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Dialog i
Storebro
5 april 2022

Här finns livskraft. 
Jätteimponerad 
av hur mycket 
man kan göra 
med så lite! När jag växte 

upp var det ett 

helt annat

samhälle.

Det är något med Storebro- andan som gör att man kommer tillbaka. 
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Under dialogkvällen i Storebro samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Storebro i nuläget och vad 
som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Det är med flertalet positiva ord som deltagarna beskriver nuläget i Storebro, 
bland annat lyfter man dess styrkor som föreningslivet, stark gemenskap 
och sammanhållning, att det finns ett ideellt engagemang och framåtanda 
och stort fritidsutbud. Man beskriver även Storebro som naturskönt och 
tryggt. Att skolan och befintlig service får finnas kvar, men även utvecklas, 
ser man som viktigt framåt. Bättre samhällsskötsel och utvecklande av mö-
tesplatser och centrummiljö lyfter deltagarna som viktigt för framtida utveck-
ling. Även seniorboende och cykelväg till större orter framstår som viktigt.

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 5 april 2022, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett 
dialogmöte i Storebro skolans matsal i Storebro. 
Ett 30-tal invånare, föreningsaktiva eller företa-
gare på orten deltog för att ge sina perspektiv, 
tillsammans med fyra kommunala tjänsteperso-
ner och en tjänstgörande politiker från varje parti 
i kommunfullmäktige. 

Dialogkvällen i Storebro var den tredje 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 Storebro, 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 Storebro, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Storebro. Resul-
tatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt ar-
bete tillsammans.

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

Eva
Jag flyttade till Storebro hösten 2002, vilket inte 
alls var målet med min flytt. Då var det huspri-
serna som avgjorde och man fick ett riktigt bra 
renoveringsobjekt. Det är något med Store-
bro-andan som gör att man kommer tillbaka. Jag 
uppskattar verkligen närheten till skogen, vatt-
net, mataffären, idrottsplatsen och en bra skola.
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Andreas
Jag är född och uppvuxen i Storebro och flyttade 
tillbaka för ca 4 år sen. När jag växte upp fanns 
det banker, barnavård, postkontor, skolsköter-
ska, bemannad bensinmack – ja, ett helt annat 
samhälle. När jag kom tillbaka trodde jag inte att 
Storebro hade någon livskraft, men blev positivt 
överraskad. Jag tror det beror på föreningsan-
dan och är jätteimponerad av hur mycket man 
kan göra med så lite man har. Det är kul och 
häftigt att vara tillbaka i Storebro.

Håkan
Jag har bott i Storebro i 47 år, men är egentligen 
uppvuxen i Hultsfred. Jag flyttade hit på grund 
av fotbollen, vilket är ett jättefint sätt att komma 
direkt in i ett samhälle via en förening. Jag har 
bott på Stranden sedan jag flyttade hit, vilket är 
en jättefin boende- och uppväxtmiljö. Man blev 
lite orolig när diverse funktioner började försvin-
na. Men sen har vi en jättefin, lugn miljö att leva 
och bo i samt ett föreningsliv som gör jättemyck-
et för samhället.
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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 framkommer främst positivt laddade ord för orten, där deltagarna beskriver nuläget för 
Storebro som naturskönt, tryggt, gemenskap, sammanhållning, Storebroanda, närhet till Vimmerby och 
föreningsliv. Man lyfter även bristande samhällsservice som ett negtivt ord för nuläget.

Storebro nu och framåt

Vad kännetecknar Storebro för dig idag?
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I det andra ordmolnet (se nedan) framkommer att det absolut viktigaste för Storebros framtida utveckling 
är skolan, fler arbetstillfällen och befintligt näringsliv, förskolan, att rusta upp centrum, en cykelväg mellan 
Hultsfred och Vimmerby via Storebro samt kommunikationer och seniorboende.

Vad är viktigast för Storebros framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Storebros 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. Föreningslivet
2. Gemenskap och sammanhållning
3. Framåtanda, engagemang, ideellt arbete
4. Naturen
5. Närhet till Vimmerby/Hultsfred
6. Affär och service
7. Skolan
8. Fritidsutbudet
9. Tryggt och lugnt
10. Dammen
11. Industrin
12. Korta vägar
13. Pensionärsorganisation
14. Boendemiljön
15. Bussförbindelser
16. Lokalproducerad mat

1. Bättre samhällsskötsel (utveckla centrum/mötesplatser)
2. Seniorboende/trygghetsboende/behålla äldreboende
3. Utökad samhällsservice
4. Underhåll av kommunala byggnader
5. Bostäder (ex radhus)
6. Cykelväg till Vimmerby och Hultsfred
7. Matställe och kiosk
8. Upprustning av skolan och utomhusmiljöerna
9. Ungdomsaktiviteter/aktivitetshus
10. Lokaltrafik
11. Bio
12. Förbättra belysning
13. Isbana på multiarena
14. Utveckla kanotleden
15. Marknadsföring till turister
16. Rensa upp i Stångån
17. Mer engagemang och synlighet från politikerna
18. Utveckla lekplatserna
19. Grönområde på grusplanen vid Vimmerbyvägen
20. Ställplats
21. Hundrastgård
22. Ett par bussar genom samhället/dag

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

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 Storebro 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. Bättre samhällsskötsel (utveckla centrum/mötesplatser)
2. Seniorboende/trygghetsboende/behålla äldreboende
3. Utökad samhällsservice
4. Underhåll av kommunala byggnader
5. Bostäder (ex radhus)
6. Cykelväg till Vimmerby och Hultsfred
7. Matställe och kiosk
8. Upprustning av skolan och utomhusmiljöerna
9. Ungdomsaktiviteter/aktivitetshus
10. Lokaltrafik
11. Bio
12. Förbättra belysning
13. Isbana på multiarena
14. Utveckla kanotleden
15. Marknadsföring till turister
16. Rensa upp i Stångån
17. Mer engagemang och synlighet från politikerna
18. Utveckla lekplatserna
19. Grönområde på grusplanen vid Vimmerbyvägen
20. Ställplats
21. Hundrastgård
22. Ett par bussar genom samhället/dag

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

Med motivering:
• Busshållplats har flyttats ut till riksvägen 

och då försämrat tillgängligheten för 
resenärerna (2)

• Saknar cykelbana Hultsfred-Vimmerby (2)
• Cykelväg borde prioriteras, i nuläget är det 

livsfarligt att cykla på Riksväg 34 (2)
• Busskort är dyrt
• 90 är lämplig hastighet på riksvägen
• Bilen har redan alla fördelar

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Ja, inne i samhället är det ok (3)
• Saknar gång- och cykelbana på 

Järnvägsgatan till Bruksvallen (3)
• Saknar cykelväg Vimmerby-Hultsfred (2)
• Utmarkerade cykelvägar syns inte längre, 

exempelvis mot skolan

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Nej! Den borde vara kvar som 

tidigare i anslutning till centrum och 
bostadsområdena. De tidigare hållplatserna 
låg mycket strategiskt till. För dem som bor 
på Stranden så är det numera väldigt långt 
att gå, liksom för dem på Postbacken (6)

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Extra cykelställ vid gångtunneln mot 

riksvägen
• Taxi hade varit oerhört bra
• Cykelväg mellan Hultsfred via Storebro till 

Vimmerby
• Anslutning till kollektivtrafik vid några 

tillfällen/vecka

Figuren nedan visar deltagarnas svar på frågan. 
Möjliga svarsalternativ 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?

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Bra (genomsnittsvärde 8,3)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Bra (genomsnittsvärde 7,5)

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

67%

22%

11%

Bil Cykel Annat
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Storebro?
• Nej (3)
• Trygghetsboende för att frigöra villor (2)
• Ja, hyresrätter. Nej, inga lediga villor.
• Ja oftast, men svårt att få tag i villor och 

inget mellanting mellan villa och lägenhet i 
centrum. Kanske radhus/trygghetsboende 
för gemenskap för de som vill bo kvar, men 
inte orkar ha villa.

Med motivering:
• Radhus/parhus och trygghetsboende till 

äldre för att frigöra villor till barnfamiljer (3)
• Fler villor skulle nog vara eftertraktat, då 

skulle tomter behövas och detaljplaner ses 
över för att göra dom attraktiva

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

Hur fungerar servicen i Storebro?
• Ok (2)
• Butik bra, ingen hälsovård, litet bibliotek, 

skola och barnomsorg okej, hemtjänst finns
• Äldreomsorg saknas
• Livsmedelsbutiken är bra och har bra 

öppettider. Skola, äldreomsorg och skola 
fungerar bra idag.

• Distriktssköterska vore önskvärt, kanske 
under vissa dagar. I övrigt bra.

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

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

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Storebros 
fortsatta utveckling?
• Distriktsköterska (någon dag i veckan) (2)
• Skolan!
• Affär
• Kommunal mötesplats
• Café

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Renovera migrationshuset
• Matställe saknas
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Storebro med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Storebro som ni helst undviker? Om 
ja, vilka och varför?
• Nej (2)
• Två hus på Ringvägen (2)
• Åvägen i mörker

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Gullringen? 
Om ja, vilka?
• Pub/kafé/matställe med kvälls-/

helgöppet, ex med ingång från affären till 
”StorebroRummet” (3)

• Fritidsgård eller aktiviteter för ungdomar 
som inte utövar idrott (2)

• Mötesplats i centrum (2) 
• Lek-/aktivitetsplats i centrum (2)
• Plats att samlas vid med en fika och någon 

aktivitet någon gång/vecka

• Naturpark
• Mer för äldre

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?
• Nya skyltar till kanotled och hur de ska 

gå när de plockat upp kanoten samt 
marknadsföring av kanotled

• Lekutrustning samt toalett på badplats
• Tobo Golfbana och Fredensborgs herrgård
• Ställplats för att locka turister vore bra

1. Bruksvallen (6)
2. Badplatsen (5)
3. Fredensborgs herrgård (4)
4. Dammen (3)
5. Visans Skepp (3)
6. Storebroparken (3)
7. Tobo Golfklubb (2)
8. Bruksmuseet och 

Smedstugorna (2)
9. Fontänen i centrum
10. Skogen 
11. Kyrkan

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. Astrid Lindgrens Värld (5)
2. Fredensborgs herrgård (2)
3. Storebro med omnejd (2)
4. Astrid Lindgrens Näs
5. Stångån
6. Virums älgpark
7. Badstranden
8. Bruksvallen
9. Sevedstorp
10. Katthult
11. Gisseskalle
12. Djursdala

1. Naturen (4)
2. Bruksvallen (3)
3. Elljusspåret (2)
4. Hemma
5. Padelbanor
6. Sportstugan
7. Bruksvallens naturstig 
8. Centrum
9. Runt Storebro

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Storebro som 
arbetsplats?
• Ingen jättestor roll, men det finns många 

mindre företag (2) 
• Viktig! Annars skulle det bara vara en 

sovande förort till Vimmerby
• Viktig roll för att behålla attraktionskraften 

för inflyttning. Gjuteriet, båtfabriken och en 
hel mindre verkstäder

• Inte samma betydelse i sin fysiska mening 
som förr. Man har en mer mobil verksamhet 
med Storebro som utgångspunkt

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Storebro-bor?
• Hultsfred (6)
• Västervik (2)
• Eksjö
• Mariannelund
• Oskarshamn

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Storebro?
• Marknadsföra samhället
• En nystart av Båtbyggar-skolan, eller en 

snickerilinje hade satt fart på företagandet
• En hjälpsam kommun som stöttar 

företagande
• Uppmuntra entreprenörskap och ge 

förutsättningar
• Information om befintlig industrimark och 

förutsättningar för dem

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Storebro?
• Samordna turistmålen i området. Naturstig, 

Discgolf, Padel, Kanotled, Fredensborg, 
Golfbana, Badplatser, fritt fiske, herrgården

• Vimmerby kommun måste lyfta fram 
samhället bättre, industritomter finns

• Massa områden där man tex kan 
marknadsföra kransorterna i motsvarande 
omfattning som Vimmerby tätort

• Decentralisera turistinformationen, gör en 
dialogtour för turismen

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Storebro? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Jättebra samarbete mellan kommunen och 

Storebro IF (3)
• Inte så tokig
• Den initiala kontakten är alltid bra och 

positiv, men sedan försvinner återkoppling 
och uppföljning. Som om man inte vill eller 
vet (inom kommunen) vem som har ansvar 
och får/ska ta beslut

• Mer aktiv utvecklingsgrupp
• Tydliga och gärna ganska snabba besked 

är alltid önskvärt
• Tätare dialoger
• Tydligare kontaktvägar och rakare 

kommunikation. Slutför och följ upp tagna 
beslut. Våga ta beslut!

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Maknadsföra ortens näringsliv, kultur, 

föreningsliv till nyinflyttade med en folder
• Att man från kommunens sida alltid tar 

med kransorter i tänk vad gäller nya 
företagsetableringar
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Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Lokal och säsongsproduktion - ex mat till 
skola/omsorg (3)

• Sprida kunskap om ett hållbart samhälle, 
skog och miljö

• Hålla samhället öppet från sly och dylikt
• Satsa på barn och ungdomar i ett tidigt 

skede
• Friluftsdagar där alla barn får vara ute i 

naturen
• Korta transporter
• Alla beslut som tas idag måste vara 

hållbara för nästa generation både socialt 
och ekologiskt

• Djur och natur
• Långsiktig planering
• Kretslopp

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

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Storebro ska 
utvecklas hållbart?
• Laddstolpar vid macken (2)
• Nya etableringar av företag
• Information om vikten av att alla hjälps åt
• Uppmuntra ideer
• En stark intresseförening
• Gång- och cykelvägar
• Nära till samhällsservice
• Kommunen tillhandahåller lokaler som kan 

användas av samhällsviktiga företag; bank, 
försäkring, rådgivning

• Vårdcentralsbuss som kommer ett antal ggr 
år/månad

• Kommunal musikskola i skolan på skoltid

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Kommunen bör gynna de lokala företagen, 

krafterna som finns
• Lokal turism
• Integration viktig
• Utveckla mindre samhällena för att öka 

attraktionskraft annars blir de bara en stor 
kostnad och sorgligt att se. Om vi tycker 
att staten ska jobba mot att alla flyttar till 
Stockholm måste även Vimmerby kommun 
jobba MOT att alla ska flytta till Vimmerby
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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 fyra lappar under kvällen, som redo-
visas nedan:

• Röja sly runtomkring Storebro (men spara 
träd/buskar för våra insekter)

• Asfaltera alla ”hål” i vägarna/gångvägar som 
finns (är uppgrävda)

• Göra en naturpark på grusområdet i cen-
trum, liten damm och vilda blommor

• Fler hundlatriner!

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 Storebro 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?
• Flera i klassen fotboll på fritiden
• En del håller på med friidrott, gymnastik, 

ridning, dans, kulturskolan
• De åker iväg och gör det på andra orter
• Vi är nästan överallt för Storebro är inte så 

stort
• Blandat, man går och cyklar ofta
• Vi är vid stranden, arenan och Bruksvallen 

på sommaren
• Pulkabacken, skridskor vid Dammen och 

ofta hemma på vintern
• Vi brukar vara vid Sjundekvill, vattentornet/

skogen, i skogen väster om Lingonvägen

Var känner sig barnen otrygga?
• När man går i skogen och det är mörkt
• Vid Ringvägen för att en person bor där 

som gör droger
• Lekparken vid Centrumgatan, skogen och 

skolan
• En av oss är inte otrygg någonstans

Vad vill barnen utveckla?
• Vi skulle vilja kunna åka skridskor på 

vintern. Man kan göra en skridskobana på 
skolans fotbollsplan. Det har man gjort förr. 
Då skulle vi kunna åka båda på skoltid och 
på fritiden.

• Det skulle vara kul med en hinderbana för 
käpphästar t ex i närheten av Bruksvallen.

• Vi skulle vilja träna dans. Man skulle kunna 
vara i gympasalen på skolan. Vi skulle vilja 
träna gymnastik där också.

• Vi skulle vilja att våra lekparker blev lite 
fräschare. Det vore kul med en gunga där 
man kan gunga flera personer

• Båtbyggarskolan ska bort
• Bygga mer hus/lägenheter. Om det ska bli 

lägenheter så vill vi att det ska vara minst 3 
rum, 2 kök, två toaletter, alltså ska det vara 
större än de vanliga lägenheterna

• Jag vill att det blir sänkt hastighet på stora 
vägen som går mellan Sjundekvills gård 
och Storebro för att kunna gå över vägen 
utan att bli påkörd

• Jag vill att de stora stenarna ska bort

Bilaga 1. Dialog med elever
Storebro skola åk 2-3 och åk X
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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


