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Dialog i
Djursdala
28 april 2022

Här finns en miljö 
som ska fortsätta 
leva och utveck-
las, inte förstöras, 
utan det genuina 
måste finnas kvar. Det var de bra 

minnena som 

gjorde det lätt 

att återvända. 

I Djursdala 
får man leva i nuet!
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Under dialogkvällen i Djursdala samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Djursdala i nuläget och 
vad som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Deltagarna under dialogkvällen i Djursdala målar upp bilden av orten som 
väldigt positiv, där naturen, sammanhållning, driftighet, frihet, trivsel, livskva-
litet är några av kvaliteterna som deltagarna framför. Det som bör prioriteras 
högst för framtida utveckling ser deltagarna är bostäder och tomter, kol-
lektivtrafik och cykelväg till Vimmerby och Södra Vi, en plan för vatten och 
avlopp, fiber samt vägunderhåll. Det är även viktigt att forsatt stödja lokala 
föreningar och att skolan och förskolan finns kvar.

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 28 april 2022, kl. 18.00-ca 20.45, hölls ett 
dialogmöte i församlingshemmet i Djursdala. Ett 
20-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 Djursdala var den sjätte 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 Djursdala, 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 Djursdala, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Djursdala. Resul-
tatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt ar-
bete tillsammans.

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

Annie
Efter en lång tids fundering kom jag på varför 
jag trivs i Djursdala. Att få se sina barn växa 
upp i samma miljö som en själv. Att de får ut-
forska skolan och skogen exakt som jag när 
jag var barn. I Djursdala får man leva i nuet, jag 
kan prioritera min familj och vara utomhus. Vår 
som vinter kan man alltid hitta på någon utflykt. 
Ett varv på Djursdalarundan ger mig en känsla 
av frihet. Djursdala bjuder på ett återhämtande 
lugn, vilket behövs i det aktiva och engagerande 
föreningsliv som finns. Det är så roligt att se så 
många dyka upp på aktiviteter. I Djursdala gör vi 
som vi vill, vi ställer upp, vi trivs, vi umgås och vi 
säger ifrån. 
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Dock kan Djursdala bli bättre med förskola, sko-
la, ett starkare föreningsliv och möjligheter till 
företagande.

Arne
Jag och min släkt kommer från Djursdala. Det 
här är en miljö som ska fortsätta leva och ut-
vecklas, inte förstöras, utan det genuina måste 
finnas kvar. Jag är aktiv i hembygdsföreningen 
och ser ett behov av att satsa på barnen. De ska 
också få en egen hembygdsdag som riktar sig 
till hela familjen. Då tror jag att man känner ännu 
mer gemenskap.

Claes
Jag är född och uppvuxen i Djursdala. Jag bod-
de i Eksjö tidigare, men återvände för att ge bar-
nen och familjen möjlighet att uppleva det som 
jag fick när jag växte upp. Här finns en sorts so-
cial kontroll där alla känner alla. Närhet till natu-
ren där man nästan alltid är utomhus. Det var de 
bra minnena som gjorde det lätt att återvända. 
Djursdala bjuder på ett enkelt, överskådligt liv 
som gör det lätt att ha en familj och leva här. 
Allting finns ganska nära och man hinner göra 
en hel del på ganska kort tid. 
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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 
Djursdala. Djursdalas styrkor målas av deltagarna upp som naturskönt, frihet, trivsel, återhämtning, sam-
manhållning, gemenskap, Musteriet och förskolan. Lagom långt från Vimmerby, fler tomter, och vatten och 
avlopp dyker också upp som kännetecken för orten.

Djursdala nu och framåt

Vad kännetecknar Djursdala för dig idag?
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Det är relativt eniga deltagare som beskriver vad som är viktigast för Djursdalas framtida utveckling, vilket 
kan ses i och med att det är färre ord i ordmolnet samt att de flesta ord har lyfts av fler än en person. Sko-
lan, förskolan, företagande, nybyggnation och tomter, föreningsliv, vatten och avlopp framstår allra tydligast 
i ordmolnet. Även att bevara de öppna landskapen, att stödja och samarbeta med lokala föreningar och 
bussförbindelser lyfts.

Vad är viktigast för Djursdalas framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Djursdalas 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. Skola och förskola
3. Föreningslivet
4. Musteriet
5. Lugnet
6. Självständighet
7. Närheten
8. Sammanhållning
9. Fiber
10. Backsipporna
11. Djursdalarundan
12. Driftighet 
13. DSK- aktiv förening
14. Flera småföretag
15. Stjärneviksbadet

1. Bostäder och tomter
2. Kollektivtrafik
3. Cykelväg till Vimmerby och Södra Vi
4. Skolskjuts
5. Taxi
6. Sänkt skatt
7. Nya boendeformer (ex hyreshus/äldreboende)
8. Lekplats
9. Utöka förskoleplatserna
10. VA-plan
11. Fiber åt alla
12. Vägunderhåll
13. Marknadsföring av närtrafik
14. Utveckling av Dalavallen

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

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 Djursdala 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 Djursdala 9

1. Bostäder och tomter
2. Kollektivtrafik
3. Cykelväg till Vimmerby och Södra Vi
4. Skolskjuts
5. Taxi
6. Sänkt skatt
7. Nya boendeformer (ex hyreshus/äldreboende)
8. Lekplats
9. Utöka förskoleplatserna
10. VA-plan
11. Fiber åt alla
12. Vägunderhåll
13. Marknadsföring av närtrafik
14. Utveckling av Dalavallen

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

Med motivering:
• Cykelleder, eller möjlighet att cykla säkert 

längs vägar, mellan Djursdala och Södra Vi 
och Vimmerby-Älö (2)

• Tror på elcykel och elmoped
• Lättast att använda, ser störst behov av 

taxiverksamhet till orten
• Hälsofrämjande, miljöaspekten
• Billaddningsmöjligheter för framtiden

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Nej (3)
• Nej, men behovet är inte så stort pga lite 

trafik. Behovet börjar vid Sund till Vimmerby
• Skulle vara fint med möjlighet med gång/

cykelväg till Vimmerby

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?
• Ja (3)
• Utöka möjligheten till fler anslutningar, från 

Sund
• Nej, den bör ligga mer trafiksäkert och inte 

vid kurva och svacka

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Möjlighet till taxi är viktig
• Det känns orimligt att förvänta sig bra/

täta, fasta bussförbindelser mot bakgrund 
att det inte går få ekonomisk täckning för 
den som skulle åta sig uppdraget. Känns 
rimligare att satsa på bättre marknadsföring 
av närtrafik

• Säkrare cykelväg Djursdala - Vimmerby

På en skala mellan 1-10...

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

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

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

63%13%

25%

Bil Cykel Annat
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Djursdala?
• Nej (5)
• Alla har boende nu, men det finns inget 

ledigt för de som vill flytta hit
• Fler hyreslägenheter

Med motivering:
• Attraktivare om vatten och avlopp byggs ut
• Lägenheter är attraktiva och det kan 

bidra till en boenderuljans, äldre vill ha 
hyresrätter

• Kunna bo kvar i bygden även som äldre. 
Hyreslägenhet

• Många yngre och barnfamiljer som vill ha 
sitt eget boende

• Bättre marknadsföring av kommunalägda 
tomter som finns på Backa. Förslaget är 
att göra det i samma veva som kommunen 
marknadsför tomter i centralorten med hjälp 
av mäklarfirma, att då också nämna och 
visa på karta vart finns samt vad de kostar

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

Hur fungerar servicen i Djursdala?
• Skola och barnomsorg fungerar bra (3)
• Finns ingen livsmedelbutik, hälsovård, 

bibliotek och äldreomsorg Vi har 
restaurang, skola och förskola. Det är bra!

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

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

• Viktigt för oss med bra livsmedelsbutiker på 
närorterna Södra Vi och Frödinge, spiller 
över positivt på oss

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Djursdalas 
fortsatta utveckling?
• Vatten och avlopp
• Matbutik
• Förskola och skola, viktigt att alla har 

möjlighet att ha sina barn på orten (3)
• E-hälsa: en lokal dit ex äldre kan gå, 

koppla upp sig digitalt mot hälsocentral, 
specialistmottagning eller dyl. Lämna vissa 
prover, blodtryck etc. Slipper då resa långt 
för ex uppföljningsmöte.

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Nej
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Djursdala med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Djursdala som ni helst undviker? Om 
ja, vilka och varför?
• Nej (2)
• Stjärnevik badplats under varma 

sommardagar

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Djursdala? 
Om ja, vilka?
• Lekplats för olika åldrar
• Nej, när det organiserats saker blir det stor 

uppslutning
• Komma igång med samverkan mellan 

föreningar och stöttning av föreningar

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
• Ja (3)
• Kanske inte alla som vet vilka föreningar 

som finns

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• En öppen kyrka för besökare under som-

maren (2)
• Förslagsvis att samordna alla föreningar 

under en förening

1. Lindstorps kulle (2)
2. Djursdalarundan (2)
3. Björksnäs
4. Musteriet i Djursdala
5. Badplatsen
6. Hemma
7. Juttern
8. Dalavallen
9. Stjärneviksbadet
10. Drakerör
11. Kyrkan

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1
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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 Näs (3)
2. Astrid Lindgrens Värld (2)
3. Musteriet (2)
4. Lindstorps kulle
5. Djursdala med omnejd
6. Bullerbyn
7. Naturen

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Skog och sjö (3)
2. Hemmavid
3. Cykel- och promenadstråk
4. Trädgården
5. Dalavallen

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1

4
3 5

5

2

6
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Djursdala som 
arbetsplats?
• Många egna småföretagare (4)
• Många pendlar ut
• Musteriet är nog Djursdalas största 

arbetsgivare
• Bostadsort främst - underlättar med bra 

fiber att jobba hemifrån (för de som kan)

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

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Djursdala-bor?
• Västervik (4)
• Hultsfred (4)
• Östergötland/Linköping (2)
• Kisa (2)
• Mariannelund

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Djursdala?
• Fiber åt alla, mobiltäckningen (2) 

Företagslokaler, behöver inte vara nya
• Hålla ett frukostmöte för småföretagen, 

förslagsvis på Musteriet

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Djursdala?
• Lägga kommunala evenemang i Djursdala 

för att bjuda in allmänheten till denna bygd
• Lyfta Djursdala mer på kommunsidan
• Det sprids naturligt, har tidigare skapat 

evenemang om ex Djursdala-dagen

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Djursdala? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Bra (2) 
• Relativt bra. Bättre hjälp att söka bidrag 

och projekt
• Bra, inte så utvecklat men sammantaget är 

det ändå intrycket
• Behövs mer rättvis fördelning av hur 

kommunen stöttar föreningar i olika delar 
av kommunen

• Upprätthålla kontakten. Kanske en typ av 
checklista för föreningar och företag på 
kommunens hemsida för ärenden, bidrag 
och hjälp

• Fler möten tillsammans, behöver inte vara 
så omfattande som dessa
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Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Fossilfritt resande i kommunen
• Levande landsbygd, bibehålla och vårda 

öppet landskap
• Möjliggöra arbete med skogs och lantbruk
• Odling, ökad självhushållning, 

lokalproducerat
• Vad man lämnar efter oss till 

nästkommande generation
• Miljön är något som man reagerar på, det 

måste bli bättre
• Ekonomiskt hållbart är svårt, som privat 

person är det främst att gå runt
• Stärkt gemenskap är socialt hållbart, vi är 

flockdjur

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 2,75 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Djursdala ska 
utvecklas hållbart?
• Ny VA-plan inom ÖP-tiden
• Arbete på distans, digitala möten ger större 

delaktighet, möjliggör socialt engagemang 
genom att spara tid och pengar och främja 
miljön

• Solcellspaneler
• Möjlighet till lokalt producerade råvaror

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Viktigt med öppna vattendrag och se till att 

de inte växer igen
• En samlad avloppslösning istället för 

varje enskilt hushåll bygger nytt/eget på 
orten. Förslagsvis en samlad ledning 
dit kan ansluta sig, pumpas vidare in till 
reningsverket (sjöledning via Krön?) i 
Vimmerby

• Tyvärr för stort
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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


