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Dialog i
Locknevi
3 maj 2022

Det måste ges 
förutsättningar 
för yngre att 
flytta till lands-
bygder!

För mig är 

Locknevi ett 

andningshål där 

jag kan vara mig 

själv. 

Locknevi har jättefina sjöar, berg, skogar, naturstigar 
och hagar. 
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Under dialogkvällen i Locknevi samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Locknevi i nuläget och 
vad som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Deltagarna förmedlade en positiv bild av Locknevibygden, där många mju-
kare värden (så som sammanhållning och positiv anda, trygghet, livskvalitet) 
lyftes tillsammans med aktiva föreningar, god generationsfördelning och 
lagom avstånd till stan. Det framstår tydligt att viktigast för Locknevis fram-
tida utveckling, enligt deltagarnas syn, är förbättrade kommunikationer och 
infrastruktur samt tillskott av bostäder.

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 3 maj 2022, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett di-
alogmöte i Bygdegården i Locknevi. Ett 20-tal 
invånare, föreningsaktiva eller företagare på or-
ten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans 
med fyra kommunala tjänstepersoner och en 
tjänstgörande politiker från varje parti i kommun-
fullmäktige. 

Dialogkvällen i Locknevi var den sjunde av to-
talt 10 orter och en del i arbetet med att samla 
in underlag till kommande kommunala proces-
ser, exempelvis ny översiktsplan (ÖP2050) och 
uppdateringen av den lokala utvecklingsstrate-
gin (SLUS), samt att stärka den lokala dialogen 
och samverkansplattformarna i kommunen. 
Dialogkvällen arrangerades tillsammans med 
referenspersoner från Locknevi, som ställt upp 
och bidragit 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 Locknevi, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Locknevi. Resul-
tatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt ar-
bete tillsammans.

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

Carl-Axel
Locknevi är ett stort område med många byar 
och naturupplevelser. Oavsett vart man bor kan 
man hitta samhörighetsmöjligheter. Nu när pan-
demin är över kan vi äntligen aktivera vårt fören-
ingsliv. Gällande satsning på fiber visade Lock-
nevi en imponerande medvetenhet med över 90 
procent av hushållen villiga. Det är en viktig del i 
förebyggandet av isolering på landsbygder. 
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Marie
För mig är Locknevi ett andningshål där jag kan 
vara mig själv. Jag kan gå omkring utan att ta 
på mig en roll, utan att någon bryr sig. Det är la-
gom avstånd till stan, på en kvart är jag hemma 
med bilen, vilket underlättar att släppa dagens 
utmaningar och få landa hemma. Att ta sig till 
Vimmerby eller Västervik blir ett aktivt val. Lock-
nevi har jättefina sjöar, berg, skogar, naturstigar 
och hagar. 

Sture
Jag är inte född i Locknevi och valde Locknevi 
framför Vimmerby och Västervik. Därför är det 
roligt att se när Locknevi håller på att utvecklas. 
Men det måste ges förutsättningar för yngre att 
flytta till landsbygder. Förutsättningar som kom-
munikationer, internet och sådant. För mig är 
Locknevi något man ser framför sig och därför 
kommer fler att trivas.
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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 framstår positivt laddade ord som hembygd, gemenskap, trygghet, lugnt och natur som 
det som främst kännetecknar Locknevi idag. Även mer negativt klingande ord som utvecklingsmöjligheter, 
dåliga vägar, tommar hus och dåliga kommunikationer lyfts fram.

Locknevi nu och framåt

Vad kännetecknar Locknevi för dig idag?
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I det andra ordmolnet (se nedan) framkommer att det absolut viktigaste för Locknevis framtida utveckling är 
kommunikationer och infrastruktur av olika slag, exempelvis vägunderhåll, skolskjuts, fiber, mobiltäckning 
och kollektivtrafik. Även bostäder, livsmedelsbutik, skola och jobb lyfts av många som viktiga serviceinslag 
för ett framtida Lockenvi.

Vad är viktigast för Locknevis framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Locknevis 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. Sammanhållning och positiv anda
3. Distans till stan/lagom nära till stan
4. Aktiva föreningar (+deras samarbete)
5. Populär plats att bo
6. God generationsfördelning
7. Badplatser
8. Utbudet
9. Tryggheten
10. Livskvalitet
11. Bredband

1. Mobiltäckning och bredband
2. Vägarna
3. Kollektivtrafik
4. Tillgång till Nygården (ex gårdsbutik)
5. Skolskjutsar
6. Bostäder saknas
7. Uthyrning av kommunala bostäder
8. Skola
9. Obemannad affär
10. Fiber åt alla
11. Samlingsplats för idrott
12. Större samåkningsparkering vid rv 40
13. Mer aktiviteter för barn och ungdom

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

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 Locknevi 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. Mobiltäckning och bredband
2. Vägarna
3. Kollektivtrafik
4. Tillgång till Nygården (ex gårdsbutik)
5. Skolskjutsar
6. Bostäder saknas
7. Uthyrning av kommunala bostäder
8. Skola
9. Obemannad affär
10. Fiber åt alla
11. Samlingsplats för idrott
12. Större samåkningsparkering vid rv 40
13. Mer aktiviteter för barn och ungdom

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

Med motivering:
• Bussförbindelser saknas/är närmast 

obefintliga (3)
• Vägar är överlag dåliga/usla, med mycket 

kärlskott (2)
• Bilen är enda alternativet

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Nej (3)
• Nej, men är önskvärt (2)
• Nej, men det går bra utan 

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?

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Det finns ingen busshållplats (5)
• Behövs i Locknevi samhälle, Gårdspånga, 

Vrångfall med flera
• För Toverum är det bra, inte för övriga orter
• Bör ligga vid Bygdegården i Locknevi
• Det är 10 km till närmaste busshållplats i 

Frödinge

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Åtskilda vägbanor för motortrafik och cykel
• Skolskjuts fungerar mycket dåligt, vilket är 

en förutsättning för barnfamiljer
• Frågorna är inte alltid anpassade för 

förhållandet i Locknevi
• Många skogsvägar beläggs med 

sprängsten som gör att det blir otrevligt att 
gå och åka bil och nästan omöjligt att rida 
och cykla

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 0,5)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 1,3)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Okej (genomsnittsvärde 5,8)

55%

27%

9%

9%

Bil Cykel Annat Buss
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Locknevi?
• Ja, men för många står tomma (3)
• Nej, många som kommer hit vill bosätta sig 

här
• Bara sommargäster
• Nej, större behov än tillgänglighet. Gäller 

både hyra och köpa.
• Finns tomter men det marknadsförs dåligt
• Behövs inventering av de hus som står 

lediga

Med motivering:
• För många står tomma
• Stort behov av flera former, främst 

hyresrätter
• Gör i ordning stora huset på Nygård
• Hus som kommer ut till försäljning säljs 

snabbt

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

Hur fungerar servicen i Locknevi?
• Finns ingen service (3) 
• Tidningen kommer på morgonen sedan det 

blev varannan dags-service
• Endast hemskjuts finns. Livsmedelsbutik, 

hälsovård, bibliotek, skola, barnomsorg, 
ålderdomsboende saknas och kräver bil.

• Frödinges affär har hemkörning. Glassbilen 
kommer. I övrigt finns inget.

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

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

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Locknevis 
fortsatta utveckling?
• Barnomsorg och skola (3)
• Skolskjuts
• Mobiltäckning
• Någon form av hälsoteam kommer fyra 

gånger per år
• Kollektivtrafik
• Livsmedelsbutik

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Trygghetslarm fungerar inte då det inte 

finns mobiltäckning
• Skolbuss även för gymnasieelever
• Gratis buss för barn och ungdomar, så de 

kan ta sig till och från fritidsaktiviteter
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Locknevi med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Locknevi som ni helst undviker? Om 
ja, vilka och varför?
• Nej (3)
• Vistas med barn på vägarna
• [Svar borttaget enligt GDPR]

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Locknevi? 
Om ja, vilka?
• Mötesplats Locknevi
• Idrottsutövrning för ungdomar
• Samlingsplats för idrott/träning, utegym
• Öppen förskola
• Schackklubb
• Nygårds stora hus för olika aktiviteter
• Barn- och ungdomsaktiviteter
• Fler andra aktiviteter

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
• Ja (4)
• Utom vid Kulhultssjön

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Förbättring av vägen till badplatsen samt 

röjning av sly
• Behövs fler vandringsleder, de rid-/vand-

ringsleder som finns behöver markeras
• Lokaltrafik för att ta sig till och från orten
• En boulebana
• Gräsplaner vid badplats Anen måste klip-

pas oftare, gäller hela ytan idag klipps bara 
en del av den. Lekredskap och bryggor 
behöver ses över

1. Anens badplats (6)
2. Kyrkan (2)
3. Hembygdsgården Skanshult (2)
4. Skog och sjö (2)
5. Vägen Björka-Toverum
6. Hemma
7. Min bilverkstad
8. Vrångfall
9. Östantorp
10. Ämten
11. Bygdegården
12. IOGT i Toverum
13. Kyrkogården (se kykan)
14. Orrhane grotta
15. Höslätt by
16. Kulhultesjön
17. Hagen bakom kyrkan
18. Sjösätter

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. Anens badplats (2) 
2. Locknevi kyrka (2)
3. Astrid Lindgrens Värld
4. Naturen
5. Hembygdsgården Skanshult
6. Skansberget
7. Anrik vägkant
8. Kvilleken
9. Frödinge kyrka
10. Djursdala kyrka
11. Norra Kvills nationalpark
12. Astrid Lindgrens Näs
13. Yxen
14. Arrangemang vid bygdegården
15. Virums älgpark
16. Sjöar
17. Djursdala

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Skog och natur (6)
2. Hemma (garage/trädgård) (4)
3. Anens badplats (2)
4. Båt på Yxen
5. Träningar i Vimmerby/

Frödinge

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Locknevi som 
arbetsplats?
• Lant- och skogsbruk (4) 
• Finns inga arbetsplatser, industrier eller 

företag (3)
• Egenföretagare (3)
• Viss turistnäring, hantverkare och många 

som jobbar på distans där fiber finns
• Ganska liten

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Locknevi-bor?
• Västervik (5)
• Ankarsrum
• Blackstad
• Gamleby
• Horn
• Kisa

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Locknevi?
• Komunikationer och infrastruktur (2)
• Fiber, mobiltäckning (2)
• Bränsle
• Nya idéer
• Mikroproducenter inom energi, tex solceller 

och biogas

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Locknevi?
• Att kommunen marknadsför tomter och 

vandringsleder

• Sätt upp en skylt nere vid riksvägen som 
pekar mot Locknevi där det står ”fornminne”

• Badplatser och andra platser behöver 
skyltas och tydliggöras i kommunal 
information, svårt för föreningar och 
boende att nå ut om tillgångarna i Locknevi

• Sätt tillbaka fornminnesskyltar (fanns 
tidigare men togs bort)

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Locknevi? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Bygdegårdsföreningen fungerar bra
• Ingen åsikt/vet ej (2)
• Bra kontakt med kommunen
• I grunden fungerar det bra. 

Utvecklingsavdelningen sköter kontakter 
väldig väl

• Samverkansträffar
• En representant från kommunen på 

sockenföreningens möten
• Ha kontaktpersoner i kommunen som 

samverkar och hjälper föreningar, t ex med 
att ansöka bidrag

• Återkopplingen från kommunen till 
frågeställare brister

• Mer information om vad kommunen 
kan göra och bidra med till bland annat 
föreningar

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Förbättra förutsättningarna för att bedriva 

lantbruk och skogsbruk
• Ökade kontakt mellan kommun och 

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

• Kommunen har ett ansvar att göra orten 
attraktiv för unga barnfamiljer

• Att kunna lämna över en levande byggd 
i bra skick till framtida generationer, med 
möjlighet att försörja sig lokalt

• En kombination av dessa saker och att inte 
slösa på medel

• Utveckling av solenergi etc
• Skolsystemet
• Vården
• Ekologisk mat på skolan
• Kompostsystem
• Att man har råd att bo på landet.
• Närproducerat
• Att känslan finns att kommunen satsar på 

småorterna
• Att kommunen inte gör vanvettsaffärer
• Att kommunen ska vara en bra arbetsgivare 

som lyssnar på sina anställda. Inga 
onödiga konsulter

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 3,2 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Locknevi ska 
utvecklas hållbart?
• En ortsansvarig tjänsteman i kommunen
• Vi har en inflyttningstrend, men inte 

bostäder och service som täcker det ökade 
behovet

• Kollektivtrafik behöver förbättras
• Laddstationer saknas för el-fordon
• Ändrade regler för försäljning av egen 

el så att privatpersoner kan sälja 
elen till elbolagen. Idag finns många 
begränsningar. Det skulle öka investeringen 
i solceller.

• Engagerade invånare

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Bättre sophantering hos Vimarhem, vi 

saknar glas- och matavfallskärl
• Mobilmaster som inte dör efter två timmars 

strömavbrott. Då finns det inga möjligheter 
att nå SOS eller andra
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Parkeringsruta
Under kvällen satt en parkeringsruta uppe. Här 
gavs möjlighet att sätta upp de frågor som inte 
rymdes inom kvällens dialog. På parkeringsru-
tan skrevs ingen lapp.

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

Vi återkopplade kring vad som händer efter 
dialogkvällen, att en sammanställning av allt 
material som inkommit kommer finnas tillgäng-
lig (denna) och att underlaget kommer ligga till 
grund för fortsatta kommunala processer. 
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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


