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Vimmerby är 
en levande och 
aktiv småstad 
och kommun. Under sommaren 

lever staden 

upp, men resten 

av året finns 

inte samma 

möjligheter.

Det viktigaste är att växa, och att utveckla 
kommunen som en trygg, levande och aktiv plats att leva på!
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Från december 2021 till maj 2022 har allmänheten i Vimmerby kommun haft 
möjlighet att svara på den digitala dialogundersökningen som har funnits på 
kommunens webbplats. Dialogen syftade till att ta reda på vad som känne-
tecknar kommunen i nuläget och vad som är viktigt för dess framtida utveck-
ling.

Respondenterna i undersökningen har många tankar om sin kommun, både 
gällande nuläget och vad som är viktigast för framtida utveckling. Kommu-
nens styrkor kretsar kring att det är nära till naturen och till övrig service, 
samt centralt placerat i den sydöstra regionen. Man ser även besöksnäring-
en som en styrka, samt kommunens och centralortens stora utbud för sin 
storlek. Att det är en levande och småskalig kommun ser man som positivt. 
Det finns även ett förhållandevis rikt kultur- och idrottsliv, och arbetet som 
bedrivs kring ungdoms- och mångfaldsfrågor lyfts som framgångsrikt.

När det kommer till det som respondenterna ser kan utvecklas mer i kom-
munen handlar det främst om en mer stabil och ansvarstagande kommun-
ledning, bättre infrastruktur och kommunikationer, bättre möjligheter till 
och strukturer för förenings- och fritidsaktiviteter, mer samverkan med och 
mellan föreningar, aktiviteter för barn, att stärka besöksnäring än mer samt 
utformningen och skötseln av kommunens offentliga platser. Där till lyfts 
vikten av en levande landsbygd som viktigt.

Denna sammanställning ger en inblick i vad respondenterna skickat in i den 
digitala dialogen och kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. 
Dock ämnar sammanställningen inte att ge en heltäckande bild, vare sig av 
nuläget för kommunen eller alla lösningar för framtiden. Den bör istället ses 
som en del i pusslet, där fler målgrupper behöver få komma till tals för att ge 
en mer korrekt bild.
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Inledning
Från december 2021 till maj 2022 har en digi-
tal enkät samt kartverktyg funnits tillgängliga på 
kommunens webbplats. Dessa har marknads-
förts via kommunens sociala media-kanaler, 
annonsering och artiklar i lokala tidningar, mail-
utskick (bland annat till kommunens förenings-
register), under den dialogtour som genomförts 
samt genom affischer på strategiskt viktiga plat-
ser i hela kommunen. Ett 40-tal invånare, fören-
ingsaktiva eller företagare med intresse i Vim-
merby kommun har svarat på undersökningen.

Den digitala dialogen utgör en del i arbetet med 
att samla in underlag till kommande kommu-
nala processer, exempelvis ny översiktsplan 
(ÖP2050) och uppdateringen av den lokala ut-
vecklingsstrategin (SLUS), samt att stärka den 
lokala dialogen och samverkansplattformarna i 
kommunen.

Dialogens syfte var att få en gemensam bild, 
både av nuläge och önskat läge, av hur det är 
att bo och leva i kommunen. Resultatet av dialo-
gen är en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Den digitala dialoger utgör ett komplement till de 
övriga dialoger som hållits under samma tidspe-
riod, särskilt inriktad på de målgrupper som av 
olika anledningar har svårt eller inte vill göra sina 
röster hörda under fysiska dialogträffar.

Som bilaga till sammanställningen finns de svar 
som respondenter skickat in via kartverktyget 
som fanns på kommunens webbplats. Totalt har 
ett 20-tal synpunkter skickats in via dialogkar-
tan.
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I den inledande övningen i den digitala enkäten skulle deltagarna lista den viktigaste frågan för kommu-
nens framtida utveckling. I ordmolnen nedan presenteras svaren som skickades in. Ju större ett ord är, 
desto fler har svarat samma sak.

Det är många ord som deltagarna lyfter när de ska beskriva vad som är viktigast för Vimmerby kommuns 
fortsatta utveckling. Störst framstår dock skola, meningsfull och aktiv fritid och aktiviteter för alla barn, 
ekonomiskt ansvar, samverkan med och mellan föreningar samt levande landsbygd. Även fler bostäder 
och boendetyper, inkludering, näringslivsutveckling, höjd utbildningsnivå, att fortsätta växa, diversifierad 
arbetsmarknad och att kommunen ligger långt efter är exempel på frågor som lyfts av deltagarna.

Viktigast för framtida utveckling

Vad är viktigast för kommunens framtida utveckling?
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Inledningsvid fick respondenterna lista kommunens styrkor och förbättringsområden. Nedan presenteras en lista 
där personernas svar har slagits samman. Desto högre upp i listan, desto fler personer har svarat att det är viktigt.

Styrkor och förbättringsområden

1. Naturnära och naturskönt 
2. Nära till allt, centralt i sydöstra regionen
3. Ingenting
4. Litenheten 
5. Turism och besöksnäringen
6. Levande och småskalig småstad och kommun
7. Barn-, ungdoms- samt mångfaldsarbetet
8. Dialogen med kommunen
9. Förhållandevis rikt idrotts- och kulturliv
10. Det mesta
11. Finns något för alla
12. Ganska företagsvänligt
13. Företag inom industri
14. Stort utrymme för fritidsaktiviteter
15. Badplatser och sjöar
16. Många aktiva föreningar
17. Trevlig handel
18. Tryggheten och lugnet
19. Trevlig kommun att bo i
20. Ligger långt efter i planeringen av framtiden
21. Mångfalden
22. Elljusspår

1. Mer stabil och ekonomiskt ansvarstagande kommunledning
2. Infrastruktur (ex landsbygdsvägar, mobiltäckning och fiber)
3. Kollektivtrafik alla dagar, samverkan KLT
4. Meningsfull fritid för barn i alla åldrar, bättre lekplatser
5. Fritidsanläggningar, idrottsanläggningar
6. Skolan, höjd andel behörig personal
7. Vackra Vimmerby – utformning, mysighet, underhåll
8. Turism året om och ökat besöksnäringsutbud
9. Samverkan mellan föreningar
10. Kontakt/dialog mellan kommun och medborgare
11. Kommunikationer mot Linköping
12. Bättre skötsel VOK-skogen
13. Mer stöd till kransorterna och dess anläggningar
14. Tågstopp i Gullringen
15. Permanent arena för evenemang
16. Taxiverksamhet
17. Stadens infarter
18. Områden för handel och besöksnäring i ÖP
19. Sänkt skatt på landsbygd
20. Sjönära tomter
21. Vård och omsorg
22. Vi-känslan
23. Barnens uppväxtvillkor
24. Säkra trafiklösningar för oskyddade trafikanter/barn 
25. Diversifierad och mer intressant arbetsmarknad som lockar
26. Snabba beslut
27. Marknadsföring vad kommunen har och gör
28. Bättre kvalitet på service i förhållande till skattesats
29. Nya idéer och kraft, mer ödmjukhet och enkelhet

Vad tycker du är bra i kommunen idag? Vad tycker du kan utvecklas i kommunen?

Utifrån fem teman skulle respondenten beskriva ett nuläge för kommunen samt vilka behov och utmaningar som 
finns framåt. Personernas svar har sammanställts på kommande sidor. I de fall som personer har svarat likadant har 
svaren grupperats ihop. Parentesen bakom vissa svar representerar antalet individer som svarat samma sak.

1. Att förflytta sig
2. Boende och service
3. Fritid och besöksmål
4. Näringsliv och samverkan
5. Hållbar utveckling

Dialog utifrån teman
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1. Mer stabil och ekonomiskt ansvarstagande kommunledning
2. Infrastruktur (ex landsbygdsvägar, mobiltäckning och fiber)
3. Kollektivtrafik alla dagar, samverkan KLT
4. Meningsfull fritid för barn i alla åldrar, bättre lekplatser
5. Fritidsanläggningar, idrottsanläggningar
6. Skolan, höjd andel behörig personal
7. Vackra Vimmerby – utformning, mysighet, underhåll
8. Turism året om och ökat besöksnäringsutbud
9. Samverkan mellan föreningar
10. Kontakt/dialog mellan kommun och medborgare
11. Kommunikationer mot Linköping
12. Bättre skötsel VOK-skogen
13. Mer stöd till kransorterna och dess anläggningar
14. Tågstopp i Gullringen
15. Permanent arena för evenemang
16. Taxiverksamhet
17. Stadens infarter
18. Områden för handel och besöksnäring i ÖP
19. Sänkt skatt på landsbygd
20. Sjönära tomter
21. Vård och omsorg
22. Vi-känslan
23. Barnens uppväxtvillkor
24. Säkra trafiklösningar för oskyddade trafikanter/barn 
25. Diversifierad och mer intressant arbetsmarknad som lockar
26. Snabba beslut
27. Marknadsföring vad kommunen har och gör
28. Bättre kvalitet på service i förhållande till skattesats
29. Nya idéer och kraft, mer ödmjukhet och enkelhet

Vilket färdslag är mest prioriterat att 
förbättra för?
1. Cykeln/gång
2. Bussen
3. Tåget
4. Bilen/mopeden

Med motivering:
• Generellt dåligt med cykelvägar, både 

att cykelpendla till kransorterna samt i 
centralorten. Behövs bättre vinterväghållning 
och vissa cykelvägar slutar plötsligt. Otryggt 
i dagsläget. Viktigt att möjliggöra för detta. 
Avstånden är korta och många skulle kunna 
välja cykeln (10) Cykelväg på Krönvägen 
prioriterat, väldigt farligt att cykla där idag.

• Buss behöver utvecklas till andra orter/
kommuner, särskilt en brist norrut. Försvårats 
på vissa platser pga att hållplatslägen flyttats 
till riksväg, behöver angöra i samhällena så 
att äldre kan åka. Idag svårt att ta bussen 
fram och tillbaka till olika platser/besöksmål på 
samma dag (7)

• Tåget jätteviktigt att utveckla för såväl 
arbetspendling som turism, viktigt för hela 
regionen. Grunden för annan utveckling (6)

Figuren nedan visar deltagarnas svar på frågan. 
Möjliga svarsalternativ var buss, cykel, moped, 
bil eller annat.

Vilket färdmedel använder du främst när 
du ska ta dig till och från där du bor?

• I glesbygd är bilen enda alternativet, behöver 
även fungera pga turister (6)

• För arbetspendlare utanför orterna där 
företagen finns skulle det underlätta med 
tågstopp i Södra Vi och Gullringen. Allra helst 
nu när bensin och dieselpriser ökar och de 
flesta inte har råd med elbil. Skulle gynna 
hela kommunen och locka spetskompetens till 
arbetsplatserna (4)

• Sist är bilen prioriterad då man redan kan ta 
sig överallt med bil, men bilen är det mest 
exkluderande färdsättet samt minst hållbara

• Vägen förbi Pelarne från väg 40 till väg 129 
måste förbättras, är jättedålig och ojämn

• För högt bensinpris
• Behövs cykelparkeringar centralt i stan
• Promenerar mest till jobbet men och jag har 

inga problem att cykla eller köra dit jag vill/
behöver

• Rumskulla ligger i utkanten av kommunen, gör 
det svårt att få till en bättre busslinje

Finns det gång- och cykelvägar dit 
du brukar/vill röra dig?
• Nej (10)
• Ja (5)
• Saknas skyltning och markeringar (2)
• Många cyklar på den smala trottoaren 

mellan gymnasiet och vårdcentralen
• Delvis (6), det finns för många ställen där 

det tar stopp och man tvingas ut i trafiken 
(3), behöver utökas och bli säkrare för unga

• Till badplatsen Holmsjön från Rumskulla by 
finns ingen cykelväg

• Ingen i kurvorna efter Rumskulla skola 
• Finns inte till Snokebo
• För att kunna cykla till Vimmerby eller 

Toverum måste man korsa rv 40 två gånger 
åt varje håll

• Gångbanan på Astrid Lindgrens Gata är 
under all kritik, behövs en ordentlig trottoar

• Behöver cykla längs någon av de större 
vägarna, vilket gör att det känns osäkert

• Saknas delvis cykelväg längs med 
Storgatan

• Den nya cykelbanan vid Nybble borde ha 
fortsatt några hundra meter till och anslutit 
vid ALV

• Finns inga cykelvägar i Rumskulla
• Behövs cykelväg till Vimmerby

Att förflytta sig
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Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Vet ej/ingen åsikt (6)
• Ja (5)
• Torget, ICA, Hälsocentralen
• Ja och nej, behövs hållplatser längs 

Lundgatan och/eller Kungsgatan
• Nej, flyttades nyligen ut till rv 34
• Nej, närmare företagen och utökade tider 

så kanske fler tog buss och tåg
• Nej, de borde ligga där folk bor
• Både och, en busshållplats i närmre 

anslutning till Fabriken
• Ok för mitt behov
• Nej, bör finnas fler hållplatser och tätare 

turer
• Det bor för lite folk i Rumskulla för att ha 

bättre busslinje
• Åker bara från resecentrum, inte kollektivt 

inom staden
• Ganska okej, men busstiderna funkar inte

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 2,1)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni 
arbetar?
Dåligt (genomsnittsvärde 3,2)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Okej (genomsnittsvärde 5)

Vill du lägga till något?
• Tågstopp i Gullringen (3)
• Kollektivtrafik på helger (2)
• Finns flera cykelställ i centrala Vimmerby, 

ändå ställs cyklar där man stannar
• Annan sträckning på infarterna till stan 

såväl från 23 som 40, järnvägsöverfart vid 
Åbro-avfarten

• Tåg till och från Vimmerby är A och O
• För dyr diesel och bensin
• Vimmerby-bor bör inte ta bilen in till stan, 

möjliggör färre parkeringsplatser som är till 
för de som bor längre bort

• Två avfarter på rv 34 är riskfyllda både vad 
gäller vänstersväng och vintertid

• Förbättrade skolskjutsar. I dag är 
begränsningarna så stora att många 
föräldrar tvingas skjutsa sina barn långa 
sträckor med bil. Dålig samordning mellan 
skola/skolskjutsar. Svårt att få skolskjuts 
vid särskilda behov. Borde även finnas 
möjlighet att utnyttja skolskjutsar för 
boende i glesbygd, som alternativ där 
kollektivtrafik saknas. Skolskjutsreglerna 
gör det svårt och dyrt att utnyttja det 
fria skolvalet för boende i glesbygd. 
Eftersom skolskjuts inte erbjuds om man 
väljer en annan skola. Det är orättvist för 
barnen i glesbygden. Långa avstånd till 
samhällsservice begränsar utnyttjandet, 
skapar otrygghet och kostar tid och pengar 
för boende i glesbygd.

• Bättre marknadsföring av kollektivtrafik 
(tåg, bussar och framför allt närtrafiken)

• Fler säkerhetsåtgärder på Storgatan 
genom Gullringen (farthinder, säkra 
övergångsställen och räcken längs med 
delar av gångbanan)

• Gör torget permanent befriat från bilar, 
skulle göra torget, stadskärnan och även 
handeln mer attraktiv

• Ökade drivmedelspriser kommer öka 
behovet av fler turer tåg/buss

• Behövs bättre förbindelser från norra delen 
av kommunen till Linköping
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i kommunen?
• Nej (9)
• Flera hyreslägenheter behövs (6)
• Ja (4)
• Vet ej/ingen åsikt (4)
• Mer lägenheter behövs, mindre och billiga 

för ungdomar och även pensionärer som 
inte vill bo kvar i villan (3)

• Det skrivs ofta om bostadsbrist och brist på 
trygghetsboende (2)

• Inte omkommunen ska fortsätta att 
växa och utvecklas. Men staden växer 
sakta med nya bostadsområden, både 
villor och lägenheter, det som saknas är 
parkeringsplatser och fler äldreboende

• Brist på boende till säsongsarbetare
• Ja, men Vimarhem fungerar för dåligt. 

Det är de som ska bygga, de ska erbjuda 
lägenheter. Att det kommer in privata 
stora aktörer med arkitektur som förstör 
stadsbilden är inte bra

• Renoveringsobjekt finns det gott om
• Saknas för de som inte vill bo i tätort
• Behövs särskilt boende för äldre (säbo)
• Givet befolkningsprognoserna borde det 

räcka. Utmaningen är att få till flyttströmmar
• Saknas strandtomter
• Satsa på utanför Vimmerby, bättre service

Med motivering:
• Mindre hyresrätter med anständig hyra 

skulle kunna få äldre som sitter i alldeles för 
stora hus att överväga det alternativet. Kan 
vara ett sätt för att få fart på ”cirkulationen” 
(2)

• Finns det attraktiva äldreboenden att välja 
på kanske fler flyttar från sina bostäder och 
på så sätt frigörs centralt belägna villor och 
lägenheter

• Fortsätter vi utvecklas som kommun 
behövs fler boende. Ibland, även om det 
kan vara dyrt, behöver vi också ha lite 
överkapacitet på hyresrätter för att kunna 
möta efterfråga

• Det har byggts för lite hyreslägenheter av 
Vimarhem

• Behövs folk på landet
• Ser en brist på lägenheter, föredrar 

personligen villor framför radhus/parhus 
samt tror att många skulle kunna tänka sig 
att bo på en gård i en mer lantlig miljö

Figuren nedan visar deltagarnas svar på frågan. 
Flera svarsalternativ kunde fyllas i. 

Vilken boendeform bör vara priorite-
rad att planera mer för i kommunen?

• Kommer alltid av olika anledningar finnas 
människor som inte har råd, kan eller vill 
äga sitt boende

• Om ungdomen ska stanna kvar i 
kommunen behövs billigare boende och 
även för pensionärer med låg pension

• Förbättra möjligheter till nyproduktion av 
bostäder utanför tätorterna

• Alla har inte ekonomi att köpa och hyra är 
ett bättre alternativ, och bostadsrätt till mer 
överenskomligs priser

• Skralt utbud helt enkelt och Vimarhem är 
en bov som inte investerat i nya boende på 
länge

• Det finns sällan hyreslediga lägenheter 
eller radhus. Radhuslägenheter i markplan 
behövs när man har småbarn och när man 
vill flytta från sitt hus när man blir gammal.

• Hyreslägenheter är en bra start 
för invandrare och unga på 
bostadsmarknaden, en bra back up 
för någon som vill separera och ett bra 
alternativ för äldre som inte vill bo kvar i 
ett hus men inte vill/behöver flytta till ett 
äldreboende

• Det händer inget, ni bara snackar om 
byggnation, men inget händer

• Det måste finnas en bättre plan för 
framtiden

• Alla blir det en gång
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Vilken målgrupp är viktigast att 
planera fler bostäder för?
1. Ungdomar
2. Äldre
3. Familjer

Hur fungerar servicen i kommunen?
• Bra/ok (16)
• Stora utmaningar inom äldreomsorgen, 

kan bli betydligt bättre, med mer personal 
istället för en massa kurser (2)

• Utmaningar i strukturen i skolan, känns dyr 
idag, skolorna och fritidsanläggningar är i 
dåligt skick (2)

• Bra, viktigt med biblioteksfilialerna, 
skolorna, äldreboende

• Ökad tillgänglighet för hälsovård är 
önskvärt. Ganska stora begränsningar 
när det gäller tider då vi också har väldigt 
många gäster/turister i kommunen.

• Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården 
behöver ta ett sjumilaklivkliv gällande 
samarbete med regionen, där man 
tillsammans måste se till att varje invånare 
med behov av hälso- och sjukvård 
eller omsorg får en individuell plan som 
utgår från just den enskildes behov och 
förutsättningar

• Finns ingen livsmedelsbutik och 
bensinmack i Rumskulla som förr

• Platser saknas på förskolor och där är ofta 
personaltätheten låg

• Fungerar mycket dåligt i glesbygden. Tex 
ingen möjlighet att utnyttja de flesta av 
kulturskolans aktiviteter, Fabriken, skolval, 
läxhjälp i skolan, bibliotek. Långa avstånd 
till vård och omsorg. Långa väntetider 
för ambulans, brandkår och polis ökar 
otryggheten

• Vi har affär, förskola, skola Hälsovård 
finns i Vimmerby, inte rimligt att ha det i 
kransorterna.

• Önskar en större framförhållning kring 
planering av förskoleplatser

• När Coop försvinner i stan så saknas en 
central livsmedelsbutik. I övrigt nöjd med 
utbud och service.

• Jag lever själv och är frisk så jag har ingen 
insyn

• Det finns mycket att fixa

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för kommunens 
fortsatta utveckling?
• Bra äldreomsorg så att de som inte har 

anhöriga nära får den hjälp de behöver
• Sjuk- och hälsovård
• Prioritera näringslivsutvecklingen, då 

jobbtillfällen ofta skapar inflyttning
• Prioritera kommunalresurser på 

besöksnäringen
• Idrottshall i bättre skick. Vimmerby Arena!
• Livsmedelsbutik/central livsmedelsbutik (2)
• Äldrevården och bättre mat
• Bättre möjligheter till service i glesbygd
• Äldreomsorg, boende för palliativ vård
• Mer handel, större kedjor. Folk drar folk
• Bygg nya skolor
• Flexibel barnomsorg. Tex familjedaghem.
• Bostäder
• Fler behöriga lärare i skolan
• Kanske en profil på gymnasiet för ridning/

hästar
• Skolan
• Det känns som att kommunen inte har 

någon bra plan för framtiden, om det skulle 
födas många barn eller många skulle flytta 
in till kommunen

• Större utbud i servicenäringen som 
restauranger

• Berätta varje år vad ni har gjort. Skaffa 
en tidning som berättar. Alla går inte på 
vimmerby.se

• Samlingslokaler, träffpunkter med aktiviteter 
för både äldre och yngre

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Stadsarkitekt som vågar ställa krav
• Gym från ett etablerat företag vore trevligt
• Fungerande taxi är en viktig del
• Borde finnas mer för ungdomen. Detta är 

inte barnens stad
• Borde finnas en bättre plan för framtiden 

gällande nya tomter både i Vimmerby och 
Rumskulla och även allt runtomkring så 
som VA och sophantering.

• Bättre vägar på vintern, trygghet med 
lampor när man går på vintern. Det är 
ofta svårt att se vem man möter. Fler 
papperskorgar. Var går våra skattepengar?
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Fritid och besöksmål
Nämn dina favoritplatser i kommunen.
• Djursdala (5)
• Naturen, skogen, sjöarna (5)
• Astrid Lindgrens Värld (4)
• Dammen Gullringen (3)
• Försjön (3)
• Krön (3)
• Bullerbyn i Pelarne (3)
• Naturstigen Smé-åna (3)
• Katthult (2)
• Kungsleden (2)
• Djursdalarundan (2)
• Vennebjörke (2)
• Ceos-vallen (2)
• Dammen i Storebro (2)
• Bråneholm (Stångån) (2)
• Tobo (2)
• Gullringen
• Det finns så många!
• Alla cykelvägar runt om stan - finns hur 

många vackra vägar som helst
• Ödestorp
• Pelarne
• Rostorp
• Fredensborg osv
• Nossen
• Idrottshallen
• Kyrkogården i Vimmerby
• Bruksvallen
• Nossenbadet
• Ydrefors
• Gnagaredalen
• Wimer bikepark
• Juttern
• Ulfveskogs
• Stora torget
• Stråket bakom bostadsområdet vid Folkets 

park
• Höghultsvägen/Rydsvägen (skog)
• Hökesjön
• Knabbarp
• Skiresjön
• Älgsfall
• De gamla banvallarna
• Gisseskalle
• Mjöhult
• Terrängen runt Rumskulla
• Astrid Lindgrens Näs
• Bion
• Mossebo
• Loppisar
• Sevedeleden

• Vimmerby centrum
• Ingebo hagar
• Holmsjön
• VOK-skogen
• Landsbygden

Vilken plats i kommunen visar du 
helst för besökare eller vänner?
• Astrid Lindgrens Värld (6)
• Vimmerby stadskärna (5)
• Astrid Lindgrens Näs (5)
• Djursdala (4)
• Dammen Gullringen (3)
• Båtsmansbacken (3)
• Stora torget (3)
• Bullerbyn (3)
• Kungsleden (2)
• Naturstigen Smé-åna (2)
• Naturen och skogen (2)
• Katthult (2)
• Kvilleken (2)
• Pelarne kyrka
• Frödinge kyrka
• Bruksvallen Storebro
• Landsbygd
• Hembygdsgården i Djursdala
• Hembygdsgårdar
• Ydrefors
• Wimer bikepark
• Juttern
• Krön
• Vårt fantastiska civilsamhälle och 

föreningsliv
• Djursdalarundan
• Frödinge
• Hökesjön
• Nossen
• Sjöar
• Ingebo Hagar
• Krönvägen
• Stjärneviksbadet
• Djursdalarundan
• Gullringen

Var brukar du oftast vistas/röra dig 
på fritiden?
• Naturen och skogen (12)
• VOK-skogen (5)
• Naturstigen Smé-åna (2)
• Hemma (2)
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• Stadskärnan (2)
• Tobo GK (2)
• Södra Vi (2)
• Frödinge (2)
• Cykel på lands- och skogsvägar (2)
• Gullemon
• Trädgården
• Bruksvallen Storebro
• Djursdala
• Gratis familjeaktiviteter
• Dammen Gullringen
• Kungsleden
• Gullringen
• Astrid Lindgrens Näs
• Stråket bakom bostadsområdet vid Folkets 

park
• Höghultsvägen/Rydsvägen
• Ceos-vallen
• Knabbarp
• Skiresjön
• Borstingen
• Promenadvägarna vid Arla
• Eljuspåret
• Rumskulla
• Landsbygd

Finns det områden eller platser i 
kommunen som du helst undviker?
• Nej (9)
• Bullerbyn, känns osäkert (3)
• Gångbanan på Astrid Lindgrens gata
• Ja, industriområden då de oftast saknar 

växtlighet och fina byggnader
• Trafikerade vägar oavsett hastighet pga 

buller och avgaser
• Kungsparken på kvällen
• Torget, tråkigt

Saknar du några mötesplatser 
eller organiserade aktiviteter i 
kommunen? 
• Mötesplatser/gemensamhetslokaler och 

kultur i kransorterna och landsbygder (3) 
• Simhall (2) vid Lundgatan, med café och 

restaurang
• Fint café i Källängsparken
• Stora torget bör göras mer som en 

mötesplats istället för parkeringsplatser
• Saknar en arena, där vi kan ha musik, 

inomhus eller utomhus, en större fast scen

• Skulle såklart önska ett ännu mer levande 
centrum med aktiviteter och serveringar, 
men det är ju efterfrågan som styr

• Samordnad ledning av föreningslivet, ex 
föreningsriksdag och strukturer för idéburet 
partnerskap

• Det saknas ett centrum för föreningar, där 
många kan samlas undrar samma tak

• Nja, jag tror det finns, bara att det kan vara 
svårt att ha kunskap om olika aktiviteter

• Mötesplats i Storebro
• Bilträffar för ungdomar
• Ja, men inget konkret
• Möjlighet till fler av kulturskolans aktiviteter 

på fler orter, större kulturutbud på fler 
platser

• Saknar något för barn i 5–6 års åldern
• Ja, en mötesplats där man kan ta en enkel 

fika. Ha tillgång till en dator med tex info om 
det som finns i kommunen, ex besöksmål

• Mer för ungdomar
• Lekplatser anpassade för barn i olika åldrar
• Ja, mötesplatser och aktiviteter för 

småbarnsfamiljer
• Ja, för barn
• Ett allaktivitetshus för äldre vore en bra 

investering
• Restauranger
• Nej
• Hundrastgård
• Sy- och handarbetsmötesplatser
• Lättare vandringsturer och andra lättare 

idrottsaktiviteter som passar medelålders/
äldre

• Behövs en längre, utmärkt och välskött 
vandringsled runt Södra Vi. Det saknas 
idag

• Utflykter med historiska/hembygdstema

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla?
• Vet ej (6)
• Givetvis ska de vara tillgängliga för alla (2)
• Nej (2)
• Nej, för att nå dit behöver att man från 

kommunen ta ett mkt större ansvar för 
ledning och styrning och samordning av 
civilsamhälle och föreningsliv

• Nej, många är inte anpassade för 
handikappade

• För få
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• Nej, många mötesplatser är inte tillgängliga 
för glesbygdsboende. Tas ingen hänsyn 
till resväg och planering för att möjliggöra 
deltagande för de som bor långt bort

• Absolut, känns som alla är välkomna
• Idrottsanläggningar är i Vimmerby stad är 

bara till för klubbarna och inte allmänheten.
• Bättre info på internet om vad som finns

Är det något annat på temat som du 
vill lägga till?
• För att vara en småstad/kommun tror jag vi 

har ett bra utbud
• Tycker generellt vi skulle prioritera mer 

resurser på de offentliga platserna
• Våga satsa och bygg för framtiden med 

samarbete med föreningar
• Som nyinflyttad vore en gemensam 

plattform för föreningar och organisationer 
välkommet. Lätt att hitta telefonnummer. 
Gärna en evenemangs/idrottskalender

• Se kommunens glesbygd som en tillgång. 
Natur- och friluftsliv är viktigt för besökande 
turister. Saknar en turistsatsning på fiske i 
kommunen. En outnyttjad resurs.

• Multiarena med cykelvelodrome samt 
racingbana för MC och bil

• Ökat stimulans/ersättningsmedel till 
föreningar som äger och driver sina egna 
lokaler, mkt kostsamt både ekonomisk och 
arbetsmässigt (ideellt arbete)

• Det skulle vara en kommunal badplats i 
Frödinge. Det är enda orten som saknar 
detta sedan kommunen tog bort badet vid 
sjön Nyen

• Ett utegym i Gullringen hade varit trevligt 
och mer sand på badplatsen vid Dammen

• Utvecklingen av cykling som 
folkhälsofrämjande aktivitet

• Fler restauranger
• Öppettider
• En rejäl rastplats med offentlig toalett
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har din ort som 
arbetsplats?
• Stor roll, Boklok är en stor husfabrik som 

bidrar till arbete för många i kommunen (2)
• En stor, viktig roll (2)
• Jätteviktigt. Bor och jobbar i stan (2)
• Stor, viktig, utvecklande
• Få arbetsplatser (2)
• Som gammal bruksort spelar den en 

stor roll. Då det finns både skola, affär 
och äldreboende och ett stort bestånd 
hyresrätter ger det många arbetstillfällen

• Arbetsplats för de som har lantbruk, 
skogssbruk, naturbruk med flera

• Stor roll då vi har den största privata 
arbetsgivaren i kommunen i Södra Vi

• Många egenföretagare, ingen arbetslöshet
• Den har stor betydelse. Dels genom 

Frödinge Mejeri, men även de tre 
sågverken. Skolan, barnomsorgen och 
hemtjänsten är också viktiga. Finns många 
småföretagare.

• Nästan ingen alls
• Skulle kunna spela en större roll genom att 

utveckla näringsliv och besöksnäring
• Behövs arbetsplatser på alla order

Vilka kommundelar är viktiga som 
arbetsplatser för din ort?
1. Vimmerby
2. Södra Vi
3. Gullringen
4. Frödinge

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
din ort?
• Hultsfred (10)
• Västervik (10)
• Mariannelund (9)
• Eksjö (6)
• Linköping (5)
• Oskarshamn (4)
• Kisa (5)
• Kalmar (2)
• Österbymo (2)
• Ankarsrum
• Hjältevad

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i kommunen?
• Ingen aning/vet ej (5)
• Buss- och tågförbindelser
• Mer aktivt arbete med inflyttning kan föra 

med sig fler företagare
• Kommunen kunde samla olika näringar för 

att diskutera utvecklingen av områdena i 
kommunen. Hur tänker industrin, handel, 
besöksnäring osv

• Näringslivsfrågor bör tas på större allvar
• Samverkan
• Snabbare handläggning
• Finns det attraktiva bostäder, levande 

föreningsliv och bra skola och omsorg finns 
stora chanser att utveckla företagandet

• Bättre bemötande från kommunen för 
småföretagare

• Se över hyreskontrakten, då de flesta 
lokalerna inte är ägda av lokala förmågor 
är ofta priserna runt 1500 kr/kvm och det 
orkar inte handeln med

• Gällande industrin kan man ju fundera på 
vad eller vilka kontakter ansvariga sitter 
på eller får dagarna att gå på jobbet för 
där har kommunen kapitalt misslyckats. 
Ge bort industrifastigheter så vi får fler 
arbetstillfällen. Kommer ju att betala sig alla 
dagar i veckan.

• Fler bussar alla dagar i veckan och 
tågstopp i Gullringen skulle möjliggöra ökad 
arbetskraft

• Rakare kommunikation mellan företagare 
och kommunen

• Bättre näringslivsenhet på kommunen som 
hjälper företagen att utvecklas

• Bättre dialoger med öppenhet och respekt 
åt båda hållen mellan företag, politiker och 
tjänstemän

• Mer diversifiering, attrahera företag som 
kräver högskola

• Vimmerby tillsammans, arbeta mer 
tillsammans

• Finnas plats för företagen att växa
• Besöksnäring, restaurang, kultur
• Förbättra skolorna, boende, fritid på 

landsbygd
• Kommunikationer
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Vad finns det för förbättringsområden 
för att utveckla marknadsföringen av 
kommunen?
• Vet inte (2)
• Kommunikation och sociala medier kan 

förbättras avsevärt (2)
• Kommunikationsavdelning som jobbar 

med marknadsföring av Vimmerby utåt, 
inte bara internt. Även jobba aktivt mot 
kommuninvånarna med små korta positiva 
glimtar av det som faktiskt sker i kommunen

• Prio ska vara på besöket/turismen, då en 
gäst kan vara en presumtiv innevånare

• Sluta be oss rangordna orter mot varandra. 
Alla är lika viktiga och det är ingen tävling

• Dialogen bör lyftas med Företagarna
• Färre skandaler
• Handlar inte om marknadsföring. Det gäller 

att vara proaktiva.
• Bättre hemsida och annonser i lokala medier
• Vi behöver göra oss mer synliga i storstäder. 

Många barnfamiljer drömmer om ett hus i ett 
lugnt område, men har ofta inte råd med det i 
en stad. I Vimmerby är huspriserna rimligare 
samtidigt som det finns det mesta som en 
barnfamilj behöver

• Bygg marknadsföringen på det som forskning 
visar att människor söker sig till nu och kan 
tänkas söka sig till i framtiden. Vimmerby har 
många företräden som ligger ”i tiden”. Påtala 
Vimmerbys ”centrala” läge mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö

• Ni kan ta snabbare beslut, utan en massa 
konsulter, bättre tjänstemän som kan sin sak

• Inte så blyga
• Först städa upp internt
• Samordna och paketera i besöksnäringen
• Visa att det finns fina områden utanför 

huvudort, mycket bra fiber, transport, boende
• Många vill lämna storstäder
• Kommunikationer, skola och barn/

äldreomsorg

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra aktörer 
i kommunen? Hur kan samverkan 
förbättras?
• Vet inte (11)
• Klustertänkande och nätverk (2), regionalt 

samarbete med Västervik, Eksjö och Kinda

• Samverkan ökar alltid med en bra 
kommunikation och förståelse för varandras 
enheter och utmaningar. Tjänstemän 
och politiker behöver komma ut i de olika 
verksamheterna (2) 

• För egen del fungerar det mycket bra
• Bra
• Bättre samverkan hänger ihop med ökat 

fokus på föreningslivet – stötta detta
• Dialogen bör lyftas med Företagarna
• Sedan omorganisation är samverkan ett 

minne blott. Varje enhet ska fakturera 
varandra för minsta lilla skruv. Inget 
samarbete mellan vaktmästare för 
kommunens anläggningar

• Tror det fungerar bra
• Dåligt. Finns för lite förståelse för de 

olika förutsättningarna och kommunala 
organisationen är inte lösningsorienterad

• Har hört att det är trögt
• Kunde vara bättre mot befintliga företag
• Bättre och bättre, synka förväntningarna 

vad kommunen erbjuder och hjälper till med
• Olika delar av kommunen skickar problem 

och frågor vidare till nästa tjänsteman osv
• Dåligt
• Större förståelse för att det behövs 

flexibilitet och olika lösningar för företag
• Kommunen måste intressera sig för 

befintliga företag mycket mer
• ”Dialogtur”-formatet kan upprepas med viss 

regelbundenhet utan att det är ÖP-tider
• Mer dialog, förståelse att vi arbetar för 

samma sak - så bra som möjligt
• Chefer på olika avdelningar måste ta 

ansvar och komma till beslut snabbare
• Mer dialog mellan politiker, företag och 

kommuninvånarna

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Återuppta näringslivsfrukostarna, ett 

bra sätt att visa sig, informera och hålla 
kontakten med många i näringslivet 
samtidigt

• Utan lokal arbetsmarknad blir det svårt att 
attrahera nya medborgare

• Lokalproducerat
• Kommunen behöver föregå med gott 

exempel kring samverkan, inte som nu
• Kämpa
• Co working spaces
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Hållbar utveckling
Vad betyder hållbarhet för dig?

• Allt! Mycket! (2) 
• Att vi inte slösar med resurser, att vi tar och 

visar hänsyn och att vi hjälps åt
• Alla tre områden måste gå i takt och kroka 

arm. När det talas om hållbart får ekologiskt 
mycket fokus, förståeligt, men de andra 
måste också få lika mycket för att utvecklas

• Hjälps åt och hela tiden driver hela 
kommunen tillsammans är en stor retorisk 
och pedagogisk utmaning där kommunen i 
alla sina uppdelningar måste tänka om

• Kommunen bör satsa på hållbar energi
• Att vi ser till helheten och inte enbart lägger 

vikt vid vad som är ekonomiskt lönsamt 
just nu. Måste ibland gå ekonomiskt minus 
för att göra det mest hållbara ur de andra 
två perspektiven. Se till helheten och inte 
begränsas för mycket av ett perspektiv

• Att vi tänker på kommande generationer 
när vi investerar, bygger och utbildar

• Att värna om hållbar utveckling är viktigt för 
mig och kommande generationer. Att de 
ska få ett bra liv och att vår kommun ska 
fortsätta att utvecklas och ge liv åt många

• Socialt funkar bra, ekologiskt är inte en 
viktig del för mig. Ekonomiskt kan man ju 
diskutera vad vi får för skattepengen.

• Att alltid fråga om det man planerar är 
hållbart både för nu (ekonomiskt) och i 
framtiden ur miljösynpunkt

• Bättre psykisk hälsa, mindre utsläpp av 
koldioxid och minskade samhällsklyftor

• Att vi hushåller med våra resurser inför 
kommande generationer

• Sunt förnuft. Skynda miljöarbetet klokt. 
Vimmerby behöver inte vara först

• Långsiktigt och att våra barn kan växa upp 
och leva på ett bra sätt

• Jag kan inte se att kommunen jobbar aktivt 
med att förändra det hållbara tänket, det är 
nog bara innanför dörrarna som det jobbas 
för ett hållbart samhälle

• Kretsloppstänkande, effektiv återvinning
• Ha bättre ekonomisk kunskap, det är vara 

skattepengar ni använder. Vi kan inte betala 
för dåliga investeringar

Hur väl känner du till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 5 av 10

Vad behövs för hållbar utveckling?
• Bättre kollektivtrafik (3) på kvällar, helger, 

vet att det är svårt då vi är få som bor här
• Möta efterfrågan på laddstolpar för bilar 

och cyklar pga många gäster/turister
• Utveckla lokala transporter så bil och lastbil 

inte behöver användas lika mycket
• Samordning runt civilsamhälle/föreningsliv
• Intresse från kommunens sida
• Riktlinjer, samarbete, kunskap
• Arbeta med de stora företagen för att de 

ska minska sin påverkan. Sätt in busslinjer 
som matchar ex Ljunghälls skifttider

• Utbildning
• Mer hållbarhet hos miljöpåverkande företag
• Mer vind- och vattenkraft
• Mer och närmare samhällsservice
• Bra förutsättningar att bo och leva
• Satsa mer på barnen
• Mer resurser för att jobba med frågorna
• Modiga politiker med ansvarskänsla
• Gemensamma tag utan större insatser
• Mera jobb utanför kommunhuset
• Lokal odling och försörjning av grönsaker
• Opolitisk medborgargrupp med under 4 år

Vill du lägga till något på temat?
• Alla bäckar små bidrar
• Våga satsa
• Tänk på energiförsörjningen
• Finnas skolor och förskolor så yngre 

familjer vill och kan bosätta sig där de vill
• Prevention istället för reaktion
• Mer cykling/gång i staden (korta avstånd)
• Skilj på dricksvatten och returvatten
• Systemtänkande alltid - allt hänger ihop! 
• Lägg inte nya skolan där det är tänkt. Galet 

att låta ett skolområde genomkorsas av en 
av Vimmerbys mest trafikerade gator/leder. 

• Genomför Vackra Vimmerby. Ta i bort 
grusgropen bakom Royal och gör något fint

• Gräv ner järnvägen och bli av med 
plankorsningar = annan markanvändning

• Led om Stångån = Vimmerbys waterfront
• Gör en radikal översyn av beläggningen på 

stadens gator. Nu sämre än någonsin
• Se över stadens entréer
• Ta ansvar för sopor och VA i kommunen
• Rädda ödehus och fämja nya verksamheter
• Ta 5 kronor/turist som sköts av opolitisk 

medborgargrupp
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Här mår jag som bäst

Plats att vara rädd om

Plats att utveckla

Område att vara rädd om

Område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, digital dialog

Alla synpunkter
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Här mår jag som bäst

Plats att vara rädd om

Plats att utveckla

Område att vara rädd om

Område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, digital dialog

Synpunkter kring Storebro

Synpunkter kring Djursdala

Populärt gångstråk som lätt 
kan breddas 1 meter och göras 
säkrare.

Hembygdsföreningen är en 
samlingsplats för alla.

En mötesplats med 
uteaktiviteter för alla åldrar. 
Lekplats, boulebana, inte-
stöta-marken.

Muddra 
strandkanten, den 
börjar växa igen.

Här mår jag som bäst.

Ingen kommentar.

Röja sly, fälla vissa träd för att 
öppna upp.
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Här mår jag som bäst

Plats att vara rädd om

Plats att utveckla

Område att vara rädd om

Område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, digital dialog

Synpunkter kring Vimmerby

Synpunkter kring Tuna

Då det är för mörkt vid 
gångvägen vore det trevligt 
med en ny lyktstolpe där.

Rusta upp gamla 
banvallen från Vimmerby-
Spångenäs.

Rekreation.

Rondell.

Övergångsställe.

Många som badar i Nossen 
under sommaren, säkrare 
för alla om det fanns 
en anordnad gång- och 
cykelväg.

Då det är för mörkt vid 
gångvägen vore det trevligt 
med en ny lyktstolpe där.

Pga dålig sikt in på 
villagatorna behövs 
huvudled på Kohagsgatan.

Träden ger ett 
mäktigt intryck, 
samt skiljer
bostadsområdena 
från Lundgatan väl.

Härligt grönområde, fler såna!

Mer torghandel och sommartorg 
året runt. Ta bort parkering.

Bygg parkeringshus för mindre 
parkeringsbehov på torget.

Bra utsikt och läge för 
solnedgången, lugnt.
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Här mår jag som bäst

Plats att vara rädd om

Plats att utveckla

Område att vara rädd om

Område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, digital dialog

Synpunkter på landsbygd 2

Synpunkter på landsbygd 1

Rusta upp gamla banvallen 
mellan Vimmerby och Ydrefors 
och bygg ny cykelväg här.

Det borde vara en avkörningsfil 
till Rumskulla. Likt det är gjort 
vid Filmbyn och vid Pelarna, till 
Bullerbyn.


