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• Att engagera sig i tex föreningsliv o politik. Känna att man är med i utvecklingen 

• BK Bore 

• Delta 

• Deltar i föreningslivet 

• Deltar i många föreningar 

• Engagerad i föreningar 

• Engagerat mig på olika sätt, turiststugan, lokala frågor, i människor och deras frågor genom att delta i 

politiken 

• Figeholm är lagom stort samhälle samt har en fantastisk skärgård 

• föreningslivet och arbetet 

• Föreningslivet och goda vänner 

• Genom deltagande i föreningarna i Figeholm och Figeholms kyrka. Våra barn växte upp här och vi blev 

kvar efter pensioneringen. 

• Har bott här länge, många vänner, aktiv i föreningslivet 

• Har en del engagemang. 

• Har fått många nya vänner 

• Jag har tagit till mig bygden som min. 

• Jag trivs att bo nära naturen 

• Jag är aktiv i föreningslivet och känner därigenom bygden och många människor 

• Man känner alla 

• Man känner igen varandra och hälsar på varandra. 

• min hembygd 

• Positivt bemötande av grannar. 

• Samfällighet 

• Trivs, känner många, 

• Träffar folk och är delaktig i olika föreningar och klubbar. 

• Underbara grannar 

• Är engagerad 

• Är medlem i ett antal lokala föreningar 
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Obs! Tyvärr så har Dagligvaruhandel fallit från alternativen på fråga 16a. 
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• Allt 

• Asfaltering gångstråk Norrån 

• Badplats centralt i samhället 

• Badplats nära samhället 

• badplatsen på Äspö 

• Bandyhall för att förlänga säsongen i Figeholm. 

• Bekämpa det kommunala myglet, nepotismen 

• Bra och säkra cykelvägar runt om i bygden och till tätorten. 

• Bussförbindelser även kvällar o helger. 

• Buss även på kvällar och helger 

• bussförbindelser mest för ungdomar 

• Bygg ut badplatsen 

• Bättre bussförbindelser 

• Bättre bussförbindelser 

• Bättre bussförbindelser 

• Bättre engagemang mellan generationerna 

• Bättre KLT trafik, med matartrafik till Fårbo, där bussar passerar dagligen. 

• Bättre kommunikationer 

• Bättre matserveringar än pizza o snabbmat 

• Bättre närtrafik 

• Bättre tillgänglighet till strövområden, Norråstigarna, Stenhagsgatan och Kyrkgärdet 
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• Cykelleder 

• Cykelväg Figeholm -Simpevarp och Figeholm- Oskarshamn (via Skaftsvik och Saltvik) 

• Cykelväg mellan Saltvik och Figeholm/Integrering med centralorten behöver intensifieras 

• Cykelväg till centralorten 

• Cykelväg till Oskarshamn 

• Distriktssköterska en gång i veckan för blodtryckstagning och andra prover, möjligheten att ställa frågor 

om min hälsa. 

• Erbjuda båtlivs introduktion till så många som möjligt. 

• Fler bussturer 

• Fler strandpromenader med rastplats ut över vår vackra skärgård 

• Fler utställningar och föredrag m.m. på biblioteket 

• Fotbollsplan 

• Fritidsgård för barn o tonåringar 

• Fritidsgård till barnen 

• Fungerande motionsslinga. 

• Förverkliga Högskullaområdet för bebyggelse enligt planen 

• Förverkligande av detaljplaner som legat i skrivbordslådor länge. 

• Höja standarden på en badplats Breviken. 

• It-infrastruktur krävs att alla får/kan få. Samhället behöver stödja ytterområdena i glesbygden med detta. 

När fasta telefonnätet monteras ner påverkas möjlighet till trygghet om bredband inte fungerar. Det är 

stora summor enskilda i glesbygden behöver betala samt stor egen arbetsinsats för att fixa så trygghet 

med it- och telefonnätet fungerar. Här finns även en aspekt att nytt sorts klassamhället uppstår: De i 

samhället som via internet har tillgång till samhällets utbud t ex banktjänster, administrativt stöd för 

näringsverksamhet, information, nyheter och så de som inte har tillgång till fungerande internet- och då 

står utan tillgång till internet. Det som alla i staden har som en självklar del i sin vardag. Om tillgång till 

it/infrastruktur beror på invånarnas investeringsförmåga skapas nytt klassamhället. Och alla kan inte bo i 

staden. 

• Kanoturhyrning el dyl. 

• Kommunen behöver stödja dem i glesbygden så alla i glesbygden har tillgång till drickbart vatten och 

avloppsledningar som är hållbara ur miljösynpunkt. Sammantaget behöver VA inkludera även bredband. 

Vatten, avlopp och bredband och el är basbelopp för alla i samhället, oavsett om bor i stad eller 

landsbygd. 

• Kommunikation med huvudorten. Ungdomsaktivitet. Samhällsservice. Seniorboende. 

• Kommunikationer 

• Kommunikationerna, buss 

• Lättillgängliga vandringsleder 

• Miljön vid f.d. bilverkstad och Kafé Ankaret mitt i samhällets promenadstråk är en skamfläck. Dessutom är 

det inte bra för samhället att flera hus omvandlas till sommarboende eller står tomma och förfaller. 

Bostads- eller brukningsplikt eller liknande styrning bör diskuteras. 

• Mindre rad- eller kedjehus med markplan 

• motionsspår 

• Någon mer butik 

• Samlingsplats typ kafé som är öppet dagligen eftermiddag/kväll 

• Se till att det finns soptunnor och miljöstationer i glesbygden och i skärgården. Särskilt i skärgården 

sommartid ökar nedskräpning när vissa bekväma besökare i naturen inte vill ta med sitt avfall tillbaka. 

Underlätta att hålla rent i naturen 

• Senior/trygghetsboende i Figeholm 

• Snygga upp infarten till Figeholm, alla nedfallna träd som skämmer ett första intryck. 

• Sysselsättning för ungdomar. 
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• Säkra cykelvägar som förbinder Oskarshamn med Figeholm och Simpevarp 

• Ta tillvara naturresurserna 

• Trafiksäkerheten 

• Trafiksäkerhetsanalys och resurser för genomförande av förbättringsförslag 

• Tryggare cykel- och gångvägar 

• Träffpunkt för äldre med café 

• Underlätta för barnfamiljer flytta hit, 

• Upprensning i Kyrkgärdet (Stenhagen) 

• Utveckla bibliotekets öppettider och fler aktiviteter där 

• Utveckla turismen 

• Återinsätt bussar på kvällar och helger 

• Öka antal Seniorboenden 

 

 
• Anordnade båtturer ut i skärgården 

• Arbetstillfällen när OKG minskar personalstyrkan 

• Badplats för perm.boende med trygg cykelväg dit 

• Badplats för såväl permanent- som tillfälligt boende med trygg GC-väg 

• Bra och ej för dyra boenden för äldre 

• Bra och säkra cykelvägar. 

• Bussar som går kvällar och helger 

• Busslinjer kvällar, helger 

• Bättre marknadsföring av attraktiva tomter 

• café öppet året runt 

• Cykelled in till Oskarshamn 

• Cykelväg mellan Saltvik och Figeholm 

• cykelväg till oskarshamn 

• En fin badplats 

• En mötesplats, där vi kan träffas och umgås både unga och gamla 

• Engagemang 

• Fiber för IT 

• Flera arbetsplatser 

• Flygplatsen 

• Frissa 

• Hotell eller stugor till uthyrning 

• Hundlekpark 

• Kiosk där man kan spela trav, lotto och tips. 

• Kommunal erbjudande av boende 

• Kommunengagemang 

• Kommunikationer 

• Kommunikationer 

• Lokalt gym 

• Mer kulturliv, utställningar i bibblan, föredrag, kurser som läggs i Figeholm 

• Mer utnyttjande av skärgården med möjlighet att hyra kanot/båt 

• Motionsslinga. 

• Musikevenemang 
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• Möjlighet att cykla på ett säkert sätt 

• Någon aktivitet i Semesterbyn 

• Polisnärvaro 

• Satsning på turism förutom båtklubben 

• Satsningar från kommunens sida 

• Fler arbetstillfällen som kompenserar för att O1 och O2 läggs ner. 

• Se till att den föreslagna c/g leden längs kusten blir verklighet. 

• seniorboende för friska som klarar sig själva 

• Småhus för äldre 

• Stenhagen/Kyrkgärdet anpassas i mindre delar för rörelsehindrade och äldre. 

• Trygga cykel. och gångvägar 

• Träningslokal 

• Täta kommunikationer även helger och kvällar 

• Ungdomsgård 

• Ungdomsgård 

• Ungdomsgård 

• Ungdomsverksamhet 

• utegym 

• Utveckla boendet, så enplanshus skapas så frigörs stora villor till yngre familjer. 

• Utveckla en större ställplats för husbilar nära vattnet. 

• Utveckla Hägnad till ett större turist- och evenemangsanläggning 

• Äldreboenden 
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• Nära till skärgård och natur 

• Naturen och lugnet. 

• Skärgården, naturen, lugnet, 

• Skärgården, lokalt centrum- Figeholm med butik, bibliotek, fik - skolor, trevliga byar med överraskande 

utbud. Antikvariat, pubkväll, Mörtfors panget mm 

• Hav, natur och lugn 

• Sol, vind och vatten 

• Skärgården, naturen 

• Lugnet och närheten till skärgården, här finns basen för ett bra liv 

• Skärgården med Marina och aktivt föreningsliv 

• Närheten till havet, den fina naturen och lugnet 

• Lagom stor ort, trevliga människor, vacker plats 

• Närheten till skog och hav. Bra miljö för barn att växa upp i. 
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• Matbutiken skolan Föreningslivet 

• Närhet till havet 

• Närhet till både skog och hav. 

• Naturen och havet 

• Litet samhälle, närhet, natur 

• Havet naturen många små företag 

• Närheten till skärgården. Naturen utanför knutarna. Fina villor till låga priser. Bra affär. Gesällbageriet. 

Rikt föreningsutbud så att det finns något för alla inriktningar. Gästhamnen. Bandybanan och Sporthallen. 

Skolan. Förskolan. Svenska Kyrkans barnverksamhet, Figeholm 

• Lagom stort samhälle, skärgården 

• Naturen. 

• Närhet till naturen, nära till det mesta i byn. 

• skärgården och lugnet 

• Skärgården och naturen samt barnvänlighet 

• Skärgården, lugnet, 

• Natur och skärgård 

• Närheten mellan människor, Skärgården, Naturen 

• Ett litet och bra samhälle 

• Läget nära vattnet 

• Naturen, närheten till havet, lugnet och den korta pendlingen på ca 15 min till o-hamn 

• havet, mindre ort, skola, barnomsorg 

•  

 
• Allt 

• Att inte dra ner bibliotekstider Inte för långt för hemtjänsten att köra vid larm se till att förskolor skolor 

får vara kvar 

• Att stärka Figeholm som mötesplats, gästhamnen, biblioteksverksamheten 

• Billig lokal finns i Misterhult för att flytta kommunal verksamhet till. Typ tjänster som lätt sköts med 

datorer från orten. 

• Bussar, trådlöst bredband 

• Bättre kommunikationer med O-hamn 

• Bättre kommunikationer så att alla lätt kan nå de centrala funktionerna 

• distriktssköterska 

• Distriktssköterska, busstider, cykelvägar både till stan och till kraftverket 

• Distriktssköterska, Mobila primärvårdsteam 

• Distriktssköterskemottagning, mobila primärvårdsenheter 
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• En liten vårdcentral för mindre besvär. Hyreshusen behöver skaffa hissar. 

• Fler etableringar 

• Fler turister ger bättre samhällsservice 

• Flera bussturer. Nya affärer. Morgondistribution på morgontidningar. Bio. 

• För svår fråga. Det finns anställda vid kommunen som bör driva utveckling 

• Mer information om var eller vem man kan vända sig till om man vill ha hjälp. Att politiker och tjänstemän 

gör upprepade besök på orten och bekantar sig med miljön. 

• Mer kultur" 

• Mer satsningar från kommun. Slå samman Fårbos löparsling med figeholmsslingan 

• Säkerställa att affär, äldreboende och skola finns kvar i Figeholm 

• Trygg omsorg. Kommunikationer. 

• Ökat intresse från kommun/politiken mer än på valdagen. 

 

 
• Att starta mindre privata företag 

• B&B-utbud 

• Circle resort 

• Den kommer att utvecklas i samband med att orten växer! 

• Ersättningsindustri till O1 och O2 som läggs ner. Fjärde generationens kärnkraftverk som pionjärarbete? 

O1 var första kommersiella reaktorn i Sverige och då kunde det vara lämpligt att 4 G (t.ex Blykalla 

reaktorn) byggdes här. Vindkraftverkspark i Simpevarp? Batterifabrik i Simpevarp? Slutförvar för långlivat 

radioaktivt avfall SFL i Simpevarp? Solcellspark i Simpevarp för elproduktion? På något sätt utnyttja 

infrastrukturen för elkraftproduktion i Simpevarp som ersättning för kärnkraften. 

• Fler butiker 

• Fler etableringar 

• Fler företagare 

• Flera typer av butiker 

• Genom reklam av befintliga näringsidkare (syns du inte, finns du inte), som i sin tur kan locka till sig fler 

intresserade att bosätta och starta företag i bygden. Samverkan, samarbete, sammanhållning. 

• Lätta på strandskyddsregler för turism. Ta vara på och utveckla skärgården för turism och därmed 

permanent boende. Utan fastboende ingen levande landsbygd, gäller generellt 

• Mer företag 

• Mindre företag som flyttar hit. 

• Nya grenar som kan ta tillvara en del av det som redan finns på Simpevarpshalvön 

• Nytt kärnkraftverk med synergieffekter 

• Se till att Simpevarp får en nystart med en lämplig industri 

• Övernattningsmöjligheter i form av B&B 
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• Bra cykelbanor till Oskarshamn från Figeholm samt efter OKG vägen. Skärgårdstrafik för boende och 

turister 

• Buss och cykel borde gå att utveckla. 

• Bussförbindelser på helgen, cykel leder till stan och ut mot OKG 

• Bussturer som fungerar även från Figeholm 

• bättre bussförbindelser och cykelväg 

• Bättre busstrafik 

• Bättre kommunikationer med O-hamn 

• Cykelväg mellan centralort och Figeholm. GC-väg till Bredvik 

• cykelväg mellan Simpevarp och Oskarshamn, tätare turer med buss. 

• Cykelväg till centralorten 

• Cykelväg till Centralorten, Fler bussturer och turer även helger och kvällar 

• Cykelväg till O-Hamn 

• Cykelväg till Oskarshamn 

• Cykelväg till Oskarshamn. Cykelväg till den största arbetsplatsen Simpevarp. Fler bussturer. Behöver ej 

vara stora bussar. 

• Cykelväg till Oskarshamn. Flera bussturer, och då kvällstid. 

• Cykelvägar!!!! Till Oskarshamn, Bredviken och längs Kustvägen. Tätare bussar även helger och kvällar så 

att det går att planera ett liv utan bilkörning. 

• Fler buss turer helger kvällar 

• Fler bussavgångar till och från Oskarshamn Figeholm 

• fler bussturer 

• Fler och tryggare cykelvägar, tätare busstrafik 

• Framför allt snabba, fungerande cykelvägar där det ges möjlighet att cykla till och från arbetsplatser, även 

med el-cykel. Bra för både hälsan och miljön. 

• Ja det ser ni i tidigare svar. Busslinjer och cykelvägar är en katastrof. 

• Om vi fick bättre cykelvägar kan cykelturismen utvecklas. Om bussen gick på kvällar kan man utnyttja 

stadens kulturutbud 

• Se tidigare svar. Cykelvägar till Simpevarp och Oskarshamn. Bilpoolning? 

• Trots att vi betalar samma landstingsskatt som alla andra så går det knappt några bussar alls! Synka med 

E22 med hjälp av närtrafiken i större utsträckning 

• Tätare busstrafik, bättre cykelvägar framförallt ut mot kärnkraftverket 

• Vi har en bra cykelväg mellan Fårbo o Figeholm. Låt den fortsätta ut till Klintemåla! Sen en cykelväg via 

Skaftvik till Oskarshamn!. Mer samåkning o bussturer på helgen 
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