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Deltagarna från kommunen var: 
Carina Zachau, Kommunråd och ordförande i BRÅ 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
Kenth Svensson, Säkerhetssamordnare 
Madeléne Ekelund, Utvecklingssekreterare 
Johanna Perlau, Stadsarkitekt 
Ingvar Persson, Byggnadsinspektör 
Kristofer Johansson, Arbetsledare Gata/Park 
 
 
 
För mer information kontakta 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
Johanna.haggberg@orkelljunga.se 
växel 0435 55000 
 
 
Kommentar: Denna version är en uppföljning på de åtgärder som stod i 
protokollet. Uppföljningen är gjord av Kommunrådet, Kommunchefen, 
Folkhälsostrategen, Samhällsbyggnadschefen och Arbetsledaren Gata park. Det 
som står i kursivt/och fet är det som har uppdaterats. 
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Adress: Eket skola  
Placering på kartan: 1 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Infarten till 
skolans 
varuintag är 
smalt och 
chauffören 
måste backa in. 

Prioriteringsfråga och hanteras 
av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ett förslag är att se över staketet 
så inga barn kan ta sig ut. 

Samhällsbyggnadsenheten 
pratar med skolan om att 
leveranserna ska komma 
när eleverna är i 
klassrummen. 

Övergångsställe 
saknas mellan 
busskurerna vid 
skolan. 

Prioriteringsfråga och hanteras 
av  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
tillsammans med rektor och 
föräldraföreningen. 

Ingen åtgärd. 

Parkeringen är 
ibland ett 
problem, då det 
blir fullt och 
man får parkera 
på vägen. Svårt 
att backa ut vid 
idrottshallen 
pga dålig sikt. 
 

Kan man göra fler parkeringar 
nu när bussen inte längre kör 
inom byn? 
 
Skolbussar kan hämta/lämna vid 
befintlig busshållsplats. 

Åtgärdat. 

För hög 
hastighet på 
vägen utanför 
skolan 

Förslag att göra mätning av 
hastigheten under olika tider på 
dygnet. 

Ingen åtgärd. 
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Adress: Mitt emot skolan 
Placering på kartan: 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
På kommunens tomt 
mittemot skolans 
parkeringsplats föreslås 
det att uppföra 
radhuslägenheter.  

Kommunen säljer tomter på 
området för den som vill 
uppföra radhus. 

Ingen åtgärd. 
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Adress: Kungsleden första del 
Placering på kartan: 3 
 

 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Många olika trafikslag 
samsas om vägen som 
bilar, cyklar och 
gående framförallt 
under morgonen i 
korsningen 
Kungsleden, 
kyrkvägen. (Bild 1) 

Lyfta frågan till 
plankommittén för att titta på 
en enklare lösning  

Ingen åtgärd 

Korsning 
Bankgatan/Kungsleden 
har blivit mycket svår, 
efter ombyggnaden 
med risk för kollision 
när man kör ner för 
Bankgatan och med 
trafik från höger. (Bild 
2) 

Lyfta frågan till 
plankommittén för att titta på 
en enklare lösning 

Klipper ner buskarna 
för bättre sikt.  

På Bankgatan kan det 
bli mycket svår halka 
vid kyla.  

Vägen plogas enligt en 
prioriteringsordning. 

Ingen åtgärd, följer 
prioriteringsordningen. 

Skrot lastbil har stått 
där i minst 1 år. (Bild 
3) 

Ingvar pratar med ägaren. Åtgärdat 

Växlighet ut på 
trottoaren.(Bild 4) 

Ta reda på om växligheten är 
på vägen eller är en del av 
tomten. 

Ingen åtgärd för detta 
är på ägarens mark. 
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Adress: Hela Kungsleden  
 

 
 
Adress: Korsningen Bankgatan/Radhusvägen 
Placering på kartan: 4 

 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det saknar en 
cykelväg. Det finns 
en trottoar för 
gående på ena sidan. 

Lyfta frågan till 
plankommittén för att 
titta på en enklare 
lösning  

Ingen åtgärd i 
dagsläget. 

Problem Förslag till 
åtgärd 

Ansvarig/åtgärd 

För hög häck i 
korsningen Ingvar pratar med 

ägaren. 

Ingen åtgärd. 
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Adress: Gamla E4, korsningen 
Placering på kartan: 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Osäker korsning 
för barn som ska 
till skolan i Eket 
samt till buss 
10.(Bild 1) 

Trafikverket ansvarar för 
vägen. 

Samhällsbyggnadsenheten, 
Kristian tar upp detta vid 

ett möte med Trafikverket. 

Går inte att få ett 
övergångsställe. 

Bilar kör för fort. 
Det är hög 
hastighet, 70 km/h 

 

Trafikverket ansvarar för 
vägen. 

Samhällsbyggnadsenheten, 
Kristian tar upp detta vid 

ett möte med Trafikverket. 

Genomförd och 
ingen åtgärd. 

Skyltningen 
skymmer sikten när 
man kör ut från 
Sjunkamossavägen. 
(Bild 2) 

Trafikverket ansvarar för 
vägen. 

Samhällsbyggnadsenheten, 
Kristian tar upp detta vid 
ett möte med Trafikverket 

Genomförd och 
ingen åtgärd. 
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Adress: Gamla E4 
Placering på kartan: 6 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Ingen 
gångväg/cykelväg 
eller trottoar. Vägen 
känns trång att gå 
på. Det finns inte ens 
en vägren. Många 
går ”rundan” runt 
Eket och får då gå på 
vägen. 

 Ekets framtid arbetar 
med att ta fram 
alternativa cykelvägar 
i Eket. Inväntar deras 
resultat. 
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Adress: Smedjebacken 
Placering på kartan: 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Grusvägen ner från 
E4 till 
Smedjebacken är 
parkmark som 
kommunen äger. 
Bilar kör ner på 
vägen under vintern 
för att nedre delen 
av Smedjebacken är 
svår att köra uppför. 

Kommunen föreslår att 
stänga vägen både 
uppe vid gamla E4 och 
nere på Smedjebacken. 

Ingen åtgärd. 
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Adress: Cykelvägen Vångavägen/Smedjebacken  
Placering på kartan: 8 

 
 

 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Dåligt underlag med 
sprickor och 
lappningar i asfalten. 

Asfalteras om enligt 
prioriteringsordningen. 

Ingen åtgärd 

Dåligt underhåll 
som snöröjning. 

Cykelvägen plogas enligt 
prioriteringsordning. 
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Adress: Stinsenvägen 
Placering på kartan: 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det finns ingen 
cykelväg på gamla 
banvallen Stinsens 
väg och behöver 
kanske inte finnas 
heller. 

 
Ekets framtid arbetar 
med att ta fram 
alternativa cykelvägar i 
Eket. Inväntar deras 
resultat. 

 En anslutning från banvallen till 
Ingeborrarp. 

Ekets framtid arbetar 
med att ta fram 
alternativa cykelvägar i 
Eket.  Inväntar deras 
resultat. 
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Adress: Kyrkvägen 
Placering på kartan: 10 
 

 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Många rally bilar på 
gården.  

Ingen åtgärd. 
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Adress: Eket  

 

 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det finns många 
väldigt nedgångna 
hus. Detta ger byn 
en trist stämpel.(se 
bilderna nertill) 

Arbetet pågår inom 
Samhällsbyggnadsenheten. 
 

Diskussion har förts. 

Beröm för skötsel av 
kommunala 
gräsmattor 

 Tack! 

Snöröjning fungerar 
rätt bra. Önskemål är 
att trottoarerna 
prioriteras. Barnen 
går själva till skolan 
och behöver ha en 
säker skolväg. 

 Tack! Följer en 
prioriteringslista. 

Det är snart tid för 
att ta tag i utemiljön 
vid hyreshusen. 

 Fastigägarens ansvar 
Ingen åtgärd. 
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