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Dialog i
Frödinge
7 april 2022

Det är förenings-
livet som driver 
utvecklingen på 
landsbygderna. Allmänt sett 

är folk väldigt 

nöjda i 

Frödinge. 

Frödinge har ganska bra för-utsättningar med en bra arbets-marknad med flera industrier.
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Under dialogkvällen i Fördinge samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Frödinge i nuläget och 
vad som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Det som deltagarna lyfter som bra i Frödinge är att det finns en stor ar-
betsmarknad, skolan och förskolan, affär och föreningsliv med gemenskap. 
Samtidigt ser man att det även är viktigt att utveckla just föreningslivet och 
gemenskapen. Överlag ser deltagarna ett behov av att utveckla infrastruktu-
ren, både internt i Frödinge med underhåll av vägar och säkrare gång- och 
cykelvägar, men även kommunikationsmöjligheterna till kringliggande orter 
och fibernätet. Även badplats, lekplats och parkmiljöer lyfts under utveck-
lingsmöjligheter.

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 7 april 2022, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett 
dialogmöte i Bygdegården i Frödinge. Ett 10-
tal invånare, föreningsaktiva eller företagare på 
orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsam-
mans med tre kommunala tjänstepersoner och 
en tjänstgörande politiker från varje parti i kom-
munfullmäktige. 

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

Vårt Frödinge!
Troligen finns det lika många berättelser om Frö-
dinge som det finns invånare. Som en första in-
spiration för kvällens dialoger berättade en per-
son från bygden om sin syn på Frödinge. Nedan 
sker en sammanfattning av berättelsen.

Curt
Allmänt sett är folk väldigt nöjda i Frödinge. Det 
som driver samhället framåt är ju missnöje, det 
krävs att man inte är nöjd för att man ska skapa 
en förändring. I Frödinge kräver ingen ett badpa-
lats, utan vi är mer förstående än så. Frödinge 
har ganska bra förutsättningar med en bra ar-
betsmarknad med flera industrier, en bra bygde-
gård, en bra affär - men vad är det som saknas? 
Främst det kommunala stödet till föreningslivet. 
Det är föreningslivet som driver utvecklingen på 
landsbygderna. Annars aktiviteter för barn, en 
badplats, upplysta och säkra gång- och cykel-
vägar och mer seniorboenden är sådant som 
saknas.
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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 lyfter deltagarna på dialogkvällen att Frödinge idag kännetecknas av ett starkt fören-
ingsliv, engagerad bygdegårdsförening, ostkaka, lugn, gemenskap och bra förskola. Även mer negativt lad-
dade kännetecken som vägpottor, dålig asfalt, ingen badplats, inga laddstolpar, trafikfarligt kommer fram.

Frödinge nu och framåt

Vad kännetecknar Frödinge för dig idag?
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I det andra ordmolnet (se nedan) framkommer att det viktigaste för Frödinges framtida utveckling spretar 
något för deltagarna under kvällen. Det enda som fler än en person har svarat är att fiber är viktigt för 
utvecklingen. Andra utvecklingstankar som förs fram är exempelvis badplats, träffpunkt, starkare vi-anda, 
säkra gång- och cykelvägar, aktiviteter, vägunderhåll och bostäder.

Vad är viktigast för Frödinges framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Frödinges 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. Arbetsmarknaden
2. Skolan och förskolan
3. Affären
4. Föreningslivet
5. Bra läge och närhet till stan
6. Gemenskapen
7. Bygdegården
8. Många lokaler

1. Föreningslivet
2. Badplats
3. Vägar
4. Fiber 
5. Kommunikation
6. Bostäder för unga
7. Lekplatser
8. Parker med promenadstråk
9. Närhet till Vimmerby
10. Intresset
11. Laddstolpar
12. Fritidsgård
13. Gång- och cykelvägar
14. Gatubelysning

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

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

Med motivering:
• Bättre cykelvägar behövs (2)
• Bussen går bra ute väg 40
• Alla har inte bil
• Central busshållsplats behövs
• Cykelvägarna behöver märkas ut bättre

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?
• Ja (2)
• Delvis
• Nej

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Ja, den ligger bra (2)
• Nej, bör ligga vid centrum/affären (2)

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Tunnel under riksvägen saknas

På en skala mellan 1-10...

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

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Dåligt (genomsnittsvärde 4)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Okej (genomsnittsvärde 5)
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Frödinge?
Nej! svarar samtliga grupper.

Med motivering:
• Det finns tomter som man kan bygga på
• Marknadsför tomter
• För att hålla kvar ungdomar och seniorer

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

Hur fungerar servicen i Frödinge?
• Det fungerar bra (3)
• Saknas hälsovård och bibliotek. Affären 

fungerar bra, äldreomsorg och skola är bra

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Frödinges 
fortsatta utveckling?
• Större äldreboende, fler lägenheter och 

tomter
• Affär och skola måste finnas kvar
• Postutlämning

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

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

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Marknadsföra att det finns tomter till 

försäljning
• Fiber utanför centralorten
• Bokservice
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Frödinge med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Frödinge som ni helst undviker? Om 
ja, vilka och varför?
• Nej (3)
• Ibland vissa hus på Skolgatan

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Frödinge? 
Om ja, vilka?
• Nej
• För ungdomar på kvällar och eftermiddagar
• Barngymnastik

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?
• Återinföra Ostkakeloppet
• Badplats

1. Yxern
2. Malmingen
3. Lundavallen
4. Bygdegården
5. Ostkakeboden
6. Solliden
7. Gerssjön

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 (3)
2. Badsjöar
3. Brantestads naturrunda
4. Virums älgpark
5. Källängsparken
6. Astrid Lindgrens Näs

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Skog och sjö (2)
2. Hemma (2)
3. Lundavallen
4. Vimmerby

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Frödinge som 
arbetsplats?
• Stor, viktig roll eftersom det ger många 

arbetstillfällen (4)

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Frödinge-bor?
• Västervik (4)
• Hultsfred (2)
• Ankarsrum (2)

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Frödinge?
• Bostäder, saknas tomter (2)
• Infrastrukturen
• Fiber

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Frödinge?
• Sockenblad
• Tomter
• Att utveckla ”matområdet” med lokala (och 

omnejds-) aktörer
• Välkommen till Frödinge-skylt
• Ställplatser

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Frödinge? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Bra
• På fritidssidan är det bra
• Fler träffar
• Bättre information och samverkan mellan 

olika förvaltningar inom kommunen
• Få igång ungdomar på fritiden

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Bättre vägar
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Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Att hushålla och vara rädda om det vi har
• Fungerande skola och barnomsorg
• Aktiviteter
• Gemenskap
• Solenergi
• Bra föreningsliv
• närhet till service

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 2,8 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Frödinge ska 
utvecklas hållbart?
• Energiförsörjning (solenergi, vindkraft) (2)
• Utökad källsortering
• Större inflyttning av ungdomar
• Stärkt föreningsliv
• Laddstolpar
• Närhet

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Kommunikationen. Varför ingen närvärme i 

hela byn?
• Stabil ekonomi



Sammanställning av dialog i Frödinge 14

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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I samband med dialogkvällen har elever i 
grundskolan i Frödinge 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?
• Församlingshemmet – aktiviteter, juniorerna 

(2)
• Lekparken – hänger, leker, gungar, sitter i 

huset (2)
• Skogsområden – leker, umgås (2)
• Bygdegården – evenemang, 

skolavslutningskvällen, tipspromenad, 
Lanparty, umgås, bio (2)

• Lundavallen – fotboll, lekar (2)
• Ica – handlar, köper godsaker, umgås (2)
• Ostkakeboden – fikar/lunchar (2)
• Spåret – motionerar/promenad/springa (2)
• Skolskogen (2)
• Kyrkan – aktiviteter
• Mejeriet – studiebesök 
• Leker mest på ett berg nära hemmet

Var känner sig barnen otrygga?
• Kyrkogården – kan kännas ensamt och 

otryggt
• Skogsområden – när det är mörkt eller om 

man är ensam
• Pulkabacken – när det är mörkt
• Gångbanor – när det är mörkt
• Under scenen vid Lundavallen – mörkt och 

mycket skräp
• Lekparken – behöver lagas, bland annat hål 

i taket på huset

Vad vill barnen utveckla?
• Utveckla lekplatsen, laga lekplatsen, lägg 

till en snurrkarusell (2)
• Kommunen måste laga vägarna, det är 

många hål när man åker bil eller cyklar, 
Förbättra vägarna, ex stora hål i asfalten 
vid affären (2)

• Ostkakeboden ska vara öppen längre
• En restaurang och en till affär öppnar
• Fler vägskyltar, ”hastighetsmätare”, 

trafikljus och gatulampor
• En simhall/en pool

• En cykelbana vid Bygdegården
• Bygg en ny skola
• Bygg en crossbana
• Fräscha upp dansbana, scen och hus 

(röda, små) vid Lundavallen/Bygdegården
• Används vattenanläggningen/

reningsverket? Är smutsigt där
• Vi önskar en marknadsplats där olika 

företag kan sälja saker. Tex churros/
munkar/skaldjur/blommor/hantverk

• Det vore bra med fler bänkar att sitta på
• Vi önskar en simhall
• Utveckla bion i Bygdegården
• Skulle vara toppen med en samlingsplats 

som Fabriken i Vimmerby
• Vore roligt med fler butiker/affärer

Bilaga 1. Dialog med elever
Frödinge 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


