
Minnesanteckningar från dialogmöte för Åsenhöga 2023-03-07 

Tid: 19.00 – 20.30 

Närvarande: 

Kristine Hästmark, Jan-Olof Bengtsson, Stefan Lundell, Jirka Fors, Fredrik Francke, Johan Malm, Anna 
Engström, Ylva Folkesson, Matilda Johansson, Christian Bagan.  

Antal åhörare cirka 30 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. Representant för 
missionskyrkan i Åsenhöga informerar om att dom i sina lokaler har börjat samla viss 
beredskapsutrustning för ortens behov.  

 

3. Information om pågående arbete med ny översiktsplan för kommunen  

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  

Inkomna frågor inför kvällens möte handlar om den f d förskoletomten och vad den skall användas 
till i framtiden, samt om det är möjligt att kommunen planerar för ett äldreboende i Åsenhöga.   

Frågorna besvaras av kommunens representanter.  

 

6. Övriga frågor  

Övriga frågor som ställs vid mötet gäller:  

- Dålig uppkoppling för mobiltelefoni i Åsenhöga och den mobilnätsmätning som gjordes av 
SÅM för några år sedan 

- Batteribackup för mobiltelefonnätet i händelse av kris 
- Götarps Brunn – vad händer? 



- Demensvården i kommunen – hur bra är den? 
- Språkproblem i äldreomsorgen och hur kommunen agerar för att motverka dessa 
- Emmabodamodellen och vad den innebär för brukarna 
- Finns det planer på att återinföra gratis bygglov i kommunen? 
- Parkering i Åsenhöga och varför kommunen betalar för p-platser som inte används 
- Samordning av vaktmästarna på skolan och Järnbäraren 
- Vaktbolag som bötfäller felparkerare i Gnosjö tätort 
- Vad har kommunen haft för insyn i Kamratstödets ekonomi? 
- Hur har befolkningsutvecklingen sett ut i Åsenhöga? 
- Vilken tillsyn har kommunen över handikappanpassningen av offentliga lokaler? 
- Hur ser de politiska partierna i kommunen på vindkraftsutbyggnad? 

Frågorna besvaras av kommunens representanter.  

 

 

Ordföranden förklarar härefter mötet avslutat.  

 

Vid anteckningarna 

Christian Bagan 

kommunsekreterare 

 


