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• Deltar på aktiviteter och i föreningar. 

• Deltar på aktiviteter och i föreningar. 

• Den aktiva samhällsföreningen 

• Det är bra sammanhållning i byn och vi som bor här är engagerade i vår bygd/by. 

• Engagemanget l alla år 

• Folket i bygden 

• Grannar, föreningsliv, förskola (Fårbo) 

• Grannsämjan god. Ställer upp för samhället. 

• Jag bor inte i mörtfors. Det finns inget alternativ att kryssa i för oss som inte bor i en by. Jag trivs där jag bor 

för att det ligger enskilt, inga fastboende grannar. Jag hade inte kunnat fylla i det här om jag inte kryssat i en 

by. Dåligt upplägg på enkäten för alla som är som jag. 

• Jag har bott i bygden som barn och tonåring. Jag hör hemma här 

• Just gemenskapen 

• Känner alla och respekteras av de flesta 

• Man kan påverka vad som ska hända i byn. Vet vem man ska fråga vid frågor. 

• Många av oss umgås. 

• Närhet och öppenhet 

• Omtänksamma och hjälpsamma grannar 

• Sammanhållning engagemang 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Obs! Tyvärr så har Dagligvaruhandel fallit bort från fråga 16a. 



 

 
• Arbetstillfällen, det tror jag är nyckeln. Finns det jobb så kommer folk att vilja bo på orten t,e,x krossen i flivik 

det är nästan bara folk från Kalmar som jobbar där 

• Att göra e22:an säkrare med mitträcken, viltstängsel och bättre busshållsplatser! Mer stöd till infrastruktur 

som skola, buss o tågförbindelser, bensinmackar, livsmedelsbutiker. Bevara postservice och utöka 

budfirmornas utkörningstillfällen. 

• Att vägen/backen ner till Mörtfors sandas/saltas när det är halt. Skolbussen vill inte åka inte ner i byn om det 

är halt på vägen. 

• Bättre bussförbindelser. (minibussar) 

• Bättre kommunikationer 

• Bättre mottagande av asylsökande och nyanlända. Visa välkomnande och tillvarata deras resurser! 

• Bättre vägunderhåll från kommunen 

• Förbättra E22:an 

• försöka bevara dom saker som redan finns. Alla vet att de inte går att begära att de ska finnas alltmöjligt ute 

i glesbygder men dom sakerna som finns tycker jag är viktigt att förvalta 

• Göra vägen in till Mörtfors normal 

• I bygden och runtomkring skulle jag gärna se att leder kunde kombineras med kaféer på lite olika platser, 

t.ex Stensjö by 

• I Mörtfors finns det många äldre personer och jag har hört önskemål om ett boende för dem i Mörtfors. Typ 

mindre lägenheter. 

• Kommunikationer 

• Kommunikationer 

• Mer arbetstillfällen 

• Mer kultur, som fler biblioteksfilialer, ett öppet visarkiv, aktiva biografer och konsthallar 



• Mer satsning på gamla folkets hus. 

• Närmare livsmedelsbutiken 

• Sociala aktiviteter för nya och gamla invånare 

• Trygghetsboende för äldre 

• Turistmål som lockar hit övernattningsgäster 

• Varubil 

• Varubil 

• Äldreboende 

 

 
• Att kommunen inte verkar för landsbygden lika mycket som tätorten. 

• Att kommunen tänker hela kommunen skall leva inte bara Ohamn. 

• Bredband/ fiber 

• Cykelväg till Oskarshamn 

• Ett gym i misterhult, som är öppet jämt. Alla som går dit skulle ha nån form av nyckel. 

• Fler lekplatser 

• Förbud att köra stora transporter genom samhället, t. ex timmerbilar 

• Hälsocentral 

• Kommunengagemang 

• Kommunikationer 

• Seniorboende i Mörtfors 

• Säkrare vägar! (E22:an med mitträcken, viltstängsel, hastighetsbegränsningar och bättre busshållsplatser!) 

• Utökad infrastruktur på landsbygden (satsa på skola utanför tätort, buss o tågförbindelser, bensinmackar, 

livsmedelsbutiker. Bevara postservice och utöka budfirmornas utkörningstillfällen.) 

• Varubil 

• Varubil 

• Vägskötseln 

• Äldreboende 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
• Bra sammanhållning och engagemang i byn. Lätt att komma in i gemenskapen, om man vill, det är dock inget 

krav. Vacker natur och härligt djurliv inpå knuten. Lugnt och skönt, ett bra ställe att växa upp på. Det finns en 

bra skola och förskola i grannbyn. 

• Det finns jobb i kommunen, skärgård bra folk 

• Ett bra ställe att bo på 

• Här finns allt 

• Kolla Mörtfors! 

• Lugnet och sammanhållningen. 

• Miljö 

• Natur och miljö samt trevliga människor i bygden 

• Nature, människorna 

• Nature, människorna 

• Naturen 

• Naturen 



• Naturen, miljön, lugnet 

• Naturen, Möjligheten att bo ensligt 

• Området, naturen. 

• Vacker natur, trevliga människor 

• Vackert, trivsamt, goda grannar, gemenskap 

 

 

 
 

  



 
• Belysning vid hållplatsen på E22an 

• Belysning vid hållplatsen på E22an 

• Buss 

• Bättre 

• Bättre vägar. Fler busstider på helgerna. 

• Fler avgångar på E22, pendlingsparkeringar vid hållplatser. Med laddplatser för elbilar/ elcyklar. Cykelväg så 

man kan ta sig till Fårbo (Oskarshamn) utan att cykla på E22 

• Framåt 

• Se till att KLT synkar busstiderna med tågen! Fler bussavgångar kvällar och helger. 

• Såsom det här kommenteras 

• Säkrare busskurer vid E22 

• Tycker det fungerar bra längs E22:an. Tack vare busslinjen mellan Västervik och Kalmar 

• Tätare turer med mindre bussar 

 

 
 


