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Dialog i
Vimmerby
10 maj 2022

Vimmerby har, 
i förhållande 
till sin storlek, 
bra service. Vimmerby-

borna är så 

trevliga och 

lättsamma.

För mig har Vimmerby hunnit blivit Sveriges mest kända småstad.
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Under dialogkvällen i Vimmerby samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Vimmerby i nuläget och 
vad som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Deltagarnas syn på Vimmerby centralort går något isär, men positivt med 
orten idag är den starka besöksnäringen, bra handelsutbud, närheten inom 
orten, att det är mysigt och tryggt för barnfamiljer, samt att det finns en 
småstadskänsla. Brister för orten är vägunderhållet, att stärka platser för 
aktivitet, avslappning och lek, en vackrare stadskärna, förbättra de regionala 
kommunikationerna, exempelvis Stångådalsbanan och riksvägarna, samt 
mer parkeringar.

Denna sammanställning ger en inblick i vad deltagarna diskuterade under 
kvällen och kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Dock äm-
nar sammanställningen inte att ge en heltäckande bild, vare sig av nuläget 
på orten 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.

Sammanfattning
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Inledning
Den 10 maj 2021, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett 
dialogmöte i Stadshuset i Vimmerby. Ett 10-tal 
invånare, föreningsaktiva eller företagare på or-
ten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans 
med fyra kommunala tjänstepersoner och en 
tjänstgörande politiker från varje parti i kommun-
fullmäktige. 

Dialogkvällen i Vimmerby var den nionde av to-
talt 10 orter och en del i arbetet med att samla in 
underlag till kommande kommunala processer, 
exempelvis ny översiktsplan (ÖP2050) och upp-
dateringen av den lokala utvecklingsstrategin 
(SLUS), samt att stärka den lokala dialogen och 
samverkansplattformarna i kommunen.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både 
av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo 
och leva i Vimmerby, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Vimmerby. Re-
sultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt 
arbete tillsammans.

Vårt Vimmerby!
Troligen finns det lika många berättelser om 
Vimmerby som det finns invånare. Som en för-
sta inspiration för kvällens dialoger berättade två 
personer från bygden om sin syn på Vimmerby. 
Nedan sker en sammanfattning av vad de hade 
att berätta.

Bengt
Jag flyttade hit 1966 och tänkte bara stanna i 2 
år, men så blev det inte. Vimmerby har, i förhål-
lande till sin storlek, bra service och Vimmerby-
borna är så trevliga och lättsamma. Så jag har 
trivts bra här. Blickar man tillbaka har Vimmerby 
lyckats med turismen och jag tror fortfarande att 
turismen är den näringsgren som kommunen 
borde satsa på och utveckla mer. Även närings-
liv och handel är viktigt, speciellt för de som bor 
här. 

David
För mig har Vimmerby hunnit blivit Sveriges 
mest kända småstad, men vi har ganska stora 
utmaningar framför oss tror jag. Vilket kommer 
kräva ganska tuffa beslut som inte alla kommer 
gilla, speciellt hur vi ska hantera urbaniseringen.
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Den första övningen som gjordes under kvällen var en individuell övning, där deltagarna ombads ta fram 
sina mobiltelefoner eller använda sig av de utplacerade datorerna. Via en webbsida skulle deltagarna ska-
pa ett ordmoln utifrån de två frågorna nedan. Varje deltagare svarade individuellt och kunde lämna upp till 
tre svar per fråga. I ordmolnen nedan presenteras svaren som skickades in. Ju större ett ord är, desto fler 
har svarat samma sak.

I första ordmolnet framgår att det är i både positiva och negativa ordalag som deltagarna beskriver ett 
nuläge för Vimmerby. Flest tycker att Vimmerby kännetecknas av en småstadskänsla, bristande vägun-
derhåll, kompetensförsörjning, besöksnäring, närhet och utvecklingsort. Även ett starkt varumärke, mysigt, 
kulturhistoriskt, engagemang och vänlighet lyfts fram.

Vimmerby nu och framåt

Vad kännetecknar Vimmerby för dig idag?
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I det andra ordmolnet (se nedan) syns det tydligt att det spretar när deltagarna ska prioritera vad som är 
viktigast för centralorterns framtida utveckling. Enbart regionala kommunikationer är det fler än en som har 
framfört. Övriga utvecklingstankar, som exempelvis integration, mark för etablering, gemensam målbild, 
stärkt kulturverksamhet, närmare Linköping och fler branscher, sticker inte ut för deltagarna, men lyfts 
ändå på individnivå som viktigt fortsatt.

Vad är viktigast för Vimmerbys framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Vimmerbys styrkor och förbättringsområden. 
Varje grupp kom överens om fem styrkor och fem förbättringsområden och skickade in dessa i den digitala enkäten. 
Nedan presenteras en lista där gruppernas svar har slagits samman. Desto högre upp i listan, desto fler grupper har 
svarat att det är viktigt.

Styrkor och förbättringsområden

1. Turism och besöksnäring
2. Handel/service
3. Närhet och cykelavstånd
4. Företagande
5. Restauranger
6. Mysig stad
7. Gång- och cykelbanor
8. Biblioteket
9. Trygghet
10. Barnomsorgen

1. Vägunderhåll
2. Aktivitetslekplats (funktionshinderanpassad)
3. Roliga löpspår/stadsnära motion
4. Vackrare och mindre skräpig stadskärna
5. Regionala kommunikationsstråk
6. Hundrastgård
7. Utveckla cykelvägarna
8. Förbättrade grönområden
9. Tätortsandan
10. Infrastruktur
11. Integration
12. Solceller
13. Parkering
14. EPA-traktortrafiken

Vad tycker ni är bra i Vimmerby idag? Vad tycker ni kan utvecklas i Vimmerby?

När styrkor och förbättringsområden diskuterats var det dags för grupperna att ta sig an fem teman. Syftet var att 
grupperna skulle beskriva/få en bild av hur Vimmerby är idag (nuläge) samt vilka behov och utmaningar som finns 
framåt. Diskussionen runt borden fördes utifrån fem teman med ett antal olika underfrågor till varje tema. Svaren 
lämnades i en digital enkät som fanns förberedd.

Gruppernas svar har sammanställts nedan. I de fall som grupperna har svarat likadant har svaren grupperats ihop. 
Parentesen bakom vissa svar representerar alltså inte antal individer, utan antal grupper 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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Att förflytta sig
Vilket färdslag är mest prioriterat att 
förbättra för?
1. Bussen
2. Cykeln
3. Tåget
4. Bilen/mopeden

Med motivering:
• Vill kunna lösa biljett på buss och tåg, utan 

mobil
• Busshållsplatsen är felplacerad när man 

ska handla inne i stan. Var bättre förr när 
den gick via gymnasiet

• Oklart ibland var man ska cykla på vissa 
gator

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

Vilket färdmedel använder ni främst 
när ni ska ta er till och från där ni bor?

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Ja
• Nej, saknar längs Sjöhagavägen
• De ligger bra till för en långpromenad
• Överlag finns det bra trafikstruktur, ibland 

lite oklart gällande cykelvägarna

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Ja (2)
• Nej, resecentrum är bra men 

busshållplatserna ligger inte där man bor 
och vill utnyttja dem

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Satsa på laddinfrastruktur

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Okej (genomsnittsvärde 5,3)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Dåligt (genomsnittsvärde 4,3)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 2,3)

45%

33%

11%

11%

Bil Cykel Annat Buss
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Vimmerby?
• Ja
• Behövs mer
• Nej
• Ont om hyresrätter, men även bostadsrätter

Med motivering:
• Svårt att hitta lägenheter som är tillgängliga 

och inte är så stora

Vilken målgrupp är viktigast 
att planera fler bostäder för i 
Vimmerby?

1. Äldre
2. Ungdomar
3. Familjer

Hur fungerar servicen i Vimmerby?
• Barnomsorg är bra, skolbyggnader behöver 

renoveras och göras större
• Den som finns fungerar bra förutom - 

eventuellt - en central mataffär
• Inte så bra hälsovård, stänger tidigt på 

helger. Tandvården är svårt att få tid till. 
• Mycket service i form av restauranger, 

livsmedelsbutiker

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

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

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Vimmerbys 
fortsatta utveckling?
• Folktandvården, samverkan i hela länet
• En central mataffär
• Nattlig barnomsorg
• Behålla äldre lägenheter till rimligt pris. 

Granen är viktig utifrån att äldre vill ha en 
samlingspunkt.

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Finns det många tomma hus?
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Vimmerby med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Vimmerby som ni helst undviker? 
Om ja, vilka och varför?
• Nej (2)
• Gamla järnvägsområdet
• Känsla av otrygghet när man är ensam i 

Vimmerbyn stan när det är mörkt, Otryggt 
utanför nattklubben i stan när det blir bråk

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Vimmerby? 
Om ja, vilka?
• Nej
• Stadsfest, Tabberaset, gamla varianten av 

sommartorget med livemusik
• Plats för bilburen ungdom
• För en del minoritetsgrupper
• Det finns aktiviteter, men är svårt att hitta 

och känna sig välkommen

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
• Ja
• Bakfickan är bra ställe att träffas, dock 

stängt på söndagar och kvällar
• Saknar inbjudande aktiviteter för alla
• Biblioteket och torget är allmänt trevligt och 

tillgängligt
• Allaktivitetshuset Fabriken
• Det som kan vara exkluderande är 

öppettider i förhållande till när folk är lediga
• Skyltning i idrottshallar kring hur man får 

åtkomst som rörelsehindrad. VIP-läktare ej 
tillgängliga

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• En reklamskylt på kraftvärmeverkets torn

1. Gästgivarhagen (3)
2. Båtsmansbacken (3)
3. Astrid Lindgrens Näs (2)
4. Stadskärnan/torget (2)
5. Tobo Golfbana
6. Badplatserna
7. Skog och natur
8. Astrid Lindgrens Värld
9. Källängsparken
10. VOK-skogen
11. Gnagaredalen
12. Pipsvängen
13. Blåsekulle
14. Kyrkogården

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.1
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Vilken plats i kommunen visar ni helst för besökare eller vänner?

Var brukar ni oftast vistas/röra er på fritiden?

1. Astrid Lindgrens Värld (4)
2. Djursdala (2)
3. Vimmerbys stadskärna
4. Kvilleken
5. Vennebjörke
6. Gissen
7. Astrid Lindgrens Näs
8. Blåbärsskogen
9. Kyrkorna
10. Båtsmansbacken
11. Storebroparken
12. Försjön
13. Musteriet i Djursdala
14. Virums älgpark
15. Gisseskalle i Storebro
16. Djursdalarundan

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Hemma/trädgården (3)
2. Naturen
3. Tobo Golfbana
4. Ceosvallen
5. Ryttargården-Borgrundan
6. Grinderum
7. Astrid Lindgrens Näs
8. VOK-skogen
9. Olika träningscentra
10. Teater/koncert
11. Svampskogar
12. Centrum
13. Källängsparken

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Vimmerby som 
arbetsplats?
• Stor
• Som största ort i kommunen är Vimmerby 

den viktigaste arbetsplatsen med - 
antagligen - en viss arbetsinpendling

• Det finns mycket arbetstillfällen i tätorterna
• ALV och restauranger skapar många 

arbetstillfällen för unga

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Vimmerby-bor?
• Hultsfred (4)
• Västervik (3)
• Mariannelund (2)
• Linköping
• Oskarshamn
• Kisa

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Vimmerby?
• Förenkla tillståndsprocessen miljö och bygg
• Kompetensförsörjning - upplysning - dialog
• Utveckla programråd på gymnasiet
• Tillgänglig industri- och bostadsmark och 

god framförhållning med dem
• Rekrytering, kompetensförsörjning, skolor 

saknar elever som vill gå de linjer som finns 
i tätorten, ingen som vill arbeta som tex 
svetsare osv

• Elförsörjningen finns inte för större 
verksamheter

• Boende för nya anställda

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Vimmerby?
• Utveckla Vimmerby Tillsammans (2)
• Utveckla platsmarknadsföring, utveckla 

kommunens hemsida, utveckla kommunens 
utåtriktade kommunikation. Behöver 
marknadsföra de bra saker vi har, en del 
kommer i skymundan av Astrid Lindgren

• Ny grafisk profil
• Lyfta fram det vi är bra på
• Ändra bilden av Vimmerby som en mindre 

tråkig stad och visa bra skolor
• Rekrytera invånare under turistsäsongen
• Fler ”Vimmerbyambassadörer” som pratar 

gott om Vimmerby som en bra stad

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Vimmerby? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Bra samarbete med polis. sämre med 

trafikverket
• Svårt att få inblick i, ALV verkar vara 

favoriserad av kommunen och får göra som 
man vill

• Det finns en ambition
• Kommunikation

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Bredda så vi står på flera ben



Sammanställning av dialog i Vimmerby 13

Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Trygghet. Hushållning. Långsiktighet.
• Handla lokalt, äta vegetariskt och gå 

mycket
• Material behöver hålla längre, hushålla med 

resurser
• Solceller på kommunhuset och andra 

kommunala byggnader. Vindkraft som ger 
ersättning till boende i närheten

• Öka biogastillverkningen i Sverige

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 2,7 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Vimmerby ska 
utvecklas hållbart?
• Utveckla det närproducerade och ta 

tillvara på det. Kommunens upphandling 
ska styra/s. Kommunen kan vara förebild, 
informera, inspirera, vara öppen för andras 
idéer

• Självförsörjande i tex, mat, el och rent 
vatten
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Parkeringsruta
Under kvällen satt en parkeringsruta uppe. Här 
gavs möjlighet att sätta upp de frågor som inte 
rymdes inom kvällens dialog. På parkeringsru-
tan skrevs ingen lapp.

Avslutning
När kvällen började närma sig sitt slut återkall-
ade moderatorn uppmärksamheten för att av-
runda. Tjänstepersoner och politiker tackade för 
det stora engagemanget som deltagarna uppvi-
sat och för att alla tagit sig tiden att delta.

Vi återkopplade kring vad som händer efter 
dialogkvällen, att en sammanställning av allt 
material som inkommit kommer finnas tillgäng-
lig (denna) och att underlaget kommer ligga till 
grund för fortsatta kommunala processer. 
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I samband med dialogkvällen har elever i 
grundskolorna i Vimmerby genomfört en 
uppgift. Uppgiften syftade till att ta reda på 
var barnen brukar vistas eller röra sig inom 
orten, platser där barnen känner sig otrygga i 
orten samt slutligen hur de tycker att orten ska 
utvecklas och förändras.

Var brukar barnen vara?
• Ceosvallen (3), fotbollsträning
• Källängsparken (3)
• Blomsterhultsparken (3), spelar fotboll
• Ica Kvantum (2)
• Al Shahbaa Livs (2)
• Ryttargården (2)
• ALV (3), många har årskort
• Gästgivarehagen (2)
• Dollarstore (2)
• Tempo (2)
• Ishallen (2)
• Vimarskolan (2)
• Nossenbadet (2)
• Grustäkten norr om industriområdet 

Krönsmon
• Kalles Lek & Lattjo
• Godisbutik på Fiskaregatan
• Backen/ödetomten vid Uven/Kampgatan
• Parkeringen vid vårdcentralen
• Backen vid Stångågatan bakom Vimmerby 

tidning
• Kungsparken
• Vimarskolans fotbollsplan
• Lekplatsen vid stjärnhusen/Lindängsgatan
• Flygplansparkens lekplats
• VOK-stugan
• Skogsmiljön vid Lundgatan/Hökgatan
• Vårdcentralen
• Bullerbyn
• Resecentrum
• Fabriken – allaktivitetshus
• Vimmerby kulturskola
• Wimer Bike Park
• Förskolan Snövit
• AL-skolan
• AL-skolgården, med kompisar
• I centrum/coop-huset
• Kompisar i Kohagen
• Idrottshallen, innebandyträning
• Vara med kompisar och handla på stan/

torget

• Vi rör oss mycket genom stan, många av 
oss cyklar

• När vi ska till skolan går/cyklar många av 
oss Prästgårdsgatan samt Drottninggatan/
Loarpsgatan

• När vi ska till fritidsaktivitet cyklar många 
genom stan och förbi ICA Supermarket ut 
till Ceosvallen

• På sommaren brukar vi vara på samma 
ställen som ovan somt olika sjöar, framför 
allt Nossen

• När det är vinter brukar vi vara på samma 
ställen som ovan plus pulkabacken i VOK-
skogen

Var känner sig barnen otrygga?
• Bullerbyn (3), när det är mörkt
• Gångväg vid Astrid Lindgrens gata behövs, 

övergångsställe vid Snokebovägen (2) 
• Kyrkogården vid Lundgatan (2)
• Tempo (2), utanför och omkring
• Stjärnhusen (2)
• Coops parkeringshus
• Skogen
• Lite läskigt vid Borghaga på kvällen
• Torget pga mycket folk
• Rondeller
• Järnvägen/resecentrum
• Gästgivarehagen
• Tandläkaren
• Gymnasiet
• Stan
• Mycket epor på Vimarskolans parkering
• Mobbning på Vimarskolan?
• Fabriken
• Delar av VOK-skogen
• Delar av skogen vid Lundgatan
• Mer övergångsställen vid stan behövs
• Mörkt vid folkets park, belysning behövs
• Bilar kör snabbt på Drottninggatan
• Övergångsställe på Västra Vinkelgatan
• Övergångsställe på Skyttegatan, bilar kör 

för fort i kurvan
• Övergångsställe på Lantmannagatan
• Ishallen
• Vårdboende på Stenbäcksgatan
• Kungsparken
• Källängsparken delvis
• Lägenheterna på Storgatan/Lindängsgatan
• Mycket bilar på Älåkragatan mot stor väg

Bilaga 1. Dialog med elever
Vimarskolan åk 2 och 5 samt Astrid Lindgrens skola åk 1-3 och elevråd åk 4-9
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• Resecentrum
• Delar av stadskärnan
• Servicehuset Eken
• I parken norr om industriområdet, väster 

om Prästgårdsgatan
• alla vägar/ställen där det är mörkt och 

saknar belysning
• Runt behandlingshemmet bakom Gullvivan
• Vimarskolans skolgård på kvällarna
• Parkeringen vid idrottshallen/Vimarskolan 

på kvällarna
• korsa vägen efter Åbroviadukten
• Vid Motorsport saknas övergångsställe
• Saknas övergångsställe vid Go Bananas
• Vi vill ha fler/bättre cykelvägar, ex till 

Nossen
• Alla större vägar där det saknas cykelväg 

är otäcka
• När det är mörkt undviker vi alla platser

Vad vill barnen utveckla?
• Badhus/simhall/äventyrsbad – vill ha nära 

så man kan gå eller cykla, ex på andra 
sidan Lundgatan från ishallen (4)

• Köpcentrum på stan, galleria med fler 
klädaffärer/sport/smycken (4)

• Lekpark med stora rutschkanor och stora 
klätterställningar norr om Astrid Lindgrens 
gata. Stor lek/stadspark (typ som i 
Västervik) (3)

• Stor/ny fotbollsarena, Ceos till arena (3)
• McDonalds eller Max (3)
• Större djuraffär (hästar), djuraffär (2)
• Större/ny idrottshall (2)
• Yoump, Jumpyard (2)
• Skatepark (2), ex i Källängsparken och i 

VOK-skogen
• Ställe för musik, musik/kulturhus (2)
• Barnaffär, leksaksaffär (2)
• Datahus
• Mer restauranger
• Chokladfabrik/chips
• Tivoli
• Djurpark
• Studsmattevärld
• Bio
• Klättercenter
• Tunnelbana
• Mer hotell
• Gymnastik

• Parkourbana
• Flera badställen
• Bamses värld
• Fler skolor
• Muminpark
• Paintball
• Starbucks
• Gocart
• Bodaborg
• Hopptorn
• Konstgräsplan vid Vimarskolan
• Driftningbana
• Crossbana
• Pengafontän
• Netto
• Willys
• Godisbutik
• Liten lekpark i Kungsparken
• Små mataffärer i villakvarteren utanför stan 

så att man inte har så långt att handla
• Vi vill att det ska byggas villor i utkanten av 

staden där det är mycket skog
• Vi vill att det byggs cykelvägar
• Färre vägarbeten
• Fixa till alla vägar
• Fler bostäder 
• Bowlinghall för ungdomar
• Tjejgym
• Arenor för olika sporter, typ basket
• Storbilds-tv vid Källängsparken, fler 

sittplatser att umgås på.
• Konstgräs på AL-skolområdet, då elever vill 

nyttja det på kvällar och helger
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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, dialogkvällen
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Brukar vara här

Otrygg plats/plats att utveckla

Otryggt område/område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, elevdialog


