
Minnesanteckningar Medborgardialog i Moheda 2018-11-08 

Deltagare: Sofie von Elern, Karolina Bjers och 13 deltagare.  

9 deltagare hade fått information om dialogen i Smålandsposten, 3 deltagare hade fått 

informationen i Magazinet och 1 deltagare genom annat vis.  

Elljusspåret 

Elljusspåret är ett värdefullt område som många använder. Används även av Mohedaskolan 

och för orientering. Platser med fin utsikt finns i området. 

Några framförde negativa åsikter om att finns pågående planarbete för bostäder vid 

Klockmakarevägen/Lingonvägen eftersom detta kommer påverka elljusspåret. Det 

framfördes att området tidigare hade klassats som skolskog och då var väldigt högt 

värderat/skyddat. Man fick inte ens ta ner träd. Nu verkar det inte längre finnas den typen av 

skydd för området med tanke på bostadsplanerna. Det framfördes att kommunens 

planarbete är vilande för tillfället på grund av markförhållanden och rekreationsvärdet. 

Argumentet för att bygga bostäder handlar om närheten till skolan och att det skulle bli ett 

attraktivt boende i skogsnära miljö.  

Ibland har elljusspåret skötts dåligt men efter kontakt med kultur- och fritid är det bättre.  

Mohedaån och Borslövsvallen 

Vid Mohedaån finns ett område som är välanvänt med en fin gångväg utmed åkanten. Delar 

av sträckan är dock inte belyst kvällstid och upplevs därmed otrygg. Äldre med rullatorer har 

svårt att gå på gångvägen utmed Mohedaån eftersom den är grusad. Området ligger nära 

Furuliden där många äldre bor. Vägen bör asfalteras och ges belysning för att öka 

tillgängligheten. Vinterväghållning utmed åkanten saknas.  

Skogspartiet vid ån precis norr om Borslövsvallen dåligt skött med stor del sly, idag ser det ut 

som ett träsk. Kommunen har sagt att det är ett översvämningsområde men det framförs på 

mötet att det ändå borde kunna röjas mer. 

Borslövsvallen (gräsytan) används för Mohedadagarna, men även för rastning av hundar och 

som start och mål vid orienteringstävlingar. 

Ett förslag om skatepark och lekplats på den södra sidan av Borslövsvallen (vid 

församlingshemmet och ån) har initierats av Moheda intresseförening. Då det är många som 

passerar platsen kommer det bli en bra mötesplats.  

På den västra sidan Mohedaån finns verksamhetstomt med lastbilstrafik och idag går många 

inom området, vilket inte är trafiksäkert. Det hade därför varit bra om en gångväg skapades 

utmed Mohedaån istället.  

Generellt behöver området intill Mohedaån rensas upp. Mohedaån är vacker och det är synd 

att det inte går att få utblick mot den.  

Det är svårt att ta sig utmed andra delar av Mohedaån, t ex söder om Slätthögsvägen 

eftersom det är kraftigt igenvuxet. Det hade varit trevligt att kunna gå mer utmed ån, t ex ner 

mot Grännaforsa.  



Övriga park- och grönområden 

Kyrkan och begravningsplatsen är ett mycket fint område där många promenerar. Är 

välskött. 

I skogen mellan väg 126 och bostäderna vid Västergatan finns det flera stigar där man kan 

promenera. Området är dock illa skött. Bakom Västergatan finns ett område som behöver 

rensas upp.  

Ett mycket värdefullt område är det norr om Mohedaskolan. Området behövs för skolbarnen 

eftersom det inte finns så mycket skog intill skolan. Barnen har här möjlighet att ha fri lek. 

Om en förskola ska byggas borde en del massor sparas för att skapa en pulkabacke i 

området. Men även det mindre skogspartiet direkt öster om Mohedaskolan, mot Granvägen, 

är mycket värdefullt för skolbarnen. 

Det finns en gräsyta väster om begravningsplatsen som sköts dåligt. Ibland är gräset högre 

än bänkarna.  

Lekplatser finns vid Barrvägen, Lärkgatan. Norr om sångvägen och norr om Mohedaskolan. 

Kullen vid Fårakullens förskola är en vacker plats.  

Vid gamla Vegby förskola finns ett fint grönområde som hade behövt bättre belysning.  

Hembygdsgården har många besökare och området är värdefullt för barn.  

Midsommar firas vid Kvarneket (Ryd) och vid Hembygdsgården. 

Valborg firas vid gamla marknadsplatsen (majbålet från i våras har dock fortfarande inte 

tagits bort). 

Norr om Nyekvarn (norr om tätorten utmed östra sidan av järnvägen) finns en stig in i skogen 

där en av deltagarna hade upptäckt en bmx/moutainbikebana. 

Grönytan öster om Storgatan i höjd med Televägen och Borslövsvallen sköts dåligt. 

Lucktomter som finns i Moheda sköts dåligt och hade behövs röjas.  

Promenadrundor 

I skogen väster om väg 126 finns det flera stigar och skogvägar där man kan promenera.  

Eketorprundan, med passage över 126 och tillbaka via Vegbyvägen (alternativt över 

Östranåkra) är en populär promenadrunda. Stråket hade behövt belysning. 

De som bor vid sångvägen promenerar till Torpsbruk via gång- och cykelvägen. 

Vid Ryd finns det flera promenadrundor. En vandringsstig finns utmed Västregårdsvägen i 

Ryd mot Kvarneket. Fin miljö med många fornlämningar. Man kan även promenera upp till 

Knapagården norr om Växjövägen. Från Knapagården går en stig till Elljusspåret. Tidigare 

har den varit igenvuxen men nu har den röjts. 

Från elljusspåret kan man gå på en stig till Klintabergets topp. Här önskas ett utkikstorn.  



Runt idrottsplatsen finns det stigar. Rundan kan också förlängas på andra sidan väg 126.  

Förbi Fårakullen till reningsverket finns ett promenadstråk som många går. Däremot är det 

staket vid reningsverket. Vid Mohedaån finns en bro så det går att ta sig över till västra sidan 

och bort mot Olofs handelsbod.  

Det finns en grusväg förbi Olofs handelsgård som idag slutar som återvändsgata. Det är 

många som går här och mot Alvestavägen. Men det finns mycket rötter och risk att ramla. 

Det borde därför skapas en gångmöjlighet mellan Alvestavägen och grusvägen.  

I den östra delen av Moheda finns ett promenadstråk som börjar utmed järnvägen mot 

Nyekvarn till Svensgården och Johannesberg. Ett kortare promenadstråk ”Spjutarundan” 

finns via Villagatan-Bergslund-Skogshult.  

Cykel och trafik 

Cykelvägen vid Växjövägen är bra. Men den sista sträckan från Rättaregården till Sjöanäs 

vintervägunderhålls inte. 

Hastighetssänkning till 60 från 80 bör ske längre österut på Växjövägen innan man når 

samhället. 

Vägen från idrottsplatsen via Slätthögsvägen/Växjövägen är inte trafiksäker. Många barn 

cyklar denna sträcka. Det hade därmed behövt en cykelväg antingen utmed Växjövägen eller 

bakom bostäder vid Mäster Skölds väg, t ex i förlängningen av Ådalsvägen. Cykelvägar bör 

generellt utvecklas i Moheda.  

Vid Slätthögsvägen i höjd med busshållplatsen och Alvestavägen är det en häck som 

skymmer sikten. 

Gång- och cykelvägen utmed stenmuren på den västra sidan (Västergatan-Lärkgatan) 

vinterväghålls inte.  

För skolbarnen som ska cykla till sporthallen saknas en cykelkoppling från tunneln under 

järnvägen till Kyrogatan (genom centrum). Vidare är korsningen 

Storgatan/Torpsbruksvägen/Hembygdsvägen är förvirrande och farlig för cyklister. Även 

utfarten från sågverket till Storgatan är en farlig punkt för oskyddade trafikanter. 

Vid trafikunderfarten under järnvägen finns det ingen trottoar trots att många går och cyklar 

där. På västra sidan om trafiktunneln är det mycket sly och höga träd som kan skymma 

sikten.  

Det är svårt för äldre att ta sig upp och ner till gångtunneln under järnvägen. Det bör finnas 

en hiss för att underlätta. 

Utmed Vegbyvägen mellan kyrkan och Sångvägen är trafiken ohållbar. En ny cykelväg och 

sänkta hastigheter behövs.  

Trafiksituationen vid Växjövägen/Slätthögsvägen/Storgatan bör ses över. 

Gräsytan väster om Mohedaskolan borde nyttjas för parkering till skolan. 



Vid Mohedaskolan utmed Bäckvägen är det väldigt täta buskage. Detta kommer dock 

åtgärdas när det blir bussangöring och parkering här.  

Utmed Granvägen står bilar mycket tätt, vägen hade behövts breddas så bilarna får plats. 

En avkörningsfil vid 126 behövs för att öka trafiksäkerheten. 

Övrigt 

Det är positivt att det byggs mycket i Moheda. Nya detaljplaner för bostäder behövs i Ryd, 

men även i övriga delar av orten.  

Vid den gamla avrättningsplatsen borde en ny skylt sättas upp.  

Bättre belysning behövs vid Östranåkravägen.  

En ungdomsgård med möjlighet att meka med EPA-traktorer önskas.   

 

 

 

 

 


