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Inledning
Den lokala utvecklingsplanen har utformats av representanter från föreningslivet. Arbetet med
framtagandet av den lokala utvecklingsplanen har skett genom en studiecirkel under 2011, ledd av
Studieförbundet Vuxenskolan och ingått i ramen för projektet ”Lokala utvecklingsplaner i Eksjö
kommun”. Huvudman för projektet har varit Emilkraften i Mariannelund och har finansierats genom
Leader/Astrid Lindgrens Hembygd.

Presentation av bygden

”Vem kan väl undgå att bländas av skönheten, som stilla speglas i vattenytan?”
För passerande är Ingatorp vida känt för sin vackra kyrka vid den
lilla idylliska sjön!
Kyrkan har en dramatisk historia från att den byggdes 1755, blev
förstörd i en stor brand 1911 och återuppbyggdes 1914. 1997
valdes den till Sveriges vackraste kyrka – men det har vi ju vetat
hela tiden. För några år sedan fick kyrkan en stor ansiktslyftning,
allt ifrån den 52 meter höga spiran, till de vackra målningarna i
kyrktaket.
Tiondeboden på kyrkogården daterades 2008, och visade sig då
vara från ca 1229. Därmed har Ingatorp Sveriges äldsta daterade
timmerbyggnad som inte är en kyrka! Och i den här trakten är
det verkligen värt att finnas länge!
Strax norr om Ingatorps samhälle reser sig Valbacken på 228m.ö.h. Från dess utsiktsplats har man en
vidsträckt och vacker utsikt över bygden.
På östsidan om berget ligger Valbackens Alpina, en belyst slalombacke med flera nerfarter.
Och motion kan ju behövas, i en av Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga omnämns
Ingatorp när Emil gav bort all julmaten till fattighjonen, ”för i Ingatorp ä di tjocka så det räcker”.
Ingatorps socken omfattar dryga 14 tusen hektar varierat landskap. Höjder och dalar, växtliga skogar,
kärrmarker, vackert jordbrukslandskap med åkrar och ängar, ja det mesta finns här. Inte minst det
livsviktiga vattnet, i bygden finns ett flertal sjöar, gölar och vattendrag. Genom dalgången passerar
Bruzaån, och i norra sockenkanten rinner Silverån.
I Ingatorpsbygden bor ca 1500 invånare, varav ca 460 i Ingatorps tätort.
Hur man tar sig hit? Fotvandra hit på nån av vandringslederna, eller följ en cykelslinga! Via lite
mindre vägar är Ingatorp hopkopplat med Rydsnäs, Österbymo, Rumskulla, Bellö m.fl. orter. Och om
du har bråttom hit så löper Väg 40 strax utanför samhället, parallellt med järnvägen, där vi
fortfarande kan stiga av och på tågen!
Välkommen hit!

Föreningar
Hembygdsföreningen
Ingatorps sockens hembygdsförening, har varit verksam sedan 1928 i hela
kommunen. Under några år var föreningen sammanslagen med
samhällsföreningen i Ingatorp. Vi har ansvar för hembygdsparken och
Wennerlunds smedja.
Några av de årliga aktiviteterna som
Nationaldagsfirande är vi själva ansvariga för
men vi samarbetar ofta med andra
föreningar på olika sätt bla i ”Byavandringen”
vi ordnar varje år. Vi har haft några
gränslandsvandringar tillsammans med
hembygdsföreningar och
släktforskarföreningar i vårt närområde.
Julkalaset en slags julmarknad där har vi varit
drivande. Skötseln av hembygdsparken gör
det möjligt för övriga föreningar och
intressenter att använda parken på olika sätt.
Vi håller på att sätta upp de sista! torpskyltarna. Vi har
nära 300 torp och backstugor i socknen. Våra årsmöten
brukar vara mycket välbesökta då vi ofta har en
intressant utställning el föreläsning.
Varje år ger vi ut två hembygdsblad som delas ut till
våra 275 medlemmar. Dessa blad är just nu 21 till
antalet och finns i bl a i häftad form och de är mycket
uppskattade. Vi jobbar på en bok om den Gyllene tiden
och vi hoppas att den snart skall vara klar för tryckning.
http://ingatorp.com/hembygdsforeningen

Ingatorps Idrottsförening – Damklubben
Idrottsföreningen har funnits i omgångar sedan 20-talet. Nuvarande förening
återstartades 1958. Idag har den c:a 250 medlemmar och verksamhet finns
i innebandy, boule, tennis och motion med bl.a. gympa. Det finns möjlighet för alla åldrar att delta i
föreningens aktiviteter. För att hantera verksamheten har föreningen sporthall, tennisbanor,
boulebanor, motionsspår och klubbstuga. Idrottsföreningen hade även en aktiv roll för att
tillsammans med andra föreningar skapa en belyst ”sjöslinga” för motion i alla åldrar och har idag
tillsyn av vissa delar av denna . Genom ett stort ideellt arbete av medlemmarna har avgifter av olika
slag kunnat hållas på en låg nivå, speciellt för ungdomar. En viktig del i föreningen är dess damklubb,
som genom olika aktiviteter har bidragit starkt ekonomiskt och praktiskt till föreningens
verksamheter. www1.idrottonline.se/IngatorpsIF

Föräldraföreningen Getingen
Föräldraföreningen Getingen bildades av ett antal föräldrar slutet av 90-talet. Föreningen köpte och
rustade upp fastigheten vid Kyrkogatan. Ändamålet var att skapa en samlad barnomsorg i Ingatorp,
ett tag bedrevs det också ungdomsgård på övervåningen.
Kommunen hyr huset av föräldraföreningen Getingen, som de bedriver förskoleverksamhet i.
Föreningens medlemmar äger och förvaltar fastigheten.

Valbackens Alpina Förening
Föreningen bildades januari 2002 för att på ideell väg försöka få igång skidbacken igen och främja
den alpina skidsporten.
Genom en stor uppslutning från olika håll i kommunen har detta lyckats. Flera bra vintrar har skapat
möjlighet till olika investeringar för att förbättra backen och den löpande hanteringen av denna. Idag
har föreningen c:a 300 medlemmar och under
säsong arbetar ett 50-tal familjer med det praktiska för att kunna hålla
backen öppen. Under senaste säsongen hade anläggningen mer än
10000 besökare varav många ungdomar.
Valbacken har idag 4 nedfarter för skidor och snowboard. Möjligheten
att fika eller grilla samt gå i skidskola finns också. Mottot är att ha
trevligt tillsammans med snön, stor som liten. www.valbacken.se

SPF
Utvecklingsplanen för Ingatorpsortens SPF förening är att få flera medlemmar, i nuläget har vi våra
träffar i församlingshemmet eller Bygdegården, studiecirklar samt styrelsemöten har vi på Solgården.
Vi tycker att vår förening fungerar bra, vi är runt 100 medlemmar, och närmar oss trettioårsjubileum.
www.spf.se/default.asp?nodeid=8700

Ingatorps skytteförening
Vill nämna något om ungdomsskyttet som Ingatorps Skytteförening driver i Bygdegårdens källarlokal.
Vi har ca 25-talet medlemmar, intresset är stort för sporten, så antalet medlemmar ökar. Vår lokal är
bra men börjar bli lite trång, men den biten kan vi hjälpa med att ha flera öppettider. Det svåra är att
få funktionärer att hjälpa till. I nuläget är vi endast 4 vuxna som sköter skjutningen.

Ingatorps Fotoklubb
Klubben startade för c:a 55 år sedan när amatörfotografin hade ett stort uppsving. Då ordnades
fotoutflykter, tävlingar och kurser. Man fotograferade i svart-vitt med pappersbilder och i färg i
diabildsformat. Det var stor uppslutning kring t.ex arbete i mörkrum med svartvita bilder. Under åren
har klubben fostrat flera duktiga fotografer, som visat framfötterna i både svenska och utländska

fototävlingar. Sedan några år har klubben en lokal i källaren på Storgatan 26. Där finns fortfarande
kvar möjligheten till mörkrumsarbete annars sker det mesta digitalt idag. En komplett datautrustning
finns i klubbens ägo för medlemmarna. Klubben har idag ett 10-tal medlemmar, som träffas 9-10
gånger per år. Mycket tid läggs på digital arkivering av gamla Ingatorpsbilder samt produktion av en
kalender varje år med just bilder från Ingatorpsbygden. Möjligheten att delta i fototävlingar och
kurser finns.

PRO
PRO är en politisk obunden förening för dig som har kommit upp i åren. Vi är för närvarande 197
medlemmar som träffas och trivs i våra trevliga aktiviteter. Föreningen bedriver verksamheter såsom
studiecirklar resor, körsång, stavgång, boule, bridge, bowling, bingo, bad, luftgevärsskytte mm. Vi tar
gärna mot förslag till övrig verksamhet. Våra föreningsträffar har vi huvudsakligen i Träffpunkten i
Hjältevad. Vi har trivselträffar höst och vår som brukar vara förlagda på olika platser i närområdet. Vi
äter julbord i december och har grötfest i januari. Som medlem får du en tidning.

Ingatorps LRF-avdelning
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för
människor och företag inom de gröna näringarna. Vi är ca 170 medlemmar i Ingatorps lokalavdelning.
Vi bevakar medlemmarnas intressen t.ex. gentemot kommunen. I Ingatorp anordnar vi trivselaktiviteter, kyrksöndag, Ingatorpsdag, resor, vandringar, studiecirklar tipspromenad mm.

Ingatorps Bygdegårdsförening
Vår fina samlingslokal drivs av bygdens folk, föreningar och kyrkor genom en bygdegårdsförening.
Festlokalen rymmer 200 personer, och är utrustad med hörselslinga, ljud- och högtalaranläggning,
overhead- och storbildsprojektorer samt stor filmduk. Bakom den stora scenen finns
omklädningsrum och toalett. Serveringsrummet fungerar också som sammanträdeslokal för 20
personer. Ett stort, fullt utrustat kök med dubbla spisar, kaffebryggare, snabbdiskmaskin, kyl/sval och
frys. Entréer och toaletter är handikappanpassade. www.ingatorp.com/bygdegarden/

Ingatorps Samhällsförening
Ingatorps Samhällsförening är det organ som skall föra Ingatorpsbornas talan gentemot kommunen,
myndigheter och andra aktörer. Men framför allt anordnar Samhällsföreningen, själva och i
samverkan med andra föreningar, trivselaktiviteter och arrangemang för att stärka trivsel och
sammanhållning i Ingatorpsbygden.
Bland återkommande aktiviteter – många i samverkan med andra föreningar samt kyrkan - finns
Knutsdans på torget där ”Årets Ingatorpare” utses, sport- och höstlovsaktiviteter,
Valborgsmässofirande, midsommarfirande, kräftfiske, Luciafirande, Julkalaset och tipspromenader.

Elimförsamlingen
Elimkyrkan i Ingatorp är en frikyrkoförsamling som bildades 1929. Församlingen är knuten till
Evangeliska frikyrkan och har ett drygt trettiotal medlemmar. Här bedrivs traditionell kristen
verksamhet efter medlemmarnas förslag och önskemål så som gudstjänster, andakter,
bönesamlingar, sång och musik, sygruppen Dorkas. Församlingen engagerar sig också i den
rikstäckande insamlingen ”Ge för livet” samt stödjer EFK:s missionsarbete ute i världen. Under
sommarmånaderna förläggs verksamheten till största delen till Tyresbo sommargård där samlingarna
hålls tillsammans med Taborförsamlingen i Rumskulla. Församlingen har också ett ekumeniskt
samarbete med kyrkorna i trakten.

Svenska Kyrkan i Ingatorp och Bellö
Vår stora stolthet är den unika kyrkan, som både visuellt och bland ortsborna är en viktig central
plats. Ingatorp-Bellö församling ingår numera i Hässleby-Ingatorps kyrkliga samfällighet, vilken även
omfattar kyrkorna med sina församlingar i Hässleby och Kråkshult. Idag har Ingatorp-Bellö församling
ca 1400 medlemmar.
I församlingen händer mycket, såsom barn- o familjearbete, kör- o musikverksamhet. Kyrkan har
ekumeniskt samarbete med frikyrkan och goda kontakter med det lokala föreningslivet. Den senaste
stora händelsen var invigningen av vår nya klockstapel. Liksom så mycket annat i bygden är det
gemensamma lokala krafter och arbete som gjort detta möjligt. På 100-årsdagen av den stora
kyrkbranden 1911 fick den nya malmklockan ringa samman församlingsborna till en Alla Helgons
Dags gudstjänst där biskop Martin
i Linköpings stift deltog.
http://hassleby.mildmedia.se

Ingatorps Kyrkomuseum
Ingatorp har också intressanta gamla saker med ren kyrklig anknytning, såsom en gammal
hästdragen likvagn. För att kunna vissa dessa saker i ett bra sammanhang byggdes ett Kyrkomuseum
intill Församlingshemmet. Liksom de andra museerna blev det tillskapat med ideella medel och av
lokala krafter. Kyrkomuseet invigdes 2002.

Ingatorps Lantbruksmuseum och Motormuseum
Ladugården på Dal, som ligger i utkanten av samhället, rymmer sedan 1994 ett lantbruksmuseum.
De lokala avdelningarna av LRF, Centern och Hembygdsföreningen har där gemensamt skapat en
samling av verktyg, maskiner och andra ting som hörde hemma i ett äldre bondesamhälle. Alla saker
är gårdsmärkta, inte minst för att den som söker sina rötter i bygden ska kunna hitta anknytningar.
Av samma anledning är nära nog alla föremål komna från Ingatorpstrakten.
Samlingen växte, som de brukar göra, och logen blev för trång.
Så redan 2002 invigdes ett nybyggt Motormuseum strax intill
ladugården.
Länk till Ingatorpsbygden: www.ingatorp.com
Länk till Toppstugan: www.valbackens-toppstuga.com

Viktiga frågor
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

handlare, liv i affären
öka näringsverksamheten
få hit företag och människor
marknadsföra bygden
vara köptrogen
få turister att stanna till
turistinfo på engelska och tyska
arbetstillfällen
behålla den service som finns (samhällsservice)
kommunikationer, allmänna
bra skola
attraktivt boende
biblioteket
studiecirklar är viktigt, ”prattillfällen”
snygga till runt torget
få igång våra ungdomar, få till verksamhet som gör att de trivs
cykelväg
hjälpa äldre att få hem varor (handla, hemkörning)
vägen upp till Valbacken
förskolan, renoveringsbehov
hastigheten på Kyrkogatan och genom samhället

SWOT utifrån några av frågorna
Varubud
Styrkor:
Svagheter:
Möjligheter:
Hot:

Ideellt arbete – eldsjälar finns, samarbete med berörd affär
att det inte längre finns ideella krafter
vi har ideella krafter som vill hjälpa, äldre kan bo kvar
minskad försäljning för Boden

Förskolan
Styrkor:
Svagheter:
Möjligheter:
Hot:

vår förskola är bra, kvalificerad personal, två avdelningar (små/stora barn)
fastigheten – kalla golv
fin utemiljö
att barnen blir placerade i t ex Hjältevad, att personalen blir färre - arbetslös

Handlare
Styrkor:
Svagheter:
Möjligheter:
Hot:

lokal finns, slippa åka och handla
risk för låg omsättning både ekonomiskt och varumässigt
nischa sig, samarbete med Boden
att folk veckohandlar i t ex Eksjö, att omsättningen minskar på vintern

Kommunikation
Styrkor:
ligger bra till mellan Mariannelund och Eksjö, bra väg, går snabbt med buss och tåg
Svagheter:
inga förbindelser till Vimmerby och Vetlanda, går inte att köpa biljett här
Möjligheter: att kunna nå den service som vi inte har här, för dem som ej har bil, ungdomar och
äldre, direktförbindelse till Jönköping
tåg och buss slutar att stanna här
Hot:

Trender
Vilka är de viktigaste trenderna som påverkar vår bygd mot 2016?
Kravet på service på landsbygden för att vilja bo här.
Regionaliseringen – trend som påverkar små orter om de kommer att synas och räknas med, inte
bara stora orter – Eksjö – räknas. Måste hitta någon profil som gör det värt att bo på landet.
Avfolkningen är en negativ trend.
Se den positiva trenden att folk vill bo på landsbygden. Stark landsbygd gör tätorten stark! Stark
landsbygd gör orten stark.
Pensionärer i tätorten – om 10-15 år inga barn/unga i tätorten kvar.
De som prövat annat boende i stad – ser inga avstånd till affären i Hjältevad.
Inflyttning: Risken att de kommer som pensionär inte som barnfamilj.

Trend att tyskar/holländare flyttar hit men framför allt att de bor i några veckor. Vill flytta hit som
pensionärer.
Torpen försvann på 50-talet, 80-90-talen försvann byarna...
Större skillnad mellan storköpen och små delikatessaffärer.
Kläder köper vi i städerna men kanske en trend att vi inte vill ha det plagget som alla andra har utan
handlar i lilla butiken.

Enkät
Under hösten 2011 gjorde vi en enkätundersökning med frågor som varför man bor i Ingatorp, är
aktiv i någon förening, och var som gör Ingatorp attraktivt. Se enkätsvaren i bilaga 2.

Handlingsplan 2012-2017
Mål
Vi vill att Ingatorpsbygden blir en levande bygd, där man stannar till för att uppleva någonting
eller känner för att flytta till. En inbjudande miljö för ung som gammal, där trygghet och livskvalitet
står i centrum.
Åtgärder
Kommunikationer
Allmänna kommunikationer
1. En förbättring av buss- och tågförbindelser behövs, speciellt under helger.
I första hand inom kommunen, men längre österut och västerut är även önskvärt.
-Löpande kontakt med övriga samhällsföreningar och kommunen under 2012-17.
Samhällskommunikationer
1. En förbättring av vägen till toppen av Valbacken, antingen genom breddning och ny asfalt
befintlig väg alternativt ny sträckning.
-Kontakt under 2012-14 med Kommunen.
2. En säkrare passage för gående vid Riksväg 40-Stationsgatan, lämpligen genom sänkning hastighet
och ett övergångsställe, eller en gångtunnel vid lämpligt ställe. Se Linneas medborgarförslag bilaga 1.
-Kontakt med Kommunen och Trafikverket under 2012-13.
3. Endast behörig trafik får använda Kyrkogatan.
-Uppföljande kontakt med Kommunen och Trafikverket under 2012.
4. Nya infarter från riksväg 40 behövs både från öster och väster, från väster med avfartsfil.
Detta skulle lösa mycket av problemen med tung trafik i samhället.
I samband med nya infarter planering för parkeringsplatser, där trafikanterna kan får god
information om Ingatorpsbygden och en stunds vila. Möjligheten att bli av med sopor samt
tillfredsställa andra behov torde uppskattas.
-Kontakt med Kommunen och Trafikverket under 2012-2017.
5. En cykel- och gångväg mellan Ingatorp och Hjältevad för att underlätta kommunikationen,
speciellt för ungdomar, måste bli verklighet.

-Uppföljande kontakt med Kommunen under 2012.
6. Det fasta telenätet får inte försämras vid eventuellt utbyte av ledning mm.
-Kontakt med Telia och Kommunen när frågan behandlas.

Besöksnäring
Information
1. Information på tyska, engelska och svenska vid torget om vad Ingatorpsbygden har
att erbjuda. Detta är lämpligast med en informationstavla, gärna placerad vid torgplanteringen.
-Kontakt under 2012 med Kommunen.
2. En löpande uppdatering av vår hemsida ingatorp.com för att alltid vara aktuell.
-Uppdraget blir att hitta lämplig datakunnig person som på mestadels ideell väg kan hantera detta.
Upplevelser
1. Se till att nuvarande torgaktiviteter (marknader m.m.)finns kvar och gärna utökas med mer,
t.ex torgunderhållning. Undersöka möjligheterna till förbättring av torgfastighet för att få ett
förbättrat enhetsintryck av torgmiljön.
-Löpande kontakt med ansvariga under 2012-2017
2. Skapa fler platser i Ingatorpsbygden för geocashing och gärna komplettera dessa med
ett lokalt rabattsystem.
-Kontakt under 2012 med geocashfolk och IngatorpsBoden, Toppstugan, Pizzerian, Konkursen
och Möbelskavanken.
3. Vidareutveckla området kring Ingatorpssjön med bättre sittmöjligheter, fiskemöjligheter,
båtuthyrning och olika aktivitetspunkter.
-Kontakt med Kommunen, Idrottsföreningen, IngatorpsBoden och andra företag under 2012-2015.
4.Öka möjligheterna för barn till aktivitet genom bättre lekpark och på sikt skapa en äventyrsrunda
i det gamla ”elljusspåret”.
Kontakt med Kommunen, Idrottsföreningen, Förskolan och företag under 2012-2017.
Service
1. Vidareutveckla IngatorpsBoden med möjlighet till kommun- och turistinformation.
En dator där för allmänt utnyttjande skulle också förbättra den lokala servicen.
-Kontakt med IngatorpsBoden, Emilkraften och Kommunen under 2012.
2. Förskolan blir kvar i Ingatorp, antingen renoveras befintlig fastighet eller komplettering
av Ingatorpsskolan.
-Uppföljande kontakt med Kommunen under 2012.
3. Verksamhet i gamla ”livsmedelsbutiken”: affär, gym, café eller annan aktivitet.
-Kontakt med fastighetsägaren och eventuella entreprenörer.

Ansvar
Det övergripande ansvaret torde ligga hos Samhällsföreningen, som årligen i samband med årsmöte
gör en avstämning av vad som hänt. Sedan kan olika frågor delegeras till de som är intresserade av
specifika ärenden för myndighetskontakt, kontakt med övriga samhällsföreningar eller annan fysisk
åtgärd.

Uppföljning
Samhällsföreningen följer upp handlingsplanen med avstämning vid varje årsmöte.

Önskan om en ny säkrare in-/utfart för tung trafik
De senaste åren har den tunga genomfarten i Ingatorp ökat allt mera. En stor andel av denna
använder sig av ”genvägen” Kyrkogatan, mellan Brogatan och Storgatan, som är en liten smal gata
tätt inpå förskolan Getingens fastighet. Nu finns farthinder utsatta på Kyrkogatan, men de kan endast
reducera problemet som ändå kvarstår.
En alternativ genomfart är Väg 40 - Brogatan förbi Solgården - Storgatan. Vinkeln i korsningen
Brogatan - Storgatan mot Österbymo är dock för snäv för större ekipage. Ytterligare ett alternativ är
Storgatan - Järnvägsgatan - väg 40. Även där är de räta vinklarna i både den korsningen och
Järnvägsgatan - Väg 40 ett hinder. De tyngre och längre ekipagen måste ta hela vägbredden i anspråk
för att klara svängarna, vilket är en stor trafikfara.
Sven-Olof Friman hade redan för många år
sedan en god idé till ny infart, och vi lyfter
den gärna igen.
Bruzaån som rinner mellan samhället och
Väg 40 försvårar och fördyrar
ombyggnader och breddningar av de
befintliga infarterna.
En ny infart mittemot sopstationen är
enklare och billigare, eftersom man då
hamnar efter att ån krökt och rinner söder
om väg 40.
Den nya infarten skulle ansluta till
Storgatan förslagsvis någonstans mellan
Adolfssons Bygg och fjärrvärmeverket.
En breddad avfart kan samtidigt vara en
lämplig plats för turistinformation.

P-plats med
informationstavla

Medborgarförslag

Bilaga 1

Medborgarförslag av Linnea Westerström:
Det borde finnas en säker passage för fotgängare mellan Ingatorps
samhälle och Ingatorps järnvägsstation över riksväg 40.
Motivering: Att vi ingatorpsbor använder kollektivtrafiken har många fördelar. Det finns
miljömässiga skäl. Det gör det möjligt för människor att utan bil ta sej till och från samhället. Många
behöver ta sej till arbete och skolor på annan ort och i Ingatorp. Människor behöver resa för att t.ex.
handla, ta sig till apotek och sjukvård och delta i olika fritidsaktiviteter och evenemang. Särskilt unga
och gamla är beroende av tåget. Ett specifikt exempel är de barn som nu inte längre ges möjlighet att
lära sej vissa musikinstrument på skolorna sedan Kommunala Musikskolan slutat komma ut på
bygden utan barnen själva får resa till Eksjö för lektioner. Att det finns fungerande kommunikation är
viktigt för att locka människor till Ingatorp. Att stationen i Ingatorp får vara kvar är angeläget för
Ingatorp. Att det finns bra kommunikationer är viktigt för samhällets utveckling. Och resenärer
behöver på ett säkert sätt kunna ta sig till och från hållplatser och tågstationer.
Därför borde det finnas en säker passage för fotgängare mellan Ingatorps samhälle över riksväg 40
till Stationsgatan och Ingatorps järnvägsstation. I nuläget går resenärerna helt oskyddade över den
livligt trafikerade riksväg 40 i fyrvägskorsningen med Stationsgatan. Hastigheten är 70km/h men
många kör mycket fortare och det går mycket tung trafik. Gående syns inte väl och det är mycket
riskabelt att skynda mellan fordonen. Kanske har man också med sej packning, barnvagn eller har
svårt att ta sej fram så snabbt som krävs. Det är alltså extra olämpligt för t.ex. rullstolsbundna, gamla
med rullator eller barn som ju har svårare att bedöma fordonens hastighet. Många reser med tåget
morgnar och kvällar och måste passera vägen när ljuset är dåligt. Särskilt under den mörkare årstiden
är det otäckt. När vägarna är hala ökar risken för att man halkar i brådskan att hinna över och att
bilar har svårt att sakta ner om så skulle behövas.
Det finns olika förslag för hur passagen över riksväg 40 kan se ut. Sänkt hastighet med ett
övergångsställe, eventuellt ljusövervakad. En gångbro över vägen eller en tunnel under riksväg 40.
Vi vill att man tryggt ska kunna ta sig till och från stationen till fots. Som bilist är det också värdefullt
att slippa den extra oro det innebär att veta att någon kan skynda över vägen framför bilen i
brådskan att hinna med tåget. Något som trafikanter från annan ort troligtvis inte ens är medvetna
om. En säker passage över riksväg 40 är mycket angeläget.

Bilaga 2

Jag vill också genom att svara
bidra till Ingatorps Utvecklingsplan

Om jag skulle engagera mej i en arbetsgrupp eller
förening är jag intresserad av (ringa in hur många
som helst)

Idrott(3) kyrka(3) natur(2) dans(3) mat(3)
41st svar:

Kvinna/tjej 25st

Man/kille 16st

Jag tillhör åldersgruppen
Konst historia barn(1) samhälle(3) musik(2)
 0-20år 6st

 20-65år 26st

 Över 65år 9st

Skytte(4) husdjur(5) turism(4) politik litteratur
Fast boende 41st

 Säsongsboende

och är ursprungligen från
Hantverk(2)
 Sverige 41st

 Annat land 
Samt egna förslag: trädgård, motion, teckna
.

Jag har bott i Ingatorpsbygden sedan 
Så här tror jag att Ingatorpsbygden skulle bli mer
attraktiv
och bor här för att (kryssa ett eller flera, eller
skriv egna alternativ)

att stanna i /flytta till:

 jag är uppvuxen här 22st

Livsmedelsbutik – Arbetstillfällen – Fritidsgård –
Bra skola/förskola –

 här finns billiga bostäder 6st
 jag/nån i familjen har arbete här 22st
 här är det nära till naturen 24st

 det är ett bra ställe för barnen att växa upp på
23st
 giftermål / pojkvän / flickvän 5st

Gemenskap – Bättre landsbygdsvägar – Småaffärer
i ”långholmen” – Mer affärer – Rikt föreningsliv –
Underhållning i hembygdsparken – Något inom
naturturism – Evenemang -

.
OBS! FRIVILLIGT:
namn 

Jag är / är inte aktiv i någon förening/-ar,
(många är aktiva i IF, kyrkan, LRF,
samhällsföreningen m fl.)


e-post 

telefon .

