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Minnesanteckningar 
Invånardialog Hjortsberga, tema trygghet/säkerhet och skola 
 
Plats och tid: Hjortsbergaskolan, matsalen, Hjortsberga 2018-03-01, kl 19.00 – 

21.15 

 

Närvarande: 10 invånare från Hjortsberga med omgivningar samt Per Ribacke, kommun-

styrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Björn 

Tisjö, utbildningsnämndens 2:e vice ordförande.  

Tjänstemän kommunen: Magnus Wigren, tillförordnad förvaltningschef förvaltningen för 

samhällsplanering, Mats Berglund, säkerhets- och beredskapssamordnare, Yvonne Fjeld-

heim, rektor, Stefan Karlsson, tillförordnad kommunchef, Kjell Rosenlöf, utvecklingschef. 

 

  

Bakgrund invånardialog 
Kommunen har bjudit in invånarna i Hjortsberga med omgivningar till informationer 

och samtal med kommunledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat 

trygghet/säkerhet och skola. Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialo-

gen med invånarna i Alvesta kommun. Ett led i detta är att ha möten med olika teman 

runtom i kommunen. Syftet är att lyssna på synpunkter och frågor från invånarna, inte 

att förmedla information om färdiga förslag och beslut. Minnesanteckningar från det 

som kommer fram vid mötena kommer att föras och publiceras på kommunens hem-

sida under ”om kommunen” och ”invånardialog”. 

 

Presentation 
Per Ribacke och Thomas Haraldsson från kommunstyrelsens ledning samt Björn Tisjö 

från utbildningsnämnden hälsar välkommen och presenterar sig samt närvarande tjäns-

temän.  

 

Planering vägar, bostäder m m 
Magnus Wigren informerar om Trafikverkets (TrV) planering för ombyggnad och mö-

tesseparering av riksväg 25 förbi Hjortsberga. Det finns färdiga vägplaner och pro-

jektet är beräknat till en kostnad på 180 mkr. Planering finns även för trafikplats och 

anslutning av cykelväg. Det kommer att bli en ny bro över järnvägen och den gamla 

rivs. Byggstart tidigast 2021 om erforderliga beslut tas.  

Magnus och Stefan Karlsson informerar vidare om aktuell planering för bostäder m m 

i kommunen. 300 lägenheter i hela kommunen utöver villor är på gång. Det är mycket 

jämfört med det mycket svaga bostadsbyggandet under de senaste 10 åren. Det är även 

ett stort sug efter villatomter. 

Per för ett resonemang om behovet av rotation mellan villor och lägenheter och att de 

s k Basbo-husen kan underlätta det. 
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Tema skola 
Rektor Yvonne Fjeldheim berättar att det för närvarande går 91 barn på F-6-skolan. 

Lärarna på skolan har de kompetens- och behörighetskrav som numera krävs. 

Det är hårt tryck på den intilliggande förskolan. Ibland finns det problem med att få 

utbildade förskollärare. 

 

 

Säkerhet/trygghet 
Kommunens nye säkerhets- och beredskapssamordnare, Mats Berglund, presenterar 

sig och vad man bör tänka på och förbereda sig inför oönskade händelser. Vad är 

kommunens/samhällets ansvar och vad är egenansvaret. Tidigare har man sagt att man 

bör vara beredd på 3 dagars avbrott från el, vatten, livsmedelsinköp etc. Nu har den 

rekommenderade tiden utsträckts till en vecka. Mats avslutar sin information med att 

fråga vilka önskemål man har på kommunen i säkerhetsarbete. En snabb replik dök 

upp – behovet av snabb information. 

 

 

Frågor och samtal om trygghet/säkerhet och skola 
Vid frågor och samtal om dagens teman kan bland annat följande noteras: 

▪ Farhåga om buller från riksväg 25 efter ombyggnaden till mötesseparering 

▪ Kan den gamla sågverkstomten efter sanering bli ett område för bostäder? Sanno-

likt inte eftersom saneringen går ned till ”mindre känslig markanvändning” och då 

är det inte lämpligt med bostäder 

▪ Fråga om påfart från Sköldstatavägen. TrV och kommunen är ännu inte överens 

som framtida lösning 

▪ Önskemål om cykelväg efter riksväg 27, Sjöatorp 

▪ Samhällsföreningen i Hjortsberga har med ideellt arbete fått till en del av strand-

promenad på mark ägd av kommunen och Hjortsbergagården. Föreningen efterlyser 

stöd till skötsel/utveckling av promenadvägen och helst belysning. En kalkyl på 

175 tkr har beräknats för det som skulle behövas. Även fråga om elljusspår togs 

upp. 

 

 

Tack för bra möte och diskussion 
Kommunens Per Ribacke, Thomas Haraldsson och Björn Tisjö tackar för bra dialog 

och möte. Per ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Det finns i 

kommunledningen en ambition att utveckla mötena så att de passar invånarna så bra 

som möjligt. 

Maila synpunkter till per.ribacke@alvesta.se eller till kjell.rosenlof@alvesta.se. 

 

 

Vid tangenterna: Kjell Rosenlöf 

mailto:per.ribacke@alvesta.se
mailto:kjell.rosenlof@alvesta.se

