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Dialog i
Södra Vi
16 maj 2022

Utan Ljunghälls 
tror jag att 
hela Vimmerby 
skulle stanna! För mig är Södra 

Vi en ganska 

lagom ort att bo 

på med närhet till 

större städer.

Midsommaraf-ton blir lite som en hemvändar-dag, då kommer många hit för att fira, vilket är roligt!
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Under dialogkvällen i Södra Vi samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Södra Vi i nuläget och vad 
som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Deltagarna i Södra Vi har många tankar om sin ort, både gällande nuläget 
och vad som är viktigast för framtida utveckling. Ortens styrkor kretsar kring 
skolan och förskolan, föreningslivet, naturen, starkt företagande, gemenskap 
och trygghet. Det som är viktigast framåt är att utveckla och underhålla 
miljöer (exempelvis torget, vägar och parker), marksanering och nya före-
tagstomter samt att utveckla kommunikationer och infrastruktur (exempelvis 
kollektivtrafik, cykelväg till Vimmerby, tågstopp, ny infart till industriområdet 
och ökad trafiksäkerhet genom samhället). Det är även viktigt att fortsätta 
stärka näringslivet samt att utveckla mötesplats för unga.

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 16 maj 2022, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett 
dialogmöte i församlingshemmet i Södra Vi. Ett 
40-tal invånare, föreningsaktiva eller företagare 
på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsam-
mans med fyra kommunala tjänstepersoner och 
en tjänstgörande politiker från varje parti i kom-
munfullmäktige. 

Dialogkvällen i Södra Vi var den sista av totalt 
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. Dialog-
kvällen arrangerades tillsammans med refe-
renspersoner från Södra Vi, som ställt upp och 
bidragit med ovärderlig hjälp för att kvällen skul-
le 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 Södra Vi, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Södra Vi. Resul-
tatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt ar-
bete tillsammans.

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

Inger
Jag kommer ursprungligen från Kalmar, men 
har bott i Södra Vi i nästan 50 år. Jag har haft 
jobbet i Vimmerby och det fungerar att cykla 
även om allmänna kommunikationer kunde vara 
bättre. Jag tror att om det gick fler bussar skulle 
fler välja det framför bilen. Annars är jag aktiv 
i hembygdsföreningen och det är roligt, speci-
ellt under midsommarafton när det blir lite som 
en hemvändardag, då kommer jättemånga hit 
för att fira och det är jätteroligt. Annars behöver 
föreningarna lite extra stöd, både ideellt arbete 
samt från kommunen. 
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Jan
Jag valde egentligen inte att bosätta mig här, 
utan hittade ett väldigt intressant hus som lock-
ade. Så jag fick Södra Vi på köpet. För mig är 
Södra Vi en ganska lagom ort att bo på med när-
het till både Vimmerby och Linköping. En trevlig 
ICA-butik, en fantastisk brunnspark, en omgiv-
ning som kryllar av historia, vilket passar mig 
som är väldigt intresserad av arkeologi. Något 
kommunen verkligen skulle behöva göra är att 
sanera efter Slipers-fabriken som tidigare fanns 
här. Kommen borde också uppvakta och bemö-
ta Ljunghälls-fabriken, utan den tror jag att hela 
Vimmerby skulle stanna.
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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.

Det är många ord som deltagarna lyfter när de ska beskriva vad som kännetecknar Södra Vi. Störst fram-
står dock Ljunghälls, hembygdsföreningen, Pumpen, Brunnsparken, idrottsförening, Ulfveskog, trygghet, 
skola, förskola, föreningsliv, gemenskap, kyrka, affär och Vidala. Även dåligt asfalterade vägar, trafik och 
långt bort lyfter deltagarna som mer negativa kännetecken.

Södra Vi nu och framåt

Vad kännetecknar Södra Vi för dig idag?
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Även i det andra ordmolnet (se nedan) lyfter deltagarna en mängd olika viktiga saker för Södra Vis fortsatta 
utveckling. Även här kommer Ljughälls störst, tätt följt av marksanering, tågstopp, laddstolpar, kommunika-
tioner, vägunderhåll, Vidala, näringslivsutveckling, levande torg, skola, Ulfveskog, ny infart, att avleda tung 
trafik och kommunal service.

Vad är viktigast för Södra Vis framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Södra Vis 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. Skola och förskola
2. Föreningslivet
3. Naturen
4. Ljunghälls
5. Affären
6. Vidala
7. Arbetstillfällen och företagen
8. Brunnsparken
9. Idrottsplatsen/Ulfveskog
10. Idrottsföreningen
11. Trygghet
12. Friluftsliv
13. Viss service
14. Samhällsandan
15. Kyrkan
16. Sporthallen
17. Vattentäkt
18. Hembygdsföreningen
19. Macken
20. Nära till Gullringen (simhall/fik)
21. Sociala människor

1. Utveckla/underhåll miljöer (torget, Storgatan, parkerna)
2. Kommunikationer och infrastruktur
3. Marksanering och erbjud nya företagstomter
4. Cykelvägar (ex till Vimmerby)
5. Tågstopp
6. Trafiksäkerhet oskyddade trafikanter
7. Fritidsgård/mötesplats för ungdomar
8. Kollektivtrafik
9. Attraktion för näringslivet och attraktiva arbetsplatser
10. Information och välkomnande av nyinflyttade
11. Egen infart till Ljunghälls
12. Vidala/äldreboendet
13. Övernattningsmöjligheter
14. Ny spång Krönsborg och röjning Ivarsudde
15. Transporter
16. Lekparken
17. Laddstolpar vid macken
18. Gatubelysning
19. Utegym
20. Biblioteket
21. Vi-känslan

Vad tycker ni är bra i Södra Vi idag? Vad tycker ni kan utvecklas i Södra Vi?

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 Södra Vi 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



Sammanställning av dialog i Södra Vi 9

1. Utveckla/underhåll miljöer (torget, Storgatan, parkerna)
2. Kommunikationer och infrastruktur
3. Marksanering och erbjud nya företagstomter
4. Cykelvägar (ex till Vimmerby)
5. Tågstopp
6. Trafiksäkerhet oskyddade trafikanter
7. Fritidsgård/mötesplats för ungdomar
8. Kollektivtrafik
9. Attraktion för näringslivet och attraktiva arbetsplatser
10. Information och välkomnande av nyinflyttade
11. Egen infart till Ljunghälls
12. Vidala/äldreboendet
13. Övernattningsmöjligheter
14. Ny spång Krönsborg och röjning Ivarsudde
15. Transporter
16. Lekparken
17. Laddstolpar vid macken
18. Gatubelysning
19. Utegym
20. Biblioteket
21. Vi-känslan

Att förflytta sig
Vilket färdslag är mest prioriterat att 
förbättra för?
1. Bussen
2. Cykeln samt bilen/mopeden (delad)
3. -

Med motivering:
• Gång- och cykelväg till Vimmerby (2)
• In- och utfart till Ljunghäll
• Viktigt att kunna pendla Södra Vi-Vimmerby
• Bättre och säkrare vägar
• Utbyggnad av gång- och cykelbanor
• Förbättra bussen, måste köra till 

Vimmerby för att ta bussen. Finns inga 
bussförbindelser på helgerna

• Det gick inte att välja tåget
• Bilen är bekväm när kollektiva alternativ 

saknas
• För miljön och hälsan
• Positivt att riksvägen har rustats upp

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Saknas till Ljunghäll, väldigt farligt att cykla 

dit, vid kröken utanför kyrkan är det väldigt 
smalt och svårt att mötas (5)

• Nej (3)
• Behövs cykelväg till Vimmerby (2)
• Bra i samhället, men finns vissa 

förbättringsområdet (säkerhetshöjande) 
• På landsbygden cyklar/går man i vägrenen
• Saknas förbi Skärstad till riksvägen
• I halva samhället. Sommarcykelvägar längs 

gamla vägnätet skulle kunna vara ett bra 
komplement

• Saknas mellan orterna, framför allt till 
Djursdala och Vimmerby

• Bra att det finns gång- och cykelväg i 
samhället

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Ja, de ligger bra (7)
• Hade tåget stannat hade frekvensen ökat
• För skolbarnen är busstrafiken god
• Linjetrafiken har en rutt med stopp vid 

torget så de som bor i andra sidan av 
samhället har svårt att ta sig dit

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?

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Dåligt (genomsnittsvärde 4,2)

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

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Dåligt (genomsnittsvärde 3,4)

Vill ni lägga till något?
• Tågstopp, ett par gånger om dagen (2)
• Laddstolpar skulle behövas
• Taxi
• Information om Närtrafiken
• Få fler att nyttja kollektivtrafiken

69%

23%

8%

Bil Cykel Buss
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Södra Vi?
• Nej, det behövs mer av allt (2)
• Marklägenheter saknas (2)
• Nej, det saknas trygghetsboende och 

platser inom äldreomsorgen. För att få flera 
äldre så behövs lämpliga alternativ (2)

• Ja, men det kunde finnas fler. Vet inte hur 
det ser ut med lägenheter, men villorna går

• Ja, speciellt lägenheter
• Ja, vi tror att det finns tillräckligt med 

bostäder, men som kanske står tomma och 
är outhyrda. Alla bostäder uppfyller kanske 
inte de krav som finns, exempelvis hiss.

Med motivering:
• Fler bostäder för äldre skapar flyttkedjor 

som tillåter andra att flytta in i villorna, 
många äldre vill sälja (3) 

• Fler boendeformer för barnfamiljer och 
seniorboende för de äldre

• Det känns som att lediga lägenheter finns
• Lämpligt att bygga radhus med uteplats

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

Hur fungerar servicen i Södra Vi?
• Hälsovård saknas, provtagning borde 

finnas här, förr fanns distriktsmottagning (4)
• Överlag bra, utifrån det vi har så tycker vi 

att det ändå fungerar bra (4)
• Generellt sett bra med affären som 

dessutom har hemdistribution, 
paketutlämning osv (2)

• Biblioteket fungerar inte så bra, finns ingen 
bibliotikarie (2)

• Så länge affären och biblioteket finns 
kvar har vi allt vi behöver. Vi kan åka till 
Vimmerby, men viktigt med lokal handel.

• Barnomsorgen och skolan fungerar bra
• Skola, barn- och äldreomsorg finns, 

men frågan om behörig personal måste 
prioriteras och tas på allvar

• Visa omsorgspersonalen större respekt, vi 
tycker att det var märkligt att splittra hela 
hemtjänstgruppen

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

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

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Södra Vis 
fortsatta utveckling?
• Hemtjänsten behöver förbättras (3)
• Biblioteket ska vara kvar (2)
• Kommunal service på orten vore bra
• Hälsovård saknas
• Affären
• Kommunen behöver bli attraktivare 

arbetsgivare så vi får behöriga personer, 
bättre uppföljning på varför folk slutar och 
byter till andra kommuner

• Ungdomsverksamhet ej i förenings- eller 
kyrklig regi, ungdomsgård

• Behörig personal och bra barn- och 
äldreomsorg

• Att få behålla den service vi har

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Trygghetsboende och andra former av 

boende för äldre (2)
• Nedblåsta träd lite här och var
• Sjönära boende
• Bättre öppettider på bibliotek
• Portabel hastighetsskylt vid Ljunghälls
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Södra Vi med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Södra Vi som ni helst undviker? Om 
ja, vilka och varför?
• Slipers-området (6)
• Ivars udde (spången dålig, tillgängliggöra) (3)
• Nej (2)
• Torget (dåligt skött, ingen trevlig miljö)
• Lekplatsen i Brunnsparken
• Reningsverket

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Södra Vi? 
Om ja, vilka?
• För unga, ex ungdomsgård/plats för 

motorburen ungdom (3)
• Café (2)
• Tipspromenader
• Vävstuga
• Organisationen kring mötesplatser sådär
• Utegym
• Bättre reklam för mötesplatsen på Vidala
• Aktivitetscenter med plats för 

hobbyverksamheter för utbyte kring 
gemensamma intressen (ex kurstillfällen)

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
• Ja (8)
• Det saknas lokaler för ungdomar (2)

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Lyft fram Agne Lindblads museum
• Lekplatser
• Ta hand om vandringslederna och Ivars-

sund/udde. De är dåligt skötta och ibland 
dåligt markerade

• Bli bättre på att marknadsföra 
vandringslederna och platserna runt 
omkring

• Badplats
• Informationstavla på torget som visar 

samhällets ”guldkorn”
• En rejäl rastplats med offentlig toalett

1. Brunnsparken (8)
2. Ivars udde och Krönsborg (6)
3. Naturen, skogen, 

vandringslederna (4)
4. Ulfveskog (4)
5. Nyllinge bränneri (2)
6. Hemma/trädgården (2)
7. Söderhult Livet på landet
8. Kvilleken
9. Musteriet i Djursdala
10. Djursdalarundan
11. Nationalparken Norra Kvill
12. Vägvisaren i Tryhorva
13. Agne Lindblads-muséet 
14. Vimmerby Adventure Park
15. Krönbaden

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. Brunnsparken (4)
2. Astrid Lindgrens Värld (3)
3. Djursdalarundan/Djursdala (3)
4. Nationalparken Norra Kvill (3)
5. Ulfveskog (2)
6. Astrid Lindgrens Näs (2)
7. Kvilleken (2)
8. Kröngården (2)
9. Djursdala kyrka
10. Stjärneviksbadet
11. Lindstorps kulle
12. Dammen i Gullringen
13. Djursdala Musteri
14. Pelarne kyrka
15. Stenriket i Djursdala
16. Frödinge Ostkaka
17. Simhallen
18. Brännebro kraftstation
19. Agne Lindblads-muséet 
20. Runkesten
21. Ivars udde/Krönsborg
22. Hembygdsgårdar
23. Kyrkor
24. Naturrundor

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Skogen/naturen/stigar (8)
2. Hemma/trädgård (2)
3. Pumpen
4. Lindefallasjön
5. Fotbollsmatch
6. Ulfveskog
7. Elljusspåret
8. Idrottsplatser
9. Hembygdsgårdar

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Södra Vi som 
arbetsplats?
• Viktigast arbetsgivarrollen i kommunen 

samt största privata arbetsgivaren (9)
• Fler som har arbete här än vad det bor (2)
• Viktig även för norra delen av Kalmar län
• Skola och förskola och många småföretag

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Södra Vi-bor?
• Västervik (9)
• Hultsfred (7)
• Kinda/Kisa (7)
• Mariannelund (3)
• Linköping

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Södra Vi?
• Mer industrimark (5)
• Bra infrastruktur och kommunikationer (4)
• Ny in- och utfart till Ljunghälls (3)
• Sanera för att komma åt mer industrimark
• Expansionsmöjligheter för Ljunghäll
• Inlyssnade tjänstemän som lotsar 

nystartade rätt
• Företagsfrukostar
• Att skapa attraktiva arbetsplatser och jobba 

aktivt med marknadsföring
• Tågstopp
• Bra boenden
• Kommunledningen ska gulla med 

Ljunghälls

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Södra Vi?
• Marknadsföra tomter i orten (2)
• Turistbroschyr via QR-kod (2) 
• Marknadsföra idrottsplatserna
• Kommunen behöva skriva mer om 

ytterområdena överlag
• Bygga ut förskola och äldreboende för att 

göra orten ännu mer attraktiv
• Trycka på de saker som finns runt 

samhället, stötta de som vågar satsa
• Tryggheten i Södra Vi, naturen, jobben
• Hemsida, sociala medier
• Naturnära, fin arkitektur, billiga tomter
• Ökad infrastruktur exempelvis tryggare 

energiförsörjning, fiber etc
• Mottagandet av nyinflyttade

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Södra Vi? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Mer dialogkvällar för att skapa förståelse 

för varandra. Att tjänstemännen får ser 
hur det ser ut i verkligheten. Denna typ av 
möten är bra, kommunen kunde vara mer 
närvarande och på plats oftare (4) 

• Bra (2)
• Många upplever att många satsningar 

endast görs i Vimmerby tätort, ska något 
hända så får man göra det med egna 
krafter (2)

• Rätt så bra med hembygdsföreningen
• Servicen kunde vara mer personlig, inte 

bara data.
• Entreprenörer som driver på för samhällets 

bästa behövs för framtiden
• Näst största tätorten - lite mer satsningar 

behövs
• Tätare dialog och ta kontakt med föreningar 

och företag. Samarbete är viktigt
• Var försiktiga med omorganisationer. 

Kika på Emmaboda och deras lösning av 
hemtjänsten. Hemtjänsten Södra Vi?

• Entreprenörer som driver på för samhällets 
bästa behövs för framtiden

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

• Kommunikation med kommunen
• Bra vatten
• Elnät
• Återvinningsstationer fungerar inte
• Fiberanslutning
• Miljövänligt, ta vara på de resurser som 

finns
• Välmående, att det ska finnas kvar saker i 

Södra Vi
• Hushålla med pengarna, vi är för bra för att 

ha länets högsta skatt
• En helhet av flera perspektiv som ska 

samverka
• Att lämna ett sådant samhälle efter sig som 

man önskar att ens barn/nästa generation 
kan leva i

• Att alltid sträva efter så hög nivå som 
möjligt

• Arbetstillfällen
• Social kontakt
• Bygga mer i trä, miljövänligt byggande

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 1,9 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Södra Vi ska 
utvecklas hållbart?
• Kollektivtrafik, bättre kommunikationer (2) 
• Stöd, engagemang och idéer, öppenhet för 

nya lösningar (2) 
• Att kommunen är på alerten

• Laddstolpar
• Bostäder
• Marksanering ger industrimark
• Källsortering i hyreshusen och företagen
• Bättre kommunikationer för att kunna resa 

klimatsmart
• Mer arbetstillfällen lokalt för de boende
• Flera språk vid återvinningsstationer,  

sportbar på återvinningen för att locka 
folket dit

• Arbetstillfällen, skola, bostäder
• Företagsamma personer
• Alla måste hjälpas åt och dra åt samma håll 

för att bygden ska kunna vidareutvecklas
• Tänka hållbart och miljösmart, skapa 

förutsättningar för ett fossil fritt samhälle i 
form av förnybar energi

• Hela kommunen ska utvecklas. Allt behöver 
inte ligga i Vimmerby

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Viktigt underhålla det vi har, som gator och 

vägar (2) 
• Bättre förbindelse till Östergötland
• Bättre information kring källsortering
• Information om händelser (hela kommunen)
• Återväxt inom transportsektorn
• Inventera tomma hus
• Bättre ordning kring miljöstationen, ställa 

högre krav på företaget som sköter om den
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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 en lapp under kvällen, som redovisas 
nedan:

• Sanera huset vid södra infarten till Södra Vi

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 Södra Vi samt grundsärskolan i 
Vimmerby genomfört en uppgift. Uppgiften syf-
tade 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?
• Brunnsparken, där sitter vi och pratar och 

kanske gungar, bra att leka i (2) 
• När vi inte är i skolan eller hemma, brukar 

vi vara på ICA Nära, Församlingshemmet 
(kör), Ulfveskog (fotbollsträning, friidrott 
eller elljusspåret), Brunnsparken, torget, 
biblioteket, lekparkar (skolan, vattentornet, 
Hagaparken, Lantmannagatan), 
Moaskogen, skolgården, Björkkullens 
förskola, Vidala (besöker boende), frisörer 
samt på promenad.

• Vi brukar gå på promenad med käpphästar 
(i Hagaparken och bort till Brunnsparken 
och till kompis), promenad med hund, i 
skogen och vid elljusspåret

• När vi tar oss till fritidsaktiviteter brukar 
vi använda Ringvägen, Idrottsgatan, 
Lantmannagatan, Södra Storgatan och 
Hagagatan.

• Till skolan brukar vi använda Ringvägen, 
Esplanaden, Skolgatan, Idrottsgatan, 
Gallebovägen och Södra Storgatan

• När det är sommar brukar vi köpa glass 
på Ica Nära, vara hos kompisar och släkt, 
promenera runt på orten, titta på fotboll på 
Ulfveskog, vara i Moaskogen, på torget och 
på lekparker

• När det är vinter brukar vi åka skridskor, 
pulka, bygga saker med snön och grilla 
korv vid Ulfveskog, åka pulka vid skolans 
lekplats, lekplatsen vid Björka samt backen 
bakom Vidala och grilla korv på Björkas 
lekplats

• Ulfveskog, där tittar vi på fotboll och spelar 
fotboll

• Affären/torget, där handlar vi glass, godis 
och hänger vid bänkarna

• Förskolan/Ulfveskog, där finns backar 
som vi åker pulka i, eller skridskor när 
grusplanen är spolad

• Liten sjö där man kan bada

• Lekpark, där åker vi pulka på vintern
• Pulkabacke
• Till Brunnsparken, Ulfveskog, affären/torget 

cyklar, går eller åker barnen bil

Var känner sig barnen otrygga?
• Otrygga platser är gångvägen förbi 

Brunnsparken när man går ensam, 
stugorna vid Brunnsparken, samt 
igenvuxna trädgårdar på Idrottsgatan

• Läskiga vägar är korsningen Hagagatan/
Södra Storgatan, hela Södra Storgatan, 
korsningen Ringvägen/Södra Storgatan 
och Norra Storgatan förbi kyrkan

• Platser vi undviker är Brunnsparken pga 
ödehus och människor samt området vid 
Pumpen

• I centrum upplever barnen sig otrygga 
eftersom det är mycket människor i rörelse. 
Det finns ett särskilt boende.

• Vid någon form av förråd (grotta enligt 
barnen) som upplevs otrygg

• Det är svårt att korsa Storgatan pga dålig 
sikt på flera ställen

• Området kring järnvägen saknar belysning 
och staket

• Buskar i korsningen vid Åsavägen gör att 
sikten blir dålig när man ska cykla eller gå 
på Storgatan

• Vid Blåsippstigen, Idrottsgatan och 
Esplanaden är korsningarna otrygga, med 
mycket trafik och trottoarer som delvis 
saknas

• Otryggt vid hus dit polisen ibland kallas pga 
fester och bråk

• Återvinningen är stökig och nedskräpad
• Industriområdet vid Pumpen mm är mörkt, 

finns klotter och känns övergivet

Vad vill barnen utveckla?
• Vi vill ha fler affärer (ex Dollarstore, 

sportaffär, klädaffär, godisaffär, glassaffär, 
elektronikaffär, bilaffär, hamburgerkedja, 
kinarestaurang, Pinchos, fler pizzerior, bio, 
yoump eller lekland)

• Simhall, ishall, även bandyplan
• Roligare lekparker, rusta upp lekparken vid 

vattentornet
• Göra delen av skolgården bakom 

idrottshallen som gränsar till Ringvägen lite 

Bilaga 1. Dialog med elever
Södra Vi skola åk 2 och 5 samt grundsärskolan åk 4-6
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mer kul, ex en multiarena
• Bättre övergångsställen
• Gagabollsplan vid Hagaparken
• Gångväg på Esplanaden – bättre skolväg
• Gym, både inne och ute
• Hotell
• Festlokal som alla kan boka när de ska ha 

fest
• Spelhall/gaminghall
• Tågstation
• Karuseller
• Simhall, basketplan, gocartbana, köpcenter, 

fritdsgård, godisaffär, dollarstore, mer 
parker, kiosk, kinarestaurang, McDonalds, 
sushirestaurang, Max, Subway, större 
Ica Maxi, leksaksaffär, snurrande sak 
i lekparken, biograf, Pinchos, ishall, 
fotbollsarena, gym, järnvägsstation där den 
var innan

• Lägenhetshus, 5-vånings, öster om 
järnvägen

• Villaområde söder om Malmgatan
• Lägenhetshus, 10-våningar, väster om 

järnvägen, söder om industriområde
• Ny väg från Ringvägen över järnvägen till 

Stationsallén
• Nytt övergångsställe på Södra Storgatan/

Ringvägen
• En godisaffär bredvid Restaurang Wasa
• Bygga affärscentrum med klädaffär, 

leksaksaffär, restaurang och elsparkscyklar 
vid Mossbogränd

• Vi vill ha utökad busstrafik till och från 
Vimmerby

• Starta upp järnvägsstationen så man kan 
åka tåg till/från Södra Vi

• Hotell med pool, som kan fungera som 
simhall vid Brunnsparken

• MTB-bana i Ulfveskogsområdet
• Bygg villor på sjösidan upp mot Skärstad
• Bygg en egen infart till Ljunghälls för att få 

bort tung trafik från Storgatan
• Bygg lägenheter söder om Malmgatan
• Riva och fixa i ordning ödehus
• Vi skulle vilja vara på skolgården mer på 

vår fritid, där behövs hela fotbollsmål, 
klätterställning, iordninggjord basketplan. 
Fylla på aktivitetslådan. Innebandy i 
idrottshallen. Basketlag

• Vill ha mer lekredskap i Brunnsparken
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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


