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Mötesdatum: 2019-05-28  Plats: Lagagården Antal deltagare: 45 

 

Dagens mötespunkter 

• Välkomnande och introduktion (Reino) 

• Invånardialog/enkätsvar (Reino) 

• Trafik och hastigheter (Malin) 

• Drift, underhåll (Kristofer) 

• Kultur, fritid, rekreation (Patrik) 

• Tätortspeng 2020 (Reino/Kristofer) 

• Sammanfattning och avslut (Reino) 
 

(Se även mötets bildspel och sammanfattning av enkätsvar) 

 

Välkomnande och introduktion 
Landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson presenterade sig själv och närvarande tjänstemän Malin 

Bogren (trafikplanerare), Kristofer Johansson (driftschef) och Patrik Karlsson (avdelningschef 

kultur och fritid). 

 

Reino redogjorde för kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling, och 

den enkät och möten med byalagsrepresentanter som föranlett denna byalagsträff. 
 

Invånardialog/enkätsvar 
Bäst med att bo i och kring Lilla Tjärby är närheten till det mesta, lugnet och den goda miljön för 

främst barnen. 

 

Det som engagerade mest i både enkäten och på dagens möte var trafiksäkerhet och 

hastighetsöverträdelser samt önskemål om promenadstråk/slinga utmed Tjärbysjön. 

 

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra diskuterades skräpplockning, att köra 

lugnare, arbetsinsatser vid byggnationer och iordningsställande, samt trivsel- och 

rekreationsaktiviteter av olika slag.  

Enkäten frågade också efter förslag som skulle kunna gynna näringslivet men där var det lite 

sparsammare med idéer. Några tycker dock att ett litet centrum med handel och liknande skulle vara 

bra. 
 

Trafik och hastigheter 

Malin pratade om och presenterade tänkbara åtgärder för att öka trafiksäkerheten. 

Hastighetsmätare kommer sättas upp på Söderläget så snart utrustningen blir tillgänglig. Det finns 

en tidigare idé om att dra om vägen och hur det ligger till ska Malin titta närmare på.  

Trafikverket och Hallandstrafiken bör uppvaktas för att åtgärda hastighetsöverträdelser på i första 

hand Veingevägen och Tjärbyvägen. Ett förslag till Trafikverket är att det sätts upp fartkameror. 

Busshållplatsen vid Tjärbyvägen norr, där tillåten hastighet växlar från 40 till 80, upplevs farlig och 

åtgärder önskas. 

Det har noterats att kommunens bilar inte alltid håller rätt hastighet. Reino lovade att påtala detta 

internt till berörda. 
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Drift och underhåll 
Kristofer berättade hur gräsklippning och arbete med grönområden planerades och lovade att följa 

upp så att utsatta tidsintervall ska fungera. 

Enligt deltagare på mötet har trafikhinder tagits bort där Vårvägen övergår till gång/cykelväg, vilket 

utnyttjas felaktigt av kommunens bilar och gräsklippare - trafikhindren önskas bli återplacerade och 

Kristofer ska undersöka det. 

På frågan om det finns något speciellt syfte med ”tårtbiten” mellan Bonnarps-, Sjö- och Trastvägen 

fanns inget givet svar och Kristofer ska vid tillfälle försöka stilla sin nyfikenhet om det. 
 

Kultur, fritid och rekreation 
Patrik tog raskt fasta på önskemålet om promenadstråk från Lilla Nybo och utmed Tjärbysjön. 

Tidigare försök har gjorts men det har fallit på finansieringen. Nu hoppades han finansiering kan 

möjliggöras med hjälp av tätortspengen. (Se mer under Tätortspeng 2020) 

 

Mötesdeltagare önskade att fritidsaktiviteterna för barn och unga sprids till fler dagar än bara 

måndagar, tisdagar och onsdagar. Vissa delar av fritidsaktiviteterna står Patriks verksamhet för, och 

där lovade han att framföra önskemålet till berörda för att se över frågan.  

Andra frågor som Patrik fick med sig med önskemål om åtgärder var; Kan fisket i Tjärbysjön 

utvecklas? Marken mellan bebyggelse och Tjärbysjön har till stor del vuxit igen, kan det röjas och 

snyggas till? 
 

Tätortspeng 2020 
Varje år får en av tätorterna en extra resurs, cirka en halv miljon kronor, genom den så kallade 

tätortspengen. Det är kommunens sätt att skapa extra utrymme för något som behöver åtgärdas på 

orten. Nästa år är det Lilla Tjärbys tur och en av huvudpunkterna för dagen möte var beslut om vad 

slantarna ska användas till. 

Med utgångspunkt i aktuella enkätsvar och från invånardialogen 2016 samt samtal med 

byalagsrepresentanter har de tre mest intressanta förslagen tagits med för röstning; Anlägga en 

naturstig, renovering av tennisbanan och anlägga hundrastgård. 

Anlägga naturstig vann med god marginal. Och om ekonomin tillåter önskas komplettering med 

utegym och grillplatser i anslutning till naturstigen. 

 

Reino presenterade möjlighet att söka LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Det ska värderas 

närmare av berörda tjänstemän tillsammans med Linda Karlstrand som representant för byalaget. 

 

I den fortsatta processen är roller och ansvar inom kommunen viktigt att fastställa, likaväl som 

samverkan med byalaget. En annan intressant fråga att undersöka är hur resurserna (främst 

tätortspengen) kan ”växlas upp” med hjälp av lokala insatser. 

 

 
(Anteckningarna renskrivna av Reino Jacobsson i samråd med Linda, Malin, Kristofer och Patrik) 

 
  
 


