
Minnesanteckningar Medborgardialog i Vislanda 

Deltagare: Sofie von Elern, Karolina Bjers och 17 deltagare.  

8 deltagare hade fått information om dialogen i Smålandsposten, 7 deltagare hade fått 

informationen i Magazinet och 3 deltagare genom annat vis.  

Infarterna: 

Grönområdena vid infarterna till Vislanda bör tas bättre omhand. Exempelvis kan 

företagsinformation placeras vid den norra infarten.  

Elljusspåren:  

Det nya och gamla elljusspåret är tillgångar som används i stor utsträckning. 

Vandringslederna vid Mellansjön och Kojtet är ett kanonområde som sköts mycket bra (privat 

markägare och förening).  Vid det gamla elljusspåret vid Mellansjön finns däremot en 

gammal stuga som inte sköts. Det ligger ca 3 km från tätorten så för att ta sig dit åker man 

antingen bil eller cyklar. Det är dock inte trafiksäkert att cykla utmed Husebyvägen men det 

går att cykla över Hönetorp till Mellansjön.  Passagen över väg 126 är dock farlig. 

Det finns en populär badplats vid A-betong söder om Husebyvägen och väster om Kojtet. 

Många ungdomar cyklar dit och måste då ta sig via Husebyvägen. Detta bör kunna göras 

mer trafiksäkert.  

Det nya elljusspåret (södra Vislanda) har utvecklingspotential. Längre söder ut finns ett 

område som kallas ”Schaktet”, bestående av stenhällar och en vattenkälla som flera av 

deltagarna har badat i förr. Vid schaktet finns stigar som skulle kunna knytas samman med 

det befintliga elljusspåret. Stigarna bör även skyltas upp.  

Tidigare gjorde man skidspår med spårmaskin när det var snö men de förstördes av lekande 

barn. Idag skottas elljusspåret istället. Problem att kommunen inte skottar självmant utan 

man måste ringa först för att få det skottat. Frågan ska föras vidare till kultur och fritid eller 

parkförvaltningen (beroende på vem som ansvarar). På hösten behöver det också blåsas löv 

på vissa platser eftersom det blir halt. Detta har kommunen också gjort vid något tillfälle men 

det sker inte regelbundet. Generellt behöver elljusspåret tittas till mer av kommunen. 

Skogspartierna runt spåret är dock prydligt skötta. Det påpekades också att lamporna utmed 

spåret bara är tända vissa tider och inte på morgonen vilket gör det svårt att ta 

morgonpromenader. Man anser att det bör vara skymningsrelä på lamporna så att det är tänt 

från skymning till gryning och därmed anpassas efter automatiskt efter årstid.  

Banvallsleden:  

Gamla järnvägen till Sälhyltan och tillbaka via Olvägen är en populär promenadrunda. När 

man kommer tillbaka ut på Storgatan från Olvägen är det dock en bit där det saknas trottoar. 

Banvallsleden bör utvecklas mot väster (Ljungby) och sydväst (Karlshamn). Lederna är 

mycket populära för turister och det är många som frågar efter en fortsättning på de befintliga 

lederna.  

  



Kyrkstigar: 

Promenadrundan via Vislanda kyrka är populär. 

Väster om Vislanda vid ”Gunnars ängar” finns gamla kyrkostigar som förr anknöt 

omkringliggande byar (exempelvis Aplamon och Mörhult) med kyrkan. Stigarna finns kvar 

idag, men röjning intill stigarna och skyltning hade varit positivt eftersom området har 

potential att bli ett område som Vislandabor kan använda för rekreation. Förr fanns skidspår i 

området.  

Parker och grönområden i centrum:  

Östra torget har upprustningsbehov. Bland annat finns trasigt bord som behöver bytas ut.  

Lekplatserna i samhället är värdefulla grönområden. Både kommunens lekplatser, den nya 

vid skolan (som Skol-IF hjälpt anlägga) och den vid Allbohus fastigheter. En fråga kom upp 

om lekplatsprogrammet har genomförts.  

Stråket vid lekplatsen Badet skulle behöva bättre belysning. Speciellt nämns en gångväg 

som kopplar grönområdet med ängsvägen där det saknas belysning och därmed upplevs 

otryggt. I området finns en fotbollsplan med belysning men som används dåligt. Omprioritera 

var belysningen sätts upp? Det nämns dock att fotbollsplanen skulle kunna användas mer av 

skolan om den klipps bättre.  

Vid Vinkelgatan finns skridskobana. Vid stora pulkabacken finns vindskydd och grillplats 

vilket är välanvänt.  

Skolskogen och en plats vid elljusspåret som kallas Björns stuga är värdefulla platser för 

skolan att besöka. Generellt besöker skolan bara närområdet till Vislandaskolan.  

Den nya aktivitetsparken som Skol-IF har anlagt vid Vislandaskolan anser deltagarna inte är 

vacker. Det är mycket mörkt vid parken och belysning hade behövts. Vid lekplats behövs det 

även fler bänkar. Det är på gång från Skol-IF. Utmed Gröna gatan förbi lekplatsen och skolan 

kör många snabbt. Det skulle behövas farthinder och detta har politiken tidigare lovat.  

Det nya busstorget hade behövt planteringar. Magnolian blommar enbart under en kort tid på 

året. Gräset klipps sällan och skräp plockas inte upp. Det samlas generellt mycket skräp vid 

busstorget. Kan fler papperskorgar/flytt av befintliga göra skillnad? 

Brända tomten är en värdefull plats med bra läge för att t ex sitta ner och titta på folk. Här 

sätts julgranen upp och här träffas man och dansar ut julen.  Gräsmattan hålls välklippt. Det 

önskas fler bänkar och bord. Det framfördes att det var negativt att bänkarna som står 

utanför Ica numera står ute över vintern. Tidigare förvarades de inomhus över vintern. Att de 

står krav försvårar bland annat för snöskottningen.  

En ny angöring i form av en belyst gångväg hade behövts genom grönområdet mellan Gröna 

gatan och Kungsgatan. Det är ett välanvänt stråk.  

Grönområdet öster om Vida är mycket bullerutsatt och bullret når även bostäder belägna 

söder om grönområdet.  



Vid Soldatvägen finns ett grönområde som skymmer sikten i korsningen. Om det hade skötts 

bättre hade området kunnat bli en resurs för ortsborna.  

Vid Stålgatan, mot stambanan, finns ett område som är mycket dåligt skött. Sedan tidigare 

röjda träd ligger kvar.  

Lucktomter som finns i orten bör skötas bättre, det finns stort behov att röja dessa områden.  

I östra delen av samhället finns det promenadrundor över Granhult och Elnaryd. Det är 

möjligt att gå både kortare och längre rundor. 

Midsommar- och valborgsfirande sker en bit utanför samhället vid Skeppshult väster om 

Vislanda kyrka. 

 

Övriga punkter:  

Utmed Sockenvägen finns det en heldragen linje för att ge plats för fotgängare och cyklister. 

Utrymmet är smalt och linjen är onödig, man går ändå på andra sidan.  

Järnvägsundergången är mycket smal, cyklister kommer i hög hastighet. Dubbelsidig 

cykelbana hade behövts. Kommunen har bytt stenbeläggningen vid tunneln. Det 

diskuterades varför och om det var värt pengarna.  

Skottning av cykelbanor behöver bli bättre. Förra året togs bänkar inte bort under vintern, 

vilket ledde till att skottningen blev sämre.  

Korsningen Husebyvägen/väg 126 är mycket trafikfarlig! Kommunen bör diskutera lösningar 

med Trafikverket.  

Vid IOGT fanns det tidigare belysning men den är borttagen och det är väldigt mörkt där. 

Lokalen har tidigare varit samlingslokal.  

En fontän önskas i rondellen vid Ica. 

Lastbilstrafiken inom orten är ohållbar. En ny led för tung trafik bör tillskapas så trafiken inte 

behöver gå genom Vislanda.  

Storgatan är mycket bred och rak, vilket leder till höga hastigheter. En ny gång- och cykelväg 

hade lett till att gatan smalnades av och sänkta hastigheter.  

Vidas plank är inte vackert, hade det varit möjligt att utsmycka planket på något sätt? 

Utsmycken kan gärna ha koppling till Vislanda. 

 


