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Dialog i
Tuna
18 november 2021

Engagemang, 
gemenskap
och trygghet!

Synen på 

Tuna är för 

min del

jättepositiv!

Flyttade iväg, hittade kärleken, ville att barnen skulle växa upp på landet - det blev Tuna!
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Under dialogkvällen i Tuna samlades invånare, politiker och tjänstepersoner 
för att samtala kring vad som kännetecknar Tuna i nuläget och vad som är 
viktigt för ortens framtida utveckling.

Deltagarna förmedlade en positiv bild av orten och bygden runt omkring, 
där många mjukare värden (så som engagemang, framåtanda, drivkraft och 
småskalighet) blandades med mer konkreta utvecklingstankar (exempelvis 
nybyggnation för att locka till inflyttning, stärka näringslivets roll på orten 
samt infrastrukturmässiga åtgärder i form av bättre fiberuppkoppling och 
kollektivtrafikförbindelser).

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 18 november 2021, kl. 18.00-ca 20.45, hölls 
ett dialogmöte i Bygdegården i Tuna. Ett 30-tal 
invånare, föreningsaktiva eller företagare på or-
ten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans 
med sex kommunala tjänstepersoner och en 
tjänstgörande politiker från varje parti i kommun-
fullmäktige. 

Dialogkvällen i Tuna var den första av totalt 10 
orter och en del i arbetet med att samla in un-
derlag 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. Dialog-
kvällen arrangerades tillsammans med refe-
renspersoner från Tuna, som ställt upp och bi-
dragit med ovärderlig hjälp för att kvällen skulle 
bli lyckad.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både 
av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo 
och leva i Tuna, det vill säga till att vi som kom-
mun får ökad kunskap om Tuna. Resultatet av 
dialogkvällen är en grund för fortsatt arbete till-
sammans.

Vårt Tuna!
Troligen finns det lika många berättelser om 
Tuna som det finns invånare. Som en första in-
spiration för kvällens dialoger berättade tre per-
soner från bygden om sin syn på Tuna. Nedan 
sker en sammanfattning av vad de hade att be-
rätta.

Åke
Min syn på Tuna är jättepositiv med bra enga-
gemang och samarbete. Folk hjälps åt, vill var-
andra väl och tar tag i saker. Utvecklingen med 
turism och event har varit jättefint med tanke 
på ortens storlek. Något som jag är väldigt stolt 
över är skolan och det engagemang som fanns 
när den hotades av nedläggning. Det som inte är 
bra i Tuna är arbetstillfällen, boendemöjligheter 
samt infrastruktur som exempelvis vägar, mobil-
uppkoppling och fiber.
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Ulrica
Jag är född och uppvuxen utanför Tuna och 
flyttade i väg i tjugofem-årsåldern. Men jag 
återvände med hela familjen för att låta barnen 
växa upp på landet. För mig kännetecknas Tuna 
av gemenskap, engagemang och framåtanda. 
Som förälder känner man sig trygg med barnen i 
skolan, behöriga och engagerade lärare. I Tuna 
vågar man testa saker, det är någon ”Tuna-an-
da” i det där.

Therese
Jag är inflyttad till Tuna. Anledningen till att jag 
valde Tuna är den jättefina gemenskapen och 
att alla känner alla. Man umgås över åldrarna, 
vilket märks speciellt bland mina barn. Tuna är 
välkomnande för om man vill göra något så gör 
det bara! Folk ställer upp och är där för att hjälpa 
till. Jag tycker det är så fint i Tuna och det märks 
att andra tycker det och kommer hit för att göra 
Tuna bättre.
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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 uteslutande är med positiva ord som deltagarna beskriver ett nuläge för 
Tuna. Det som skrivs flest gånger är orden engagemang, förskola, skola, gemenskap, trygghet, närhet, 
samhällsservice och småskalighet. Även fler mjuka värden som lösningsfokus, framåtanda, hjälpsamhet 
och positivitet lyfts återkommande.

Tuna nu och framåt

Vad kännetecknar Tuna för dig idag?



Sammanställning av dialog i Tuna 7

I det andra ordmolnet (se nedan) framkommer att det absolut viktigaste för Tunas framtida utveckling är 
skolan, bostäder, förskolan, affären, inflyttning, fiber, mobiluppkoppling, arbetstillfällen, invånarna och sam-
arbete. Även kommunikationer via buss och infrastrukturen över lag lyfts.

Vad är viktigast för Tunas framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Tunas styrkor och förbättringsområden. Var-
je 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 det.

Styrkor och förbättringsområden

1. Skola och förskola
2. Drivkraft och lösningsfokus
3. Samarbete, trygghet och gemenskap
4. Affär
5. Räddningstjänsten
6. Bensinmack
7. Äldreomsorgen
8. Kreativiteten
9. Liten ort med stort serviceutbud
10. Bra pendlingsavstånd till större orter

1. Bostäder
2. Kommunikationer
3. Arbetstillfällen
4. Lantbruk
5. Matställe/pub
6. Större förskola och upprustad skolgård 
7. Deltagande på de aktiviteter som anordnas
8. Fiberuppkoppling
9. Badplatsen vid Gränssjön
10. Vi måste bli fler permanentboende
11. Mack
12. Samarbete med kommunen

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

När styrkor och förbättringsområden diskuterats var det dags för grupperna att ta sig an fem teman (se nedan). Syftet 
var att grupperna skulle beskriva/få en bild av hur Tuna 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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1. Bostäder
2. Kommunikationer
3. Arbetstillfällen
4. Lantbruk
5. Matställe/pub
6. Större förskola och upprustad skolgård 
7. Deltagande på de aktiviteter som anordnas
8. Fiberuppkoppling
9. Badplatsen vid Gränssjön
10. Vi måste bli fler permanentboende
11. Mack
12. Samarbete med kommunen

Att förflytta sig
Vilket färdslag är mest prioriterat att 
förbättra för?
1. Bussen
2. Bilen/mopeden
3. Cykeln

Med motivering:
• Det går mycket tung trafik genom Tuna, 

cykelväg skulle vara bra
• Cykelbanor från Fjälster till 

kommungränsen mot Oskarshamn skulle 
underlätta förflyttning via cykel och gång. 
Idag är det tung, snabb trafik som delar 
vägbanan med cyklister och fotgängare 

• Säkerheten för barnen till och från skolan 
behöver förbättras

• Många är beroende av bil, så bra 
vägunderhåll är viktigt

• Bussen går en gång per dag, finns viss 
potential till förbättring där

• Fler busstider så att det blir möjligt att åka 
både till och från Tuna för att jobba

• Fler möjligheter för ungdomar att ta sig via 
buss till aktiviteter i tätorten.

Figuren nedan visar deltagarnas svar på frågan. 
Samtliga grupper svarar bilen. Möjliga svarsal-
ternativ var buss, cykel, moped, bil eller annat.

Bilen
(100 procent)

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?
• Finns genom samhället till viss del, men 

behöver förlängas
• Mot Vimmerby behövs i 3 etapper – 

Knastorp, Vibo och Fjälster
• Mot Tunasjön behövs till Tuna Gård/kyrkan

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Ja, de ligger bra
• Problemet är att de inte trafikeras

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Kompletteringstrafik av närtrafik behövs
• Taxi vore bra
• Samåknings-app vore bra
• Utbudet av kollektivtrafik behöver vara 

bättre för att vara attraktivt

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 1,6)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 1,4)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Okej (genomsnittsvärde 4,8)
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Tuna?
Nej! svarar samtliga grupper.

Med motivering:
Villor, radhus/parhus och lägenheter (oavsett 
upplåtelseform) behövs - Bostadsmix/
blandat bostadsbestånd är prioriterat - Mixen 
behövs så att flyttkedjor/kretslopp kan 
skapas - Fler familjer behövs så skolan får 
mer underlag - Villor och radhus för yngre 
familjer - Lägenheter för äldre så de kan flytta 
från villorna - Efterfrågan större än utbudet i 
dagsläget - Fler permanentboende behövs - 
Vill man bo på landet bor man helst i hus.

Vilken målgrupp är viktigast att 
planera fler bostäder för i Tuna?
1. Familjer
2. Äldre
3. Ungdomar

Hur fungerar servicen i Tuna?
• Det finns mycket!
• Bra med mataffär – bra öppettider och 

utbud
• Viktigt med tankstation
• Viktigt med behöriga lärare i skolan
• Saknar systemombud
• Bra skola och barnomsorg
• Hälsovård och bibliotek finns i Vimmerby 

och är inte prioriterat för Tunas del
• Bra med bank
• Bra med äldreomsorg

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

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

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Tunas 
fortsatta utveckling?
• Behålla den service som finns (bland annat 

skola och affär)
• Laddstolpar behövs
• Aktiviteter för ungdomar
• Matställe/pub
• Ombud för Systembolaget
• Ökad inflyttning behövs för bibehållet 

serviceutbud
• Parkeringsplatser vid affären och förskolan
• Affären och macken är viktiga framåt

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Tomter för nybyggnation behöver finnas 

tillgängliga och pekas ut
• Ny mack då den gamla kommer läggas ner
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Tuna med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Tuna som ni helst undviker? Om ja, 
vilka och varför?
Nej, det finns inget dåligt - svarar samtliga 
grupper.

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Tuna? Om 
ja, vilka?
• Matställe/restaurang/pub (2)
• Under pandemin har vi saknat torgmyset 

och luciatåget! Vi saknar också lunchtåget
• Bättre caféhörna i affären
• Gårds- och delikatessbutik
• Företagshotell
• Utegym
• Aktiviteter för tonåringar
• Vi har saknat aktiviteterna på Tuna torg 

under sommaren. Det finns inga riktigt 

bra kulturaktiviteter, många konstnärer, 
författare mfl finns i omgivningen. Kreativa 
aktiviteter som slöjd, vävning mm, lokaler 
finns i bygdegård.

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
Ja, de som finns är öppna för alla - svarar 
samtliga grupper.

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Bryggor till Gränssjön (2)
• Simskola vid Gränssjön
• En camping
• Bra fritidsaktiviteter finns vid smalspåret, 

skridskobanan, skidspåren vid skolan, 
elljusspåret, Tuna ställplats

1. Lövparken (4)
2. Tunhamra (3)
3. Elljusspåret/naturstig (2)
4. Virum Älgpark (2)
5. Gränssjön (2)
6. Tuna Torg (2)
7. Hembygdsparken
8. Kyrkan
9. Skogens Honungskafé
10. Skogen
11. Ridskolan
12. Lillsjön
13. Tunasjön
14. Smalspåret
15. Långelid
16. Naturen
17. Hemma

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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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. Lövparken (4)
2. Virums älgpark (4)
3. Kyrkan
4. Hembygdsparken
5. Tuna Gård
6. Skogen
7. Naturrundor
8. Tegelbruket i Klemmestorp
9. Astrid Lindgrens Näs
10. Astrid Lindgrens Värld
11. Golfbanan
12. Järnvägsvagnarna
13. Skogens honungscafé
14. Gränssjöns badplats 
15. Smalspåret

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Skogen (3)
2. Tunhamra (2)
3. Hemma (2)
4. Badsjöar runt Tuna (2)
5. Elljusspåret
6. Olika naturstigar
7. Boulebanan
8. Tuna torg
9. Lövparken
10. Ceos
11. Idrottshallen
12. Ulfveskog
13. Stallet i Källeberg

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Tuna som arbetsplats?
• Mest småföretagare som kan ge 

arbetstillfällen
• Inga större arbetsplatser direkt
• Väldigt begränsad
• För dålig tyvärr. Vi måste bli bättre
• I stort sett skola, barnomsorg och 

äldrevård. Samt Hällerums sågverk, 
egenföretagare, många entreprenörer (en- 
och tvåmansföretag)

Vilka orter/kommundelar är viktiga 
som arbetsplatser för Tuna-bor?
1. Vimmerby
2. Frödinge
3. Gullringen
4. Tuna

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Tuna-bor?
• Hultsfred (5)
• Totebo (4)
• Västervik (3)
• Oskarshamn (3)

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Tuna?
• Fiberuppkoppling (2)
• Kontorshotell på Solgläntan, företagshotell 

med möjlighet till distansarbete
• Kollektivtrafik och bättre förbindelser
• Bilverkstad/bensinmack/biltvätt
• Locka företag genom att erbjuda tomter 

och företagshotell och lokaler. Argument 
kan vara billigare tomter än staden, ej 
bullerkänsligt, kylvatten etc

• Stöd för generationsskiften för 
småföretagandet. Det finns exempel från 
andra ställen i landet.

• Stöd för de som är nya egenföretagare vad 
det innebär med ekonomifrågor

• Fiber ger verksamheter som kan jobba 
geografiskt obundet möjligheter

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Tuna?
• Utvecklad hemsida
• Utveckla marknadsföringen av Tuna via 

kommunen
• Evenemangskalender där både stora och 

små evenemang får synas
• Trygg ort för barnen med skolan
• Kommunen måste även marknadsföra 

landsbygd när de får förfrågan
• Vi Tunabor kan också marknadsföra bättre
• Pandemin ger ökad chans att marknadsföra 

fördelar med landsbygd
• Stöd för att hålla webbsidor uppdaterade
• Länkar så att när man söker på 

verksamheter eller orter i närheten så får 
man den andra på köpet

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Tuna? Hur kan samverkan 
förbättras?
• Oftast stort fokus på centralorten i 

kommunen och mindre fokus på övriga 
mindre samhällen

• Fungerar bra, vi har perspektivet IFK Tuna
• Dialogkvällarna IFK Tuna
• Gott och blandat
• Det har blivit mer vi och dom mellan 

Vimmerby som är centrum och de mindre 
orterna utanför. Turister rör sig till vissa 
stora besöksmål tex älgparken, vilket är en 
viktig faktor när man ska fördela pengarna 
för fast boende.

• Samma rektor i Tuna och Frödinge – kan 
det vara bättre att knyta ihop byskola med 
en skola i Vimmerby istället?

• Fler dialogmöten där vi möts i samtal för 
att ge ett nuläge och skapa samsyn och 
förståelse

• Mer verkstad, snacka inte, gör färdigt 
tomter för hus och företag

• Hur stöttar kommunen företagare både 
redan etablerade, men också de som 
vill etablera? Kan det tas goda exempel 
från andra kommuner för att förbättra 
företagsrankingen?
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Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Stort utbud av den service som man önskar 
i närområdet för att undvika onödiga resor 

• Bra skola och samhällsservice är viktigt 
för att folk ska våga bygga och flytta hit = 
social hållbarhet. Även bostäder. Mat till 
förskola, skola och äldre bör lagas lokalt

• Bättre kommunikationsmöjligheter att 
färdas hållbart

• Utökat utbud av lokalproducerad mat
• Fler ordnade aktiviteter för alla grupper i 

samhället
• Handla lokalt och nyttja förnyelsebara 

produkter
• Hålla igång skola, affär, brandkår mm och 

då är inflyttning en stor fråga för hållbarhet 
över tid. Att se långsiktigt och inte tänka 
nedläggning vid svackor utan anpassning 
till läget så att det går att växla upp vid 
behov. Det behövs också möjlighet till 
försörjning

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

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Tuna ska 
utvecklas hållbart?
• Bra utbildning från förskolan och genom 

hela skolsystemet
• Kollektivtrafik
• Laddstolpar
• Närproducerad mat att tillgå
• Fokus på folkhälsan - fler möjligheter till 

olika aktiviteter,
• Att invånarna känner en delaktighet i 

kommunarbetet.
• Solcellspark (på stora kommunala hus till 

en början), ej vindkraftverk
• Skog och lantbruk är bra för miljön, inte 

dåligt som nu framställs ibland, uppmuntra 
det

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Diken har vuxit igen så att skogar blir 

blöta, återställa diken så att utsläpp från 
landsbruk inte kommer direkt till sjöar

• Förnyelsebara lokala råvaror är bra för 
miljön och lokala arbetstillfällen

• Kommunalt vatten och avlopp, vissa 
bostäder har fått otjänligt vatten
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Parkeringsruta
Under kvällen satt en parkeringsruta uppe i lo-
kalen. Här gavs möjlighet att sätta upp de frågor 
som inte rymdes inom kvällens dialog. På parke-
ringsrutan skrevs ingen lapp under kvällen.

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 
grundskolan i Tuna samt grundsärskolan i Vim-
merby 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?
• Vi är vid affären (3), Tunhamra, skolgården, 

ålderdomshemmet, skolan, idrottshallen, 
Lövparken samt ridning i Källeberg. 
Lekparken vid Solgläntan är bra, den är 
nära. 

• Vi brukar ta oss runt genom att gå eller 
cykla (5) samt bil, buss och taxi.

• Till skolan kör vi stora vägen genom 
Tuna. Vi tar Oskarshamnsvägen, 
Björkelundsgatan, Vimmerbyvägen och 
Stationsgränd till skolan. Till skolan går vi 
på Oskarshamnsvägen, Vimmerbyvägen 
och Lillvägen. Oskarshamnsvägen till 
skolan.

• Till fritidsaktiviteter åker eller går vi 
Oskarshamnsvägen, Vimmerbyvägen och 
Skogsvägen. Tunhamra och vägarna som 
går dit. 

• När det är sommar brukar vi vara vid 
Tunasjön (4), affären (3), skolgården 
(2), Lövparken (2), skogen, skolan, 
Gränssjön, Issjön, Tunhamra, grinden samt 
ålderdomshemmet.

• På vintern är vi på skolgården (2), 
hemma, åker skridskor, åkern vid skolan, 
elljusspåret, affären, skolan, idrottshallen, 
åkern och åker skidor.

Var känner sig barnen otrygga?
• Platser vi tycker är läskiga att vara vid 

är elljusspåret (2), kommunalhuset, 
Bastugatan, lägenheterna på Gärdesgatan, 
Kyrkans väg och vägen till affären, 
vid skolan, järnvägen, lägenheterna, 
äckelgubbar, de gula lägenheterna och ett 
hyreshus, där bor det fyllegubbar.

• Vägar som är läskiga är vid affären 
(Vimmerbyvägen) (2), korsning vid 
Oskarshamnsvägen, Vimmerbyvägen (2), 
Oskarshamnsvägen mellan affären och 
gatan, Lyckgatan, Oskarshamnsvägen 

mellan skolan. Vägen mellan affären 
och gångbanan, måste finnas ett 
övergångsställe.

• Platser vi undviker är Bastugatan, alla 
platser pga hundar eller gubbar, övergivna 
hus (2), lösa hundar, bajsdammen och 
järnvägen.

• Om det är mörkt ute vill vi inte vara vid 
förskolan, elljusspåret (4), Lövparken 
(gatlampor), Dalsgatan, skolgården,  
järnvägen och skolan.

• Om det är ljust ute vill vi inte vara på 
Bastugatan, Oskarshamnsvägen eller 
kommunalhuset, lägenheterna vid 
Gärdesgatan eller Dalsgatan. Det finns 
inget ställe vi inte vill vara på när det är 
ljust. Vid järnvägen, bajsdammen och åkern 
vid skolan.

• Ibland när jag cyklar till skolan är det killar 
som pratar med mig som jag inte vill. Det 
känns otryggt.

Vad vill barnen utveckla?
• Vi vill ha en stor affär, padelbana, disko, 

en annan affär, en simhall (2), ett stall och 
ridhus/ridklubb (2), fler fritidsaktiviteter 
(schack, basket), minigolfbana, fler bryggor, 
arkadhall/spelhall (2), gym, NERF-bana 
med hinder, skatebana. kafé, fler bänkar 
(vid lekparken), soptunnor, samlingslokal, 
mer lekredskap på lekplatsen vid 
Solgläntan och en fritidsgård (som 
Fabriken). Vi vill inte ha bajsdamm. Vi vill 
inte ha äckliga gubbar och aggressiva 
hundar.

• Bostäder: Vi vill att det byggs 
lägenhetshus vid Betel. Bygg villor på 132 
och flera längs med Vimmerbyvägen. Vi 
vill att det bara byggs villor. Vi vill att det 
byggs mer villor vid Tunhamra och vid 
elljusspåret. Lägenheterna ska tas bort.

• Infrastruktur: Vi vill inte ha så mycket 
genomfartstrafik, vi vill ha väg runt Tuna 
(2), cykelbana längs Vimmerbyvägen (2), 
större/ny väg vid kyrkan (2). Vi tycker att 
vägarna är bra förutom lite läskiga. Vi 
vill ha fler övergångsställen, laddstolpar, 
parkeringsplatser (2), hastighetskameror 
(2), övergångsställe vid affären och fler 
gatlyktor.

Bilaga 1. Dialog med elever
Tuna skola åk 4-6 och grundsärskolan åk 4-6
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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


