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Dialog i
Pelarne
26 april 2022

Pelarne är en 
speciell bygd 
där man är 
stolt över att 
bo. 

Det vimlar 

av eldsjälar i 

Pelarne!

För mig kän-netecknas 
Pelarne av 
ett aktivt för-eningsliv.
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Under dialogkvällen i Pelarne samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Pelarne i nuläget och vad 
som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Deltagarna målar upp Pelarne som en naturskön bygd med många posi-
tivt laddade värdeord, exempelvis sammanhållning, starkt föreningsliv och 
besöksnäring, lugnt och tryggt, barnvänligt och en levande landsbygd. När 
man lyfter utvecklingstankar framför deltagarna att det viktigaste för Pelar-
nes framtid är vatten och avlopp, att inkluderas bättre i kommunen, ökad 
turismnäring och arbetsmöjligheter. Även förbättrad kollektivtrafik, cykelvä-
gar, vandringsleder och vägunderhåll lyfts 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 26 april 2022, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett 
dialogmöte i Träffpunkt Körbärskullen i Pelarne. 
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 Pelarne var den femte 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 Pelarne, 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 Pelarne, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Pelarne. Resulta-
tet av dialogkvällen är en grund för fortsatt arbe-
te tillsammans.

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

Karina
Pelarne skola är väldigt viktig. Många som bor 
här har fina minnen från skolan. Vi har också 
satsat på turism genom att inreda ett litet vand-
rarhem som passar jättebra till barnfamiljer. För-
hoppningsvis kommer allt det hårda och dyra ar-
bete som vi boende i Pelarne lagt ner att betala 
av sig. 
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Mats
Jag är inflyttad till Pelarne och har bott här i 32 
år. När det krävs ställer Pelarneborna upp. Det 
vimlar av eldsjälar här. Pelarne är en speciell 
bygd där man är stolt över att bo. Det gör att 
man är beredd att kämpa och lägga ideellt ar-
bete. Detta gör att det finns en otrolig samman-
hållning mellan de som bor här. Tyvärr känns det 
som att Vimmerby kommun drar sig tillbaka, en-
dast via vägar och VA finns kommunen kvar och 
där finns det diskussioner att överge avloppsan-
svaret. 

Erling
För mig kännetecknas Pelarne av ett aktivt för-
eningsliv. Exempelvis Pelarne skytteförening, 
hembygdsföreningen, biodlarföreningen och 
vandringsklubben. De bidrar till att binda ihop 
och skapa gemenskap.
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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 
Pelarne. Främst uttrycker deltagarna att Pelarne kännetecknas av naturnära, besöksnäring, kyrkan, ge-
menskap, sammanhållning, Bullerbyn, levande landsbygd och Körbärskullen. Vägarna, inventera ödehus,  
vatten och avlopp och nya bostäder framkommer också som kännetecken för ett nuläge i Pelarne.

Pelarne nu och framåt

Vad kännetecknar Pelarne för dig idag?
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I det andra ordmolnet (se nedan) framkommer att det absolut viktigaste för Pelarnes framtida utveckling 
är  bland annat vatten och avloppp, infrastrukturen, turism, Körsbärskullen, arbetsmöjligheter och att inklu-
deras i Vimmerby. Även kommunal närvaro, mer ungdomar, bussförbindelser, bostäder och förskola lyfts.

Vad är viktigast för Pelarnes framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Pelarnes 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. Naturen
2. Kyrkan
3. Sammanhållningen
4. Föreningslivet
5. Körsbärskullen
6. Turismen
7. Lugnet
8. Tryggheten
9. Barnvänligt
10. Möjlighet till egen produktion
11. Möjligheter
12. Vana att jobba ideellt
13. Fibreringen
14. Kulturen

1. Förbättrad kollektivtrafik (stanna vid infart samt helgtrafik)
2. Stigningsfil i Pelarnebacken på rv 40
3. Förskola
4. Förbättring av cykel- och vandringsleder
5. Kommunalt vatten och avlopp
6. Ställplatser
7. Vara en del av Vimmerby
8. Lösning för grovsopor
9. Gång- och cykelväg från torget till rv 40
10. Cykelparkering vid rv 40
11. Kommunal service
12. Cykelvägar utan att komma ut på rv 40
13. Laddinfrastruktur
14. Barnverksamhet
15. Familjeverksamheter (utbyte unga/äldre)
16. Vägen mellan Storebro-Pelarne
17. Samordning av postnummer
18. Körsbärskullen
19. Kyrkan
20. Mer aktiviteter
21. Badplats i Mossjön
22. Utegym

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

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 Pelarne 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. Förbättrad kollektivtrafik (stanna vid infart samt helgtrafik)
2. Stigningsfil i Pelarnebacken på rv 40
3. Förskola
4. Förbättring av cykel- och vandringsleder
5. Kommunalt vatten och avlopp
6. Ställplatser
7. Vara en del av Vimmerby
8. Lösning för grovsopor
9. Gång- och cykelväg från torget till rv 40
10. Cykelparkering vid rv 40
11. Kommunal service
12. Cykelvägar utan att komma ut på rv 40
13. Laddinfrastruktur
14. Barnverksamhet
15. Familjeverksamheter (utbyte unga/äldre)
16. Vägen mellan Storebro-Pelarne
17. Samordning av postnummer
18. Körsbärskullen
19. Kyrkan
20. Mer aktiviteter
21. Badplats i Mossjön
22. Utegym

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

Med motivering:
• Många fler skulle cykla till ex Vimmerby 

eller Mariannelund om det fanns cykelväg/
bredare vägren och att kunna cykla via 
Åkebrorondellen trafiksäkert (3) 

• Det är lättast att ta bilen
• Samma service i hela kommunen behövs 
• Dåliga turer och sträckning för bussen
• Låsbara cykelställ med tak
• Hårt trafikerade vägar på sommaren, 

innebär en fara för cyklister och gångare
• Hälsa och miljö
• Vägunderhåll ex Pelarne - Storebro
• Busshållplats vid Pelarne kyrka
• Bättre marknadsföring av beställningstrafik 

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Nej (3)
• Skylta upp alternativa cykelvägar
• Finns inga planerade cykelvägar, men det 

går att cykla på de mindre landsvägarna. 
Inga gångstråk heller, men det finns 
vandringsleder i skogen. Vi önskar utveckla 
cykelleder och vandringsleder för både 
Pelarnebor och turismen.

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Nej, vissa turer skulle gå via kyrkan (2)
• Bra placering, saknar en pendlarparkering
• Hållplatsen Branttorpet mot Vimmerby 

ligger på fel sida bron för att vara säker
• En bussficka mot Vimmerby behövs
• De ligger bra vid Riksvägs 40. Alternativet 

vore om den vände i Pelarne men vi 
är tveksamma på att det skulle bli mer 
resenärer.

• Buss under sommartid till Bullerbyn. En bra 
dag kan det komma 700-800 besökare till 
Bullerbyn. Förändrad position på busskuren 
då den är vinklad mot riksvägen.

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?

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Pendlarbuss som stannar på få ställen 

behövs, kanske bara Vimmerby, Hultsfred, 
Glahytt, Oskarshamn/Kalmar. Vise versa 
norrut mot Linköping

• Vid dåligt väglag är det svårt i de respektive 
backarna från Pelarne

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Okej (genomsnittsvärde 5,2)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Okej (genomsnittsvärde 4,5)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Okej (genomsnittsvärde 5,2)

67%

11%

11%

11%

Bil Cykel Annat Buss

67%

11%

11%

11%

Bil Cykel Annat Buss
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Pelarne?
• Nej, finns inga lediga bostäder (4)
• Enklare sätt att bygga, alla procedurer 

behöver förenklas
• Lagom
• Eventuellt intresserade har inte mycket 

befintliga lediga bostäder att få tag i. En 
del befintliga fastigheter nyttjas endast till 
sommar-/fritidsboende

• Behov av tomter för nybyggnation, gärna i 
närheten av befintligt kommunalt vatten och 
avlopp

Med motivering:
• Yngre ska kunna ha möjligheten att flytta hit 
• Man vi bo i hus/gård om man ska bo på 

landet, inte i lägenhet
• Vi vill att fler ska ges möjlighet att flytta hit 

och uppleva Pelarne
• För att utnyttja befintligt kommunalt vatten 

och avlopp

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

Hur fungerar servicen i Pelarne?
• Finns ingenting (4)
• Åker till Vimmerby
• Inget finns, förutom eget bibliotek
• Hemtjänsten fungerar bra
• Postgång
• Det finns en tom skola, den ska bara fyllas

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

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

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Pelarnes 
fortsatta utveckling?
• Barnomsorg för att få en attraktivare 

landsbygd (2)
• Gatljus (2)
• Vatten och avlopp (ex i Kyrkbyn) (2)
• Obemannad butik vid riksvägen eller kyrkan
• Äldreomsorg
• Skola
• Snöskottning

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Inventera alla gamla hus som står tomma
• Det är attraktivt att bo i Pelarne och på 

landet
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Pelarne med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Pelarne som ni helst undviker? Om 
ja, vilka och varför?
• Nej (4)
• Där vildsvinen går
• Cykla på riksväg 40

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Pelarne? 
Om ja, vilka?
• Nej, vi har allt (tack vare Körsbärskullen 

och engagerade invånare) (4)
• Yoga
• Innebandy
• Matställe och pub

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
• Ja, de som finns är öppna för alla (6)
• Det finns några trapptsteg 

som skulle behöva en ramp för 
tillgänglighetsanpassning

• Behöver tillgänglighetsanpassa 
informationen kring aktiviteter

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Satsa mer på turismen
• Mossebo övernattningsstuga och 

vandringsleden Mossebo museum
• Kanotled och vandringsled bör underhållas

1. Kyrkan (5)
2. Bullerbyn (5)
3. Körsbärskullen (3)
4. Mossjön (3)
5. Gunnarsvik (3)
6. Skogen/naturen (3)
7. Pelarne kulle (3)
8. Månsberget (2)
9. Ättestupan (2)
10. Mossebo Gästhem (2)
11. Skyttehallen
12. Backarna
13. Badplatsen
14. Sevedeleden
15. Sevedstorp
16. När körsbären blommar i Pelarne
17. Pelarne skola - se Körsbärskullen

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. Bullerbyn (5)
2. Pelarne kyrka (4)
3. Katthult (3)
4. Skog och natur (3)
5. Astrid Lindgrens Näs (2)
6. Astrid Lindgrens Värld (2)
7. Kvilleken (2)
8. Sevedstorp
9. Körsbärsblomningen
10. Ingebo hagar
11. Sjöarna
12. Gisseskalle
13. Djursdalarundan
14. Norra Kvills nationalpark
15. Brantestads naturrunda
16. Åbro
17. Vimmerby Adventure Park
18. Djursdala
19. Bruksvallen
20. Körsbärskullen
21. Bråneholm
22. Mariedal
23. Sevedeleden
24. Mossebo Gästhem

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Skogen (4)
2. Närområdet (2)
3. Skyttehallen (3)
4. Hemma (gård/trädgård) (3)
5. Körsbärskullen (2)
6. Sevedeleden
7. Badplatsen
8. Kyrkan
9. Gunnarsvik
10. Naturen
11. Bruksvallen
12. Tobo Golfbana
13. Åker skidor på åkrarna

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Pelarne som 
arbetsplats?
• Skogs- och lantbruksbygd, egna företagare 

med skogsbruk, jordbruk och djur (3) 
• En mycket liten roll, obetydlig (2)
• Biodlare (2)
• Smed (2)
• Entreprenörer (skogsföretag osv)
• Distansarbete under pandemin
• Bra fiber finns = bra förutsättning för nya 

arbetstillfällen
• Kyrkogården
• Sommarcaféer (Mossebo och Bullerbyn), 

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Pelarne-bor?
• Mariannelund (5)
• Hultsfred (5)
• Oskarshamn (3)
• Linköping (2)
• Västervik (2)
• Ingatorp
• Kalmar
• Eksjö

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Pelarne?
• Industrimark
• Nya bostäder
• Utmaning
• Anordna utbildningar/konferenser
• Underlätta för de gröna näringarna
• Öka turismen
• Matchning av olika näringar
• Mentorskap

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Pelarne?
• Mer online-marknadsföring, sociala medier 

(2)
• Utveckla upptäckardagen
• Välkommen till Pelarne-skylt, bättre 

skyltning (2)
• Stor reklamskylt, ska kunna fylla på med 

aktiviteter
• Att bilda en grupp som kan hjälpa till och 

marknadsföra
• Goda plattformar där vi kan sprida 

information om Pelarne
• Byta ut skyltar och QR koder med text i 

Pelarne

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Pelarne? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Mer dialog, vi måste kuna prata med 

varandra, detta är en bra början för att 
skapa relationer och det är viktigt att dessa 
dialoger fortsätter (3) 

• Det fungerar bra, mycket bättre nu än för 
några år sedan

• Om man ber om hjälp kan man få det från 
kommunen, ex marknadsföring

• Känslan är att man prioriterar alltid tätorten 
och Pelarne, som är en liten socken, glöms 
lätt bort

• Vi har inte så mycket med Vimmerby 
kommun som organisation att göra på 
grund av att vårt behov inte varit så stort, 
ibland kan vi fråga om råd om saker. Vi 
brukar nå personer man vill nå när man 
ringer

• Vi äger ett stort ansvar i att visa att vi finns.
• Någon Pelarnebo borde bli politiker
• Kommunen skulle skicka ut information 

kring regler, stöd och hjälp
• Kan man utveckla ”Allas Vimmerby” mer?
• Det är viktigt att man är samarbetspartner
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Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Köpa lokalproducerat istället för ekologiskt 
från Brasilien, odla hemma, rekoringen, 
närproducerad kommunal mat (3) 

• Lära våra barn hur man hushåller med 
saker och återanvändning mm

• Ekonomiskt stöd till mötesplats för social 
sammanhållning och hållbarhet

• Kommunikationer måste underhållas och 
utvecklas. Både fysisk och information, ex 
lämna åsikter online

• Använda de lokaler som vi har i Pelarne - 
de är inte bara till för oss

• Sopsorteringen är bra. Toppesten skulle 
behöva utvecklas, jämför med Kejsarkullen

• All kommunkommunikation ska komma 
till alla även vi som har postnummer till 
Lönneberga och Mariannelund

• Mötesplatser, aktiviteter för alla åldrar, 
miljövänliga kommunikationer

• Solceller på kommunala byggnader samt 
bidragsstöd vid uppsättning

• Laddplatser
• Energieffektivisering, effektivisera 

transporter, utjämna mellan stad och land
• Att vi har möjlighet att bo kvar (service, 

hemtjänst, seniorboende)
• Cykelbanor så vi kan välja bort bil
• Husmorsskola i Pelarne

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 1,8 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Pelarne ska 
utvecklas hållbart?
• Att man beaktar den ekologiska kedjan
• Kommunen ska inte göra så att vi blir 

utarmade. Vi ska ha möjlighet att locka nya 
familjer/företag

• Få information om ny utveckling kring 
hållbarhet, tex energi och avlopp

• Bättre möjlighet att cykla
• Laddstolpar vid kyrkan, Bullerbyn och 

Körsbärskullen
• Andelsägd vind- och solcellspark
• Återbruk
• Fler personer som hjälps åt

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Litar mer på kommunens information 

än kommersiella företag. Få positiv 
kommunikation kring utveckling
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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:

• Inventera hus som står tomma i hela Vim-
merby kommun, lokala föreningar kan vara 
behjälpliga

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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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


