
Minnesanteckningar från dialogmöte för Hillerstorp 2023-02-21 

Tid: 19.00 – 20.45 

Närvarande: 

Kristine Hästmark, Jan-Olof Bengtsson, Stefan Lundell, Jirka Fors, Fredrik Francke, Hampus Bergh, 
Lars-Åke Magnusson, Johan Malm, Anna Engström, Lina Gerdin, Ylva Folkesson, Matilda Johansson, 
Christian Bagan.  

Antal åhörare cirka 70 stycken  

 

1. Presentation av närvarande politiker och tjänstemän  

Kommunfullmäktiges ordförande Johan Malm presenterar närvarande politiker och tjänstemän.  

 

2. Information om krisberedskap  

Matilda Johansson från SKA-enheten informerar om vikten av hemberedskap.  

 

3. Information om pågående arbete med ny översiktsplan för kommunen  

Samhällsutvecklare Lina Gerdin samt planarkitekt Ylva Folkesson informerar om det påbörjade 
arbetet med ny översiktsplan för kommunen och processen för detta. 

 

4. Information från kommunen  

Kommunens politiker informerar om aktuella frågor, bl a befolkningsutvecklingen, kommunens 
ekonomiska läge, kommunens utmaningar och framtida satsningar samt om vad som är på gång i de 
olika förvaltningarna.  

 

5. Inkomna frågor från allmänheten  

Inför kvällens möte har flera frågor kommit in från allmänheten. Flera av frågorna handlar om den 
borttagna vegetationstippen på orten, om översvämningarna i Hillerstorp, dålig skötsel av ortens 
elljusspår, placering av nytt värmekraftverk i Hillerstorp. 

Frågor som inkommit handlar även om budget för kommande rehab-bad samt återvinningscentral.  

Frågorna om översvämningarna hänvisas till separat möte om detta den 10 maj.  

Frågorna besvaras av kommunens representanter. Vad gäller vegetationstippen diskuteras just nu 
placering av ny sådan med SÅM. 

  

6. Övriga frågor  



Övriga frågor som ställs vid mötet gäller personal inom äldreomsorgen och dessas språksvårigheter, 
och hur kommunen hanterar detta, önskemål om gång- och cykelväg mellan Hillerstorp och Gnosjö, 
samt önskemål om tågstopp i Hillerstorp, samt staketet runt Hamngården. En annan fråga gäller 
borttagen klätterställning vid Hillerstorps skola, samt den skolstrukturutredning som skall 
genomföras.  

Flera åhörare ställer också frågor om den nya förskolan i Hillerstorp, om invigning av denna och om 
busslinjen kommer att dras om så att den även passerar förskolan.  

En åhörare påtalar även olägenhet med parkering av a-traktorer vid skolan.  

Frågorna besvaras av kommunens representanter.  

 

 

Ordföranden förklarar härefter mötet avslutat.  

 

Vid anteckningarna 

Christian Bagan 

kommunsekreterare


