
 

Anteckningar Nydala 2016-11-14 
47 medborgare närvarande. 

Landsbygdsutvecklaren gick igenom punkter som diskuterades vid föregående dialogmöte med 

tjänstepersonerna. Redogjorde om vad som pågår och vad som är på gång. Göran Karlsson 

ordförande Nydala redogjorde för hur det går i de grupper som bildades. 

 Markbädd och infiltration kommer att ordnas under 2017 

 Inväntar politiskt beslut om Fastighetsnära insamling (FIN) som eventuellt innebär 8-fackskärl 

för sopsortering. 

 Säker by. Utbildning för invånare långt ifrån räddningstjänst. Räddningstjänsten planerar att 

påbörja utbildningen under våren 2017. 

 Utsikten Svensbygd. Om någon tar på sig ansvaret för åtgärder som behövs han VK tänka sig 

teckna ett avtal med markägaren. 

 VK kan inte tänka sig att köpa gamla affären för att underhålla eller riva fastigheten. 

 Grillplats bakom Nydala Café kommer att påbörjas till våren 2017. 

 

Diskussionspunkt: Infrastruktur Bredband och kopparnät 
 Inväntar besked från Länsstyrelsen om finansiering till vidare utbyggnad till 6 utsedda 

områden i kommunen. 

 Värnamo energi har skickat ut enkät för att få en bild över täckningsgraden inför kommande 

beslut för bredbandsbidrag. Besked från Länsstyrelsen förväntas tidigast våren 2017. 

 Värnamo energi fortsätter att bygga ut fiber, men vissa områden kommer man att vänta med 

till 2019 för att undersöka möjlighet till eventuella statliga bredbandsbidrag. 

 Vissa fastigheter har rör in till huset men vissa får inte möjlighet att koppla upp sig på 

bredbandet. Politiken tar med frågan till Värnamo energi. 

 Värnamo kommun har erbjudit sig att köpa kopparnätet av Post- och telestyrelsen men fått 

avslag. En ny skrivelse har skickats in. 

 Frågor som ställdes: 

o Hur många blir drabbade av att kopparnätet läggs ner? 

o Varför gör man skillnad på fastboende och fritidsboende? 

o Varför blir inte sommargäster tillfrågade? 

Diskussionspunkt: Vägar  
 Politiken ber medborgarna att skicka in synpunkter och åsikter till Landsbygdsutvecklaren. De 

ska vara inne innan jul. Synpunkterna kommer att användas i en planerad skrivelse till 

Trafikverket. Skrivelsen kommer omfatta nordöstra delen av Värnamo kommun. 

o Trafikverket har kantskurit illa på den östra sidan av Rusken. Vägen uppfattas som 

livsfarlig. 

o Väg 727 är bedrövlig 

o Belysning önskas vid korsning till Hagshult på väg 127  

 

Diskussionspunkt: Kollektivtrafik och närtrafik 
 Politiken redogjorde för hur man arbetar med kollektivtrafiken i de nordöstra delen av 

Värnamo kommun. Diskussioner förs med Länstrafiken.  



 

 Bussen viktig för ungdomarna. Man kan inte ta med sig en kompis hem vid nyttjande av 

närtrafik. Politiken tar med sig frågan till Länstrafiken. 

 Närtrafiken fungerar inte över länsgränsen. Endast möjligt att ta sig till närmaste serviceort 

vilket är Vrigstad. Man kan inte ta sig till Stockaryd, som ligger närmast, för att ta tåget. 

Politiken tar med frågan till Länstrafiken. 

 Politiken undersöker möjligheten om att utöka närtrafiken. 

 

Diskussionspunkt: Nydala herrgård 
Erbjudandet ser ut enligt följande;  

1. Kommunen kan tänka sig att göra en exteriör upprustning för ca 4,5 miljon samt ett nytt 
avlopp och en ny värmekälla. 

2.  Kommunen kan utöver detta tänka sig att göra huset/fastigheten tillgänglig för ungefär 
samma summa. Detta belopp skall sedan bygdebolaget eller byalaget återbetala i hyra på en 
tidsperiod som fastställs i ett hyres/nyttjanderättsavtal. 

Bygdebolaget/ byalaget utvecklar sedan verksamheter i huset tillsammans med entreprenörer eller i 

egen regi. 

Detta kan ses som etapper där etapp 1 förutsätter att ett avtal tecknas. 

 Nydala bygdebolag bad om att få diskutera med medlemmarna för att se om intresse 

fortfarande finns. 

 Förslag på att Nydala Bygdebolag återkommer om tre månader. 

 Avtal kommer att tecknas mellan kommunen och byalaget/bygdebolaget. 

 Erbjudandet är politiskt förankrat. 

 

Övrigt: 
 Boende i Sandvik känner sig bortglömda. Kommunen lade ner underhållet badstranden, men 

folk kommer fortfarande och sopor lämnas kvar. En önskan finns att man få till en 

överenskommelse om skötsel. Politiken tar med sig frågan.  

Kontaktperson i Sandvik: Barbro Andersson, 070-249 16 13 

 Allé vid klostret behöver skötas om. Vägsamfällighet äger vägen där kommunen är största 

ägaren. Politiken tar med sig till Tekniska kontoret. 

 

Förslag på områden att arbeta vidare med 
Bredband   Kopparnät 

Närtrafik/kollektivtrafik  Vägunderhåll  

Allé   Badplats i Sandvik 

 

 

 

 


