riktigt   

Jag kommer inte på något just nu   

Göra ett ännu mer levande centrum   

Vet ej   

Att det blir en bra ort att växa upp på för barn!   

Sådant som berör mina barn.   

Ett levande samhälle där folk trivs   

Skola   

Jag vill vara med och påverka kommunens satsningar i samhället. Särskilt om det är fråga om att 
lägga ner eller dra bort något   

Är engagerad i föreningslivet, vilket stärker orten   

Bättre väg för alla skolbarn och mindre tung trafik i samhället.   

Utvecklingen i att få växa som samhälle   

Utbyggnad av samhället för att möjligheten till att folk kan flytta hit.   

Engagemang   

Finns erfarenhet att bygga mtb banor i samhället.   

Göra Malmbäck attraktivt   
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Anneberg, 12 svarande   

  
Vad tycker du är viktigast för den framtida utvecklingen av din ort?  
Trygghet   

Att skolan arbete o affärer finns kvar   

Att få samma service som i innerstan!   

Barnen ! Skola med personal som inte mörkar dagens missförhållanden, aktiviteter, lekparker,   

Att inte tömma samhället på ”alla” samälsfunktioner”   

Sammanhållning   

Service , skola , arbetsgivare, aktiviteter idrott mm   

Att barn och ungdomar har någonstans att ta vägen på eftermiddagar och kvällar.   

Trygghet för boende i Anneberg   

Att det blir trafiksäkert möjligen mer hinder på vägen.   

Att få slut på all förstörelse som pågår just nu runt samhället. Sedan att få behålla Björkliden och 
skolan. Att post, affär, medborgarkontor finns kvar.   

Mer aktiviteter för ungdomar.   

  

Vad vill du vara med och påverka i din ort?  
Trygghetsskapande åtgärder   

Samhället totalt   

ALLT!   

Engagerad i div fritidsaktiviteter. Tycker det är viktigt att involvera kommuninvånare i så mycket 
som går, almt från tanke och planering till genomförande och utvärdering, för att skapa 
gemenskap   

Att se till att kommunikation kommer att fungera även helger   

Svartåparken ny slinga med asfalt runt ån   

Att man känner sig trygg och vågar vara ute även efter det blivit mörkt.   

Ett tryggare samhälle   

Ökad trivsel   

Det vet jag inte just nu, håller på att landa i min pensionering.   
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Flisby, 13 svarande 

 

Vad tycker du är viktigast för den framtida utvecklingen av din ort?  
Kommunikation   

att Larssson den gamla affären riv   

Föreningarna   

Bättre kommunikationer   

Skola, affär, kommunikationer.   

Asfalt på trottoarer i byn. Riv fallfärdigt hus innan någon skadar sig   

kommunikation   

Levande landsbygd   

Mer att göra för barnen   

Bättre och flera förbindelser   

Göra Skullaryd trafiksäkert för gångare och cyklister, genom sänkt hastighet för fordonstrafik, 
övergångsställen/tunnlar, cykelväg till Eksjö som är närmsta stad.   

Att bussarna inte blir mer indragna   

Att det finns projekt som involverar ungdomarna,   

  

Vad vill du vara med och påverka i din ort?  
att vi får till fler boende och arbetsplatser   

i det praktiska arbetet i föreningarna   

Föreningslivet   

Allt som ras upp i samhällsförändringar   

tillgänglighet   

Föreningslivet   

Att barnen får det bra   

Det ovan nämnda.   

Att de mindre orterna får synas och finns med i kommunens framtida satsningar ex skola,   

  
Inkommet via e-post: 
Skulle verkligen vilja att ni såg över Skullaryd och dess utveckling. Så många som bor i Skullaryd där 
det finns aktiviteter som anordnas vid bygdegården, fotbollsplanen, älgparken och vid badplatsen 
men saknas cykelväg som gör det livsfarligt att gå längst vägen. Nu väljer många att cykla och gå ändå 
längst vägen 32an. Snälla ta med detta och se över Skullaryd är bortglömd av kommunen.   
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Svar från Utvärdering av En halv miljon idéer  

  

Ort   Antal   %   

Solberga   7   8,6   

Äng   12   14,8   

Ormaryd   11   13,6   

Fredriksdal   7   8,6   

Sandsjöfors   3   3,7   

Stensjön   25   30,9   

Grimstorp   16   19,8   

Total   81   100   

  

  

  

  
  

Vad är det viktigaste för utvecklingen på din ort?  
Skulle behöva ett äldreboende och en neutral samlingslokal.   

Se över trafiken på 128 INNAN det händer att ett barn 👶 bli på körd. (har varit nära) fattar 
verkligen inte att kommunen kan göra mer. Vet att ni kan   

Ekonomiskt stöd till lanthandeln   

Kommunen släpper fler tomter. Bättre förbindelser med buss och tåg Nässjö-Stensjön-Vetlanda, 
Sävsjö-Stensjön-Eksjö. Hastigheten genom samhället, kommunen måste ta sitt ansvar och vara 
med för påverka Trafikverket/Vägverket om att sätt upp hastighetskameror.   

Gång och cykelvägar bredvid de stora vägarna. Mer belysta slingor överlag.   

Få invånarna att känna att kommunen bryr sig om deras ort och inte vara inne i Nässjö. De har 
valt att bo där av en anledning. Våra kransorterna är en styrka till staden. Vi har alla så mycket 
som stadsborna gärna vill delta i också. Natur, badplatser mm.   

En aktiv och kreativ samhällsförening.   

Att man utvecklar förbindelser som tåg eller buss.   

Att kommunen försöker hjälpa till med olika saker istället för att svara vi har inga pengar...Ser till 
att det finns kollektivtrafik! Lägg INTE ner skolor, förskolor, lekplatser o andra samlingsplatser   

Samhällskritiska funktioner, satsning på säkerhet, trygghet och kommunikationer. Ta ansvar för 
tex trafiksäkerheten för ortsbefolkningen på samma sätt i småorter som i städer. Belysning, 
cykelvägar, hastighetsbegränsningar, hastighetssänkande åtgärder, kollektivtrafik.   

Att människor vill engagera sig för gemensamma intressen eller behov.   

Att vi får behålla förskola och fritids samt tåget. Om man lägger ner fritids så kommer vi behöva 
åka ännu mer bil för att hämta barn då vi jobbar på olika orter och obekväm arbetstid.   

Att vi får behålla förskola och fritids. Barnfamiljer är framtiden för orten.   

Behålla kommunikation med tåget   

Att kommunen fortsätter satsa på ytterområden, även att vi inte bor så många här. Att vi också 
känner att vi är ett attraktivt samhälle!   

Sammanhållningen med innevånarna   
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Att fortsätta vara en attraktiv ort för barnfamiljer. Föreningsliv - bad - affär - skola/förskola - 
kommunikationer. Belysning och gångbanor Som binder ihop samhället så Cykling/ promenader 
utmed landsväg undviks året runt.   

Buss och tåg till och från Nässjö! Kanske nån fritidsgård för ungdomar.   

Att kommunen tar hand om redan befintliga anläggningar istället för att satsa på nya.   

Skola, barnomsorg och kommunikation   

Att få veta vad om händer.   

Förskola, skola, affär och bensinstation och kanske någon mötesplats med aktiviteter som inte 
gäller kyrkligt, barnsaker eller städning av byn   

bättre kommunikationer   

För att utveckla Äng behöver vi se till barnen och ungdomarna. Hur ska vi få dem att trivas i 
Äng? Kan de ta sig till kompisar på ett trafiksäkert sätt? Finns det saker i samhället att 
sysselsätta sig med på fritiden?   

Att skolan och förskolan får vara kvar och att den anpassas efter antalet elever. Vi är trötta 
på dåligs lösningar för att husera barnen   

Att vi i kransorterna också känner oss som en del av Nässjö kommun. Att det finns hus, förskola 
och skola samt kollektivtrafik.   

Få en trafiksituation som funkar! Få till med gång- och cykelvägar för säkerheten samt belysning. 
Stensjön är ett attraktivt samhälle, få fram byggbara tomter. Köp mark när tillfälle ges.   

En cykel väg mellan Fredriksdal och Nässjö   

Lokaltrafik! Att kunna ta sig till och från arbete utan bil. Både Jönköping och Nässjö men även för 
de som pendlar till andra kommuner.   

Att den ser välkomnande ut. Väcka Turism. Hylla lokalföretagande som ännu finns kvar. Här har 
funnits industrier, kulturarv, kulturminnen. Om byns historia & uppbyggnad hade varit fint om 
det finns minnesplaketter, information på turism Nässjö, om hur viktig Solberga ort var en gång 
längs järnvägen med frakt av timmer, anrika Solberga mekaniska, kistfabriken som brann, lokala 
handlare som fanns, vi har flera vackra disponentbostäder - vem byggde, vem bodde där?   

Skiljas från Nässjö kommun, annars är det väl barnomsorg och skola   

Säkrare vägar med flera trottoarer. Mer väghinder i samhället. Men också mer 
bussförbindelser.   

Trygghet   

Att samhället blir attraktivare   

Cykelvägar, Seniorboende, Samlingslokal   

Skola, förskola, bra kollektivtrafik och en affär...Men de två första tycker tydligen inte 
tjänstemän och politiker i Nässjö kommun är så viktigt, för det har ni tagit ifrån oss. När det 
gäller Kollektivtrafiken så är ni inte heller att räkna med! Förslag till affär (Lifvs som är 
obemannad https://www.lifvs.se/ ) har också skickats till berörda tjänstemän, men svar därifrån 
ekar tomt. Det skulle passa ypperligt på skoltomten. Ja, det är Grimstorp det gäller...   

Det vore trevligt om det gick att ta ner träden som är mellan återvinningen och sjön. Vi som bor 
på Solstigen är skapligt trötta på att träden som står där smutsar ner både hus och trädgårdar.   

Förskols och kollektivtrafik! Underhåll av vårt samhälle så det ser välkomnande ut. Tex hålla 
undan träd och sly på kommunal mark och utmed lillsjön.   

Att alla små orter som bla vår verkligen gynnas och ses som en del av Nässjö kommun. Känns 
som att vi bara ska acceptera att själva Nässjö ska utvecklas och må bra men vi i orterna utanför 
vill också ha en bra fungerande vardag och helgdag. Dagis/fritids/skola har försvunnit. Mycket 
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sämre kollektivtrafik. Genvägen man gjorde till badplatsen är enligt mitt tycke inte alls bra 
utfört. Grenar som sticker upp lite här och var och som inte går att dra bort. De är farliga om 
man skulle fastna i dem ex med cykeln.   

Bra bussförbindelser och förskola och fritids. För att hålla orten levande. Börjar även bli väldigt 
många igenväxta tomter på kommunens mark, bla saneringsområdet som skulle bli ängsmark 
börjar nu bli mer och mer igenväxt.   

Vi behöver byggbara tomter. Idag finns inga tomter och det är synd att inte kommunen vill lösa 
det då Äng har bra förutsättningar då vi ligger på rätt sida om Nässjö. Vi behöver bättre 
kollektivtrafik. Dagens utbud är ett skämt.   

Som vi förklarade för berörda politiker under mötet gällnade stängningen av förskolan och fritids 
här i Grimstorp så har husförsäljningen nu ökat p.g.a .den höga medelåldern. För tillfället så har 
dom hus som sålts köpts av barnfamiljer vilket har medfört att vi absolut har underlag för denna 
verksamhet. Vi är nu rädda för att avsaknaden av förskola och fritids kommer i fortsättningen 
göra det mindre attraktivt att bosätta sig i Grimstorp. Även dom försämrade busstiderna hjälper 
till att undergräva attraktionsvärdet. ʺLevande landsbygdʺ känns bara som ett hån mot oss som 
valt att bo här...   

Göra samhället mer attraktivt, fler byggbara tomter. Gärna ge möjlighet för våra äldre att flytta 
till annat boende och därmed lösgöra hus/boende för yngre som önskar köpa. Utveckla 
kommunikationen/tillgängligheten för alla generationer med kollektiv trafik. Ge företag 
möjlighet att flytta sin verksamhet till vårt samhälle. Få förskolan tillbaka till vår ort. Gärna nån 
form av livsmedels butik, vet att företaget Lifs har visat intresse en gång. Hoppas det kan bli 
aktuellt igen. Att ni i Nässjö kommun, tar ett ansvar för att den undergång/viadukt som finns 
mellan samhället och vår badplats underhålls. Den behöver vara farbar för oss alla för att nå vår 
badplats. Det är det sätt vi har för att nå den eller finns det planer för att bygga nytt? Har 
förstått att nuvarande viadukt är mycket gammal och skör. Samt att det är väldigt oklart vem 
som vill sköta underhåll på denna viadukt. 
En sista önskan är att vi, som ej bor i centrala Nässjö kommun, får samma fina känsla på 
framtidssatsning som i ”stan”. Ni gör så fint, känner mig stolt för vårt fina Nässjö centralt, men 
tyvärr förfaller kransorterna. Dåligt underhåll, gångvägar växer igen, lekplatser förfaller/ plockas 
bort, lampor vid näridrottsplats är svårt att få nya, asfalt/underlag spricker och det känns trist. 
För vår utveckling är det viktigt med mångfald, unga, medelålders och äldre ska kunna bo, verka, 
känna sig trygga här. Vore bra om vi får möjlighet i största mån till detta som alla andra i 
kommunen. Vi betalar samma skatt, men får betala dyrt för att bo utanför ”city”. Kanske 
en bilpool/buss går att ordna för nu tvingas vi ha minst två bilar per hushåll. Inget bra 
miljötänk heller. Alternativt är att bygga cykelväg till Nässjö (kanske lite kallt på vintern) Vill 
gärna locka fler till vårt Grimstorp, välkomna dem och berätta om alla fördelar, vackra platser 
och fina badplats. Men vi klara oss inte utan uppbackning av vår kommun. Så en sista vädjan till 
er och alla politiker, stötta era kransorter! Mvh en förhoppningsfull Grimstorpsbo.   

Mer bussar. Affär (lifs)   

Kollektivtrafiken Fritids/förskola. Pratas om nån obemannad butik (Livfs). Låter spännande.   

Minska kriminaliteten och invandring då invandringen med för kriminalitet   

1. Enligt beslut i samband med att förskolan drogs in skulle skolbyggnaden rivas och tomten 
färdigställas för ev framtida paviljonger om behov uppstår. Den nära förestående 
generationsväxling, som vi invånare framförde som argument för att få behålla vår förskola, är 
nu tydligt påbörjad. Nu krävs handling för att samhällets fortlevnad ska bestå! 
2. Kollektivtrafiken måste återställas på såväl vardag som helg! 
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3. All kommunal mark i samhället, som inte sköts i samhällsföreningens regi, borde röjas upp 
och ʺstädasʺ, det ger ett bättre intryck både för besökare och invånare. Detta gäller även 
badplatsen, där vassen i Storesjön håller på att ta över en stor del av badet! Badplatsen i övrigt 
sköts mycket bra av föreningen! Samma sak gäller för den jättehög med röjt mtrl som i väntan 
på flisning ligger utmed den nya belysta slingan. Har påtalat detta sedan november 2019, men 
ännu snart ett år senare har absolut inget hänt!   

Att få kommunen samt våra folkvalda politiker i Nässjö kommun att förstå vidden av att bo i en 
kransort utanför Nässjö stadskärna. Tillgänglighet ska inte enbart utgå från staden utan även att 
tillgängligheten att kunna nå staden måste fungera. Att centralisera allt i en stad som på så 
många sätt de senaste åren blivit en otrygg stad för gammal som ung vill vi fortsätta ha idyllen 
som de små orterna kan erbjuda.   

Nya tomter   

Att det gynnar de flesta som bor där. Såsom säkerhet och glädje, trivsel.   

Förskola / skola är grunden för att samhället ska växa och utvecklas. En obemannad butik, som 
numera finns i olika konstellationer, skulle vara positivt för samhället. Underlättar för alla som 
inte har tillgång till bil nu när ex alla bussturer dragits in på helger, samt reducerats på vardagar. 
Kommunikationerna är viktiga. En enkel perrong med digital semafor för att ex Krösatågen ska 
kunna ta upp och släppa av passagerare. En järnväg utan att tåg stannar är ju ingen direkt 
tillgång. Järnvägen lär ju inte, som mycket annat, läggas ner och rivas, så den borde och skulle 
vara en stor tillgång för Grimstorp   

  

Hur skulle du vilja vara med och påverka?  
Jag är redan engagerad i Samhällsförening och varit i många år. Jag är duktig på att veta vad 
orten behöver och se dess kvalitéer. Jag vill vara engagerade i vårt fortsätta projekt vid 
badplatsen. Ser hur mycket potential som helst med alla dessa pengar. Samhällsföreningen har 
även ekonomi, tack vare vindbonus. Här finns ytterligare pengar.   

Dialog eller liknande som detta.   

Enkäter, Info möten... Åk ut till landsbygden och se det som en möjlighet och inte som ett 
jobbigt påhäng.   

Tycker att jag är med.   

Via samhällsförening och politiskt   

Vet ej   

Ja du, undviker kommunen så mycket det går   

Går det ens?   

Få bestämma...   

Ja, säg det?!?Vilka möjligheter har vi i Grimstorp?!?Jag tycker nog att vi har varit väldigt 
engagerade i viktiga frågor, men likt väl blir vi överkörda av våra kära politiker.   

Det genomförs redan idag ett flertal träffar med kommunen där vi kan lyfta våra synpunkter. 
Men tyvärr händer det inte så mycket med dem. Samma saker diskuteras år ut och år in. Om det 
blir tal om nya liknande projekt till utveckling i samhället vill vi ha möjlighet att påverka vad och 
hur pengar ska användas. Alla kransorter har olika behov.   

Genom bättre kommunikation mellan kommun, politiker och samhällsbor. Förslagsvis via 
samhällsföreningen.   
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Jag försöker påverka via den kanal som finns via mail till ex Simon Dagson. Han försöker, lotsa 
frågeställningar till rätt person/handhavare. Däremot är snabbheten i handling från vissa 
handhavare inte vad den borde vara.   

Invald i kommunstyrelsen.   

Flyttat till Sandsjöfors istället. Så får betänka nya möjligheter.   

Deltar i möten när samhällsfrågor finns på agendan.   

  
  

 


