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 Anknytning till bygden 

 Arbete. Flyttat ihop med sambon. 

 Barnvänligt och havet 

 Familjärt mysigt samhälle 

 Flyttade först båten från Kalmar till Påskallavik. Sedan blev vi förtjusta i samhället och skärgården 

och köpte fritidshus. Därefter flyttade vi permanent till P-vik. 

 Hembygden 

 Jag ville tillbaka till Påskallavik 

 Kärlek 

 Längtan till skogen, havet och lugnet. 

 Min fru är från Påskallavik. Vi bor i hennes föräldrars hem 

 Min sambo är därifrån och vi hittade vårt drömhus. 

 När Oskarshamn men ändå på landet, nära havet, finns mindre mataffär för det nödvändigaste. 

 Nära havet o bra priser på boende. 

 Nära natur och hav 

 Närheten till havet 

 Personliga skäl 

 Tillbaka till mitt föräldrahem 

 Trevlig by som har allt man behöver 

 Tyckte att orten verkade trivsam och vacker. 

 Uppväxt i Påskallavik. Flyttade efter gymnasiet till Oskarshamn där vi bodde i 6år. Nu har vi flyttat 

tillbaka till Påskallavik pga gemenskapen och perfekta området för barn och unga att växa upp. 

 Vacker natur, gemytligt klimat 

 vi har båten här ett mycket trevligt samhälle 

 Ville bo vid havet. Hittade lägenhet med liten altan där jag kan ha lite blommor. Affär på 

gångavstånd 
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 Aktiv i föreningslivet 

 Alla hälsar glatt på varandra 

 Alla känner alla samt delaktig i båtklubben 

 Alla pratar med alla och är vänliga. 

 Alla är lättsamma o trevliga. 

 Arbetar i kyrkan. 

 Att man kan historien om samhället 

 Att man under flera år bott här och haft barn i skola och föreningar vilket gjort att man lärt känna 

de som bor här. 

 Barn i skolåldern och via det fått ett umgänge 

 Barn och barnbarn bor här och har nätverk som jag naturligt blir delaktig i, viss 

föreningsverksamhet som ger gemenskap, samt att bygden är en kulturbygd med intressant 

historia. 

 Befolkningen 

 Bla. kyrkis 

 bla.Medlemskap (och medhjälp på olika sätt) i IFStjärnan , fotbollssektionen. 

 Bli väl mött av alla. 

 Brukar hälsa på varandra samt småprata vid olika tillfällen 

 Båtklubben 

 Båtklubben 

 Båtklubben. Folket vid havet och båtlivet till sjöss. 

 De flesta känner varandra, tryggt att känna igen folk 

 Delaktig i förening samt känner många 

 Delaktig i föreningslivet i skolan. 

 Delaktig i samhällets föreningar 

 Det är trevligt här 

 Det är väl därför man har bott kvar, nära till arbetet i Oskarshamn och att det finns affär och närhet 

till stränder. 

 Det är väl därför man har bott kvar, nära till arbetet i Oskarshamn och att det finns affär och närhet 

till stränder. 

 Det är väl därför man har bott kvar, nära till arbetet i Oskarshamn och att det finns affär och närhet 

till stränder. 

 Dom är trevliga här 
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 Engagerad i PRO samt trevliga människor 

 Familjen, barn, barnbarn bor här. Känner andra. 

 Finns en gemenskap i p-vik 

 Flera generationers boende gjort detta till mitt hem 

 Flera lokala kontakter. 

 Folk. 

 Folket här får mig att känna mig hemma här 

 Föreningsliv samt konstintresse 

 Föreningslivet 

 Föreningslivet 

 Föreningslivet. Båtklubben har blivit inkörsporten. Konsum har också bidragit till den känslan och 

andra vänliga innevånare som vi träffat och lärt känna. Många hundägare. 

 Gemenskapen man får främst genom skola/fritids och barnens aktiviteter. Mentaliteten att "alla 

känner alla" 

 Genom aktivt deltagande i föreningslivet 

 God kontakt med grannar, genom kyrkokören och en trivsam butik. 

 Går på Träffpunkten 2 ggr/vecka. 

 Haft barn i skolan och knutit som förälder många kontakter som man har även idag 

 Har man bott i Emsfors i 34 år så känns det så! 

 Har vänner och känner många i bygden 

 Hembygden 

 Här hälsar man på varandra när man möts 

 Idéellt arbete med Röda Korset och Missionskyrkan 

 ideelt arbete i hamnen. 

 Jag har familj och vänner här och är verksam här i företag. 

 jag hör hemma här vid havet o skogen 

 Jag är Hustomte här. Mr Påskalla kan man säga. 

 Jag är med och bedriver fotbollsverksamhet 

 Jag är medlem i föreningar 

 Jag är medlem i PRO där jag känner mig välkommen. Går också på Träffpunkten. Trevligt! 

 Känner 

 Känner de flesta Påskallavikare. 

 Känner dom flesta man möter på gatan o butik 

 känner dom flästa 

 Känner många genom föreningar 

 Känner många här. Har varit aktiv i IF Stjärnan under många år. 

 Känner många som bor här. Folk hälsar på varandra oavsett om man känner varandra eller inte. 

 Känner och har mycket gemensamt med folket på orten. 

 Lagom storlek där alla känner alla. IF stjärnan bidrar till mycket. 

 Lätt till samtal och alltid en hälsning 

 Man har lärt känna folk, alltid några vänliga ord när man möts. 

 Med de intressen jag har får jak många kamrater,det är även lätt att komma in i gemenskapen. 

 Medlem och aktiv i Påskallaviks båtklubb där vi fått många goda kontakter 

 Mitt intresse av sjön och gemenskapen i båtklubben och byggdens framtida existens och utveckling. 

 Mitt liv, mina minnen, en stor del av mina släktingar finns här. 

 Många kontakter genom föreningslivet 

 Många möten med bekanta människor som bor eller besöker orten 

 Många vänner och bekanta 

 Många vänner. Med i PRO. 
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 Människorna 

 PRO boule 

 PRO. Träffpunkten. Boule. 

 Påskalla i mitt ❤, född, uppvuxen och jobbat här. Flyttade under en period ut, men är nu tillbaka 

igen sen 14-15 år. Har alltid en längtan hem till just P-vik när jag är hemifrån. Här har jag "alla mina" 

antingen i levandes livet eller borta på kyrkogården. Det här är hemma är nog den enkla 

förklaringen. 

 Påskallavik är litet. Alla känner i stort sett alla och hälsar på varandra. 

 Samhörigheten. Kännedom. Vänner. 

 Småstadkänsla - känner många- 

 Stort engagemang i Påskallaviks båtklubb. 

 Trevlig atmosfär 

 Trevliga, vidsynta och engagerade människor/grannar. 

 Trevligt folk och ett bra föreningsliv. 

 Trivs jättebra. Spelar i kyrkan ibland 

 Uppväxten med kompisar. 

 Varit aktiv genom motion/idrott. 

 Vi är engagerade i båtklubben och har varit engagerade i Stjärnan där barnen var små. 

 Våneviks båtklubb 

 Våra barn har vuxit upp och gått i Påskallaviksskolan 

 Väl mottagna fast vi är utsocknes 

 Vänliga människor runt omkring mig drog iväg mig på PRO-gympa, stavgång, fikastunder och 

samvaro med utflykter. 

 Vänligheten, alla känner alla... 

 Vänner och bekanta 

 Vänner och bekanta även del i föreningsliv. 

 Är aktiv i föreningslivet. 

 Är delvis involverad i föreningslivet, båtklubb, fiskeklubb. 

 Är med i föreningar och har många bekanta i byggde 

 Är med i Stjärnan och båtklubben 

 Är uppväxt i bygden och har bott här hela livet frånsett 6 år då jag bodde i Oskarshamn. 

 

 
 Fler aktiviteter 

 Fler än idrottsföreningen bör driva föreningslivet. Påskallaviksborna känns något misstänksamma 

mot ny- och oliktänkande. Kommunen känns fast i ett gammalt socialdemokratiskt 

betongtänkande. En större öppenhet vore välgörande. 

 För nyinflyttad och har inte valt att engagera mig i någon förening. 

 Känner många här 

 Känner, i stort sett, bara gemenskap med personer som bor i samma hus. (Kasern i Vånevik). 

Grannarna i villorna runt om känner jag inte. 

 Någon levande mötesplats, kopplad till lite olika aktiviteter 

 Skulle gärna se ett större utbud av aktiviteter, studiecirklar lokalt här i byn 

 Vet inte riktigt 
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 Behöver ett anpassat pensionärsboende. 

 Har köpt bostad på annan ort 

 Har nyligen köpt ett fritidshus, i annan kommun, som vi planerar att flytta till när vi blir 

pensionärer. 

 Kommer flytta in till Oskarshamn 

 Landsbygden kommer inte överleva någonstans 

 Om det finns attraktiva lägenheter i sjönära läge 

 Om jag lever om tio år klarar jag inte av vårt boende och vill då flytta hem till Malmö 

 Påskallavik/Oskarshamn kommer aldrig bli en sådan plats som jag kan kalla för "hemma". 

 Så länge jag orkar sköta hus och trädgård vill jag bo kvar där jag bor nu. 
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 Aktivitet centrum för ungdomar på bandybanan, asfaltera upp banan och med belysning (spola på 

vintrarna) plus en massa andra aktiviteter. 

 Aktiviteter både för barn & vuxna 

 Alla gator är misshandlade efter fiber-arbete. -Reparera! 

 Anordna någon slags tävling för tonåringar där de ska tävla i lag på sommaren. Typ 5-kamp med 

kanotpaddling eller liknande. 

 Arbetstillfällen. 

 Att folk börjar samverka för Påskallavik är inte tre i ett samhälle som det var förr i tiden. 

 Att kommunen tar större ansvar för skötsel av parken kring Källströmsgården och badplatsen i 

Vånevik. Märkligt att det ska ske ideellt. 

 Att locka personal till område syd i kommunen som vi heter så att personalen inom äldreomsorgen 

ej är underbemannad här. 

 Att Nötöcampingen inte blir ett skrotupplag 

 Att vi blir fler människor i samhället. Komma igång med bostadsbyggandet, sen blir det en 

dominoeffekt som gör att servicen blir bättre 

 Att vi får behålla vår Träffpunkt, på samma ställe. 

 Att vi får inflytande över Strandagården och inte bara betala. Vi betalar skatt som alla andra. 

 Attraktiva äldreboenden 

 Bageri/Café 

 Bankservice. 

 Belysning och bättre avfart vid södra infarten till PÅSKALLAVIK vid E22 från Mönsterås 

 Belysning på slingan, spola isbanan. 

 Belysning på Örnehed 
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 Belysning vid fotbollsplan på nötö samt konstgräs 

 bevara gammelskogen i Vånevik 

 Boende. Nybyggnstion av lägenheter. 

 Bussföbindelser 

 Bussförbindelser 

 Bussförbindelser 

 Bussförbindelser tex.norra Påskalavik ,Vånevik har numera 3-5 km till busshållplatsen vid E22an 

närtrafiken funkar ej om man ringer KLT. Det ser endast bra ut på papperet ej i vekligheten svårt att 

ta sig dit barn& gamla ja vem vill gå 5km i snöslask vänta på bussen i 20-50 minuter kall och frusen 

bussarna ofta försenade i båda riktningarna. 

 Bussförbindelserna-att tiderna stämmer med skolans slut. 

 Busskommunikationerna 

 Busskommunikationerna 

 Busskommunikationerna har blivit katastrofala! Bussarna måste gå genom samhället om det ska gå 

att nyttja dem. Busshållplats E22 är mycket otrygg och obehaglig att stå och vänta på och ligger 

alldeles för avsides. 

 Busskomunikationerna 

 Bussturer efter 18.30 genom Påskallavik, Vånevik samt helger 3-4 turer per dag 

 Bygg nytt för äldreboende. 

 Bygg till flera "små röda hus" bort mot Svenssons berg, väg finns ju redan. 

 Bygga fler bostäder 

 Bygga mer boende 

 Bygga seniorboende 

 Byggnation av både senior och äldreboende. 

 Byggnation av seniorboende 

 Bätre kommunikationer 

 Bättra för turister sommartid 

 bättre bussförbindelse på kustvägen till kalmar, som de var förrut 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser genom samhället. 

 Bättre busskommunikationer 

 Bättre busskomunikationer genom samhället. 

 Bättre cykelvägar till Oskarshamn 

 Bättre handel med större utbud 

 Bättre kommunikationer 

 Bättre kommunikationer med buss. Det blev en klar försämring när länstrafiken slutade köra inom 

Påskallavik utan numera går förbi ute på E22. Vi åker på vintermånaden buss till jobb i Kalmar på 

grund av dåligt väglag. Men när det blir snö- och isfritt så kommer vi att köra bil av både 

komfortmässiga och ekonomiska skäl - inte miljövänligt men det har för högt pris i nuläget. Det 

vore helt annat om vi slapp ta oss ut till E22:an 

 Bättre marknadsföring av skärgården, tillgång till båtutflykter 

 Bättre pizzeria med bra öppettider 

 bättre samordning i orten 

 Bättre samordning mellan olika föreningar. 

 Bättre urval på äldreboende 

 Bättre öppettider på sopstationen. 

 Bättreväg underhåll 

 Cyckelväg till busshållplats vid E22 
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 cyckelväg till Oskarshamn 

 Cykel- och gångbana Kristdalavägen 

 Cykel och gångbanor med slät asfalt och inte oljegrus. Exempelvis till emmekalv där det inte går att 

åka inlines eller sparkcykel. 

 Cykel-/gångväg mellan Påskallavik-Oskarshamn samt mellan Påskallavik-Mönsterås med bra asfalt 

för att öka säkerheten samt då gynna samtliga typer av aktiviteter (inlines, cykel, rullskidor, gång, 

löpning mm.) 

 Cykelväg till Oskarshamn 

 Cykelvägar. Framförallt till Oskarshamn. 

 Cykelvägar. Främjar motion och minskar utsläpp från fordon. 

 Distriktsköterska. 

 En aktiv samhällsförening. 

 En fritidsgård som drivs av anställd från kommunen 

 En fungerande motionsslinga 

 En förening för alla pensionärer behövs. 

 En klubblokal att samlas i 

 En återvinningsverksamhet värd namnet. Bygg en kortåtervinningscentral i likhet med den i 

Figeholm. 

 Engagera människor istället för maskiner när det blir dags att lägga på nya spån i slingan...etc. 

 Enkelt fikaställe med kvällsöppet. Som en träffpunkt. 

 Ett aktivitetshus tex där det finns gym, fik och allmän aktivitet för alla åldrar 

 Ett offentligt gym. 

 Ett samarbete mellan föreningarna. 

 Ex behöver fler klädbutiker till komma till Oskarshamn för att inte ungdomar och vi som är i 

medelåldern ska känna att vi måste till Kalmar för att handla kläder. Vi behöver få hit ex. Gina 

Tricot, Flash, BikBok,Cubus, Kicks, ja, listan kan göras lång, Biltema m.m. Oskarshamns stadskärna 

är jättemysig och vi vet att turister gärna söker sig till staden. Detta utbud skulle även främja 

Påskallavik. 

 Fiber/IT 

 Fixa iordning badplatsen mer 

 Fixa slingan 

 Fixa till botten på badplatsen på Nötö. Var där med barnen en gång i somras. Kanonbra plats med 

både brygga, gräs och sand men 3 meter ut var botten så dyig att vi inte ville släppa ut barnen i det 

och åkte hem igen. 

 Fler boende som engagerar sig i föreningslivet 

 Fler bostäder 

 Fler bostäder mellan Påskallavik o Vånevik 

 Fler bussar genom samhället 

 Fler bussturer och i helgerna 

 Fler väggupp 

 Fler äldre/senior boende. 

 Flera gång och cykelvägar 

 Flytta eller förläng slingan ut på/runt Nötö så att man kan njuta av den vackra utsikten/naturen 

som finns här när man motionerar/promenerar. Jag skulle ge mig ut och springa/promenera där 

betydligt oftare. Har man lite knäproblem så är den gamla slingan alldeles för kuperad på för att 

ens ta en promenad på. 

 Fritidsaktiviteter för barnen 

 Fritidsgård som är öppen varje dag 

 Främja lokala idrottsföreningen 
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 Främja turismen på bygden 

 Förbättra badplatsen Nötö med möjligheter att ställa upp husvagn tex. Camping 

 Förbättra bussförbindelser till Vånevik, har försämrats mot tidigare 

 Förbättra reklam kring alla fina besöksmål i området. 

 Förbättring av samhällsgator och utfarter mot kustvägen. 

 Förskolan 

 Först och främst behövs tomter för nybyggnation. Vi har en fantastisk natur som borde göra att 

Påskallavik är ett självklart val för de som vill ha nära till naturen och havet. Nära till Oskarshamn, 

tar lika lång tid att köra som från ex Mysingsö eller Saltvik in till Oskarshamn. Ganska nära Kalmar 

enkelt att ta sig ut på E-22:an. Oskarshamns kommun behöver satsa på boende och alla vill inte bo 

inne i Oskarshamn. Påskallavik har närhet och enkelhet att ta sig in till Oskarshamn. Men 

avståendet till Kalmar är inte större än att man skulle kunna arbeta där och bo i Påskallavik. Kalmar 

växer otroligt fort. Här behöver hela Oskarshamn vara med när det gäller att få hit butiker och 

företag så inte Oskarshamn urholkas. 

 Ge bidrag till småföretagare i bygden 

 Ge tillbaka våran miljöstation 

 Gym för äldre 

 Gynna småföretagande och verksamheter som är förankrade i bygdens möjligheter, det ger 

uthållighet. Våra grannlän Jönköping och Kronoberg har ett helt annat landsbygdsföretagande. 

Påskallavik är fortfarande ett brukssamhälle som måste omorientera. 

 Gång och cykelvägar 

 Gång och cykelvägar i sammhället 

 Gångväg 

 Gångväg längs med stranden i hela Påskallavik 

 Gör en inspektion/översyn av dessa förslag snarast möjligt. 

 Hamncafe öppet året runt 

 Hamnområdet är en naturlig samlingsplats i Påskallavik utnyttja det." 

 Hantverkshus, starta en förening och en ge oss en lokal att gemensamt försälja lokalt producerat 

hantverk o likn - främst kring helger och sommartid 

 Headhunta behöriga lärare istället för att anställa folk från gatan 

 I stället för mer eller mindre användbara sakar, väntande på slutdeponi. 

 Idrottslig utveckling, belyst motionsspår, utegym etc 

 Inget specifikt förslag, men att Påskallavik inte "glöms bort" av kommunen, bara för att det är en 

mindre ort! Vi vill och behöver också prioriteras på många sätt.tex gräsklippning, skötsel av tex 

gräsytor och lekplatser. 

 Inhägnad rastplats för hundar. Vi är många hundägare som vill hålla oss till lagen om koppeltvång 

och önskar därför att hundarna ska kunna få springa fria och leka under "säkra former". 

 Inomhus gym. Vansinnigt att behöva ta sig med bil 3 mil tur o retur för att gymma. 

 Jag måste åka till ICA maxi för att hämta paket i stället för till Coop. 1 mil längre än Coop P-vik 

 Jag skulle vilja att bussförbindelsen blir bättte. Att bussen kör inom Påskallavik igen. Pga att det har 

tagits bort så åker man mindre buss än förut. 

 Kameran i hamnen behöver en översyn och ny beläggning 

 Kanske en liten skärgårdspråm typ Figeholm, äldre och personer som har svårt att gå kan få en 

chans att komma ut i skärgården eller Runnö. 

 Klipp gräset fler ggr än till midsommar. Glöm inte ute i Emsfors, som ser ut som om kommunen 

glömt bort den orten. 

 Knyt ihop centralorten Oskarshamn med en kustnära cykelväg 

 Kollektivtrafiken 
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 Kommunen kunde finansiera eller åtminstone delfinansiera båtturer mellan P-vik och Oskarshamn 

och även ut till Runnö. Det skulle ge möjlighet för turister/besökare att inte bara kunna stå 

stranden och titta på vår skärgård (som vi lyfter så högt i besöksnäringen) utan även uppleva den 

på nära håll! Kommunen bör också stimulera turistnäring och turistföretagande här till förmån för 

hela kommunen på längre sikt 

 Kommunen satsar mer i påskallavik 

 Kommunens miljöansvar angående renhållning samt grönområden. 

 Kommunikationen 

 kommunikationer 

 Kommunikationerna måste förbättras, tillbaka med mer bussförbindelser innifrån samhället. 

 Komunikationerna 

 Konstgräs på Örnehed 

 Kontakta alla villaägare vars buskar och träd hänger ut på gångytor/väg 

 Leda om trafiken och bygga fartdämpande hinder på uddegatan och kulturgatan 

 Lite fler sommaraktiviteter 

 Lokalbussar finns ej på lite udda tider 

 Lyse (och upprustning) av skogsslingan 

 Långsiktiga åtgärder som gör livet bättre, för barn och gamla samt de som har att utföra det dagliga 

arbetet inom dessa områden. 

 Låt Påskallaviks långa stränder ända ut mot Spänget blomstra upp för turism, camping och fiske. 

 Lägg ner planerna på att bygga villor i Våneviks gammelskog för gott. Fler bostäder i Påskallaviks 

samhälle centralt/västerut är en bättre idé. Värna om det som är vår stora tillgång och styrka, 

naturen. Det skulle locka människor utifrån, både boende och besökare, eftersom det är en 

bristvara på många håll. 

 Markerade husbilsplatser med eluttag (ställplats). Detta gynnar verkligen turismen. Husbilsfolk 

handlar på plats. Ställer inte till med bråk! 

 Mer aktiviteter för de äldre 

 Mer aktiviteter i hamnen, ex sommarbutiker och evenemang 

 Mer evenemang i bygden 

 Mer gatlampor vid soptationen o satsningar på Nötö tex uppröjning av badplatsen o tömning av 

septitanken o soporna för det blev glömt i somras. 

 Mer nybyggnation. 

 Mera kulturevenemang 

 Mera öppet på fritidsgården 

 Minigolfbana 

 Motionsmöjligheter ex motionsslingan utegym 

 Motionsslingan 

 Mycket bättre grovsopshanreing. Se till att vi får tillbaka som det var borta vid Stridsholm 

 Mycket tätare bussförbindelser genom P-vik samhälle. Det är katastrof för många som har en till tre 

km till busshållplatsen vid E-22. Dessutom har vi ingen förbindelse vare sig norr eller söderut 

genom samhället om helger och sena kvällar. Vardagar är turerna mkt sparsamma och passar illa. 

Vid skolledighet är det ännu sämre. En kollektivtrafik värd namnet skall trafikera där folket bor, - 

inte kilometervis bort. Klt är verklighetsfrånvnd. Därför går bussarna tomma till halvfulla. 

 möjlighet att gå längs hela kustlinjen, även inne i samhället 

 Mötesplatser där man samlas o lär känna varandra bättre för alla åldrar 

 Ny infart söderifrån E22:an. Även lyse vid avfarten. 

 Ny motionsslinga med lyse. 

 Nya bostadsområden för att locka mer folk att flytta till Påskallavik och omnejd. 

 Nya byggbara tomter 
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 Nybyggnation av villor. 

 Någon mer busstur genom samhället. 

 Något för tonåringarna att göra 

 Nära fiske till Emåns mynning. Kanot -båtuthyrning. Sommar -pubar -matställen. Pooler. 

 Nötö! =badplats och camping. 

 Paketutlämning på närmare håll än i Oskarshamn 

 Placera det planerade utegymet vid badplatsen på Nötö. Så kan man ta ett svalkande dopp efter att 

man tränat sig svettig. Hade ju varit passande att ha både slinga, gym och fotbollsplan på samma 

plats. Jag som är förälder har oftast endast möjlighet att gå iväg för att träna när det är mörkt och 

det känns mycket olustigt att gå alldeles ensam på kvällarna in till "Mullängen" där den planeras att 

läggas i dagsläget. 

 Promenadväg längst HELA kuststräckan. Som binder samman Nötö med Vånevik. 

 Renovering av gamla dagiset 

 Rensa upp längs vandringslederna i Vånevik, Påskallavik från sly, nerblåsta träd m.m 

 Rusta upp badplatsen i Vånevik. 

 Röjning av icke bebodda områden 

 Saknar fiberuppkoppling, då vi inte fick del av det när det drogs fiber under 2016. Varför??? 

 satsning för ungdomars aktiviteter på fritiden 

 Satsning på skärgårdsturism 

 Se till att fortast möjligt påbörja och färdigställa den gång/cykelväg som självklart ska ingå, då 

busshållplatser flyttats som skett i Påskallavik. 

 Se till så det börjas bygga nya hus. 

 Separat cykelväg till Oskarshamn. 

 Servicen för oss på landsbygden såsom bank, bussförbindelser . 

 Skapa tillväxt genom inflyttning, bygg mera bostäder 

 Skolan 

 Skolan 

 Skolan kvar 

 Skolan är en ren katastrof byt ledningen 

 Skolan är kvar på orten 

 Skolans ledning 

 Skulle behövas byggas fler större hyresrätter och radhusområden då det är väldigt attraktivt att bo i 

Påskallavik och många barnfamiljer söker sig hit. Skulle även behövas byggas fler lägenheter för 

enbart äldre så dom får bo bra till lägre hyror och att dagverksamheten för äldre blir bättre. 

 Skydd för nordostvindar i gästhamnen. Typ en flytbrygga som ger fler platser. 

 Skyddad hamn mot Nordostliga vindar 

 Skärgården 

 Skärgårdsturer. 

 Snabbuss på morgon och e.m. till/från Kalmar flygplats. 

 Sommarmorgonträffar vid hamnen med någon intressant kort föreläsning om något / 

berättarträffar 

 Soptippen öppnas igen 

 Sporthall m läktare 

 Starta upp studiecirklar - hantverk, it eller övriga 

 stensättning o blommmor på det lilla torget framför Gästis 

 Stiftelsen Strandagården är en fattig stiftelse,--den ensam har inga möjligheter att restaurera och 

utveckla lokalen på egen hand. Enligt uppgift finns 700 000 kr avsatta till strandagården. De räcker 

inte långt på grund av de stora behov fastigheten har. Värmesystem, fönster och entre är 

miserabla. Handikapptoalett saknas. Sluta snacka. Handla istället.!!! 
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 Stor lekplats vid badet. 

 Strandnära tomter och fler tomter för nybyggnation i P-vik o vånevik 

 Städa upp på bandybanan, ser bedrövligt ut. 

 ställplatser vid hamnen 

 Stäng inte träffpunkten för de där LSS vill säkert inte bo där ändå men de som är gamla här kan i 

många fall ta sig dit själva o med hemtjänsten. Det är inte handikappanpassat på Pensionärernas. 

 Stöd för skötsel av bandybanan. 

 större affär med bättre utbud och BÄTTRE parkering 

 Större evenemang, framförallt på somrarna 

 Större kommunalt stöd för skötseln i vårat fina hamnområde. Allt för mycket bygger på ideellt 

arbete. 

 Sänk hastigheten till 30 alt. 40 km/h genom hela "city" 

 Södra infarten E22 från Mönsterås bättre avfart och belysning 

 Ta tillvara på nötö mer. Bygga dansbana etc. 

 Tex. att man sandar båda körfälten när det är halt, och underhåller vägarna. 

 Tillgängligare bussförbindelser 

 Trafiksäkerhet, bla gång/cykelbanor 

 Trivsel/miljö. "Ängen" bakom lekplatsen vid PRO bör planas ut och bli gräsmatta och en 

parkliknande miljö. Tror det skulle vara uppskattat. Bättre utsikt mot vattnet då med. 

 trottoarer på flera vägar 

 Trygghetsboende 

 Tycker det borde anordnas mer evenemang här i Påskallavik. Både för vuxna och barn. 

 Tycker man kan rusta upp Strandagården med bla. ny ytterpanel så det ser lite roligare ut. 

 Tätare bussförbindelse till Oskarshamn med hållplatser inne i samhället. 

 Tätare kollektivtrafik till Ohmn från norra P-vik/Vånevik 

 Ungdomsaktiviteterna 

 Uppfräschning av gemensamhetsställen (strandagården) 

 Upprustning av exempelvis strandagården för att ge de boende i samhället / föreningar möjlighet 

att hyra vid t.ex. festligheter och andra evenemang. 

 Utnyttja läget vid havet med övernattningsmöjligheter. 

 Utnyttja skärgården 

 Utnyttja stora magasinet i hamnen till liknande allaktivitetshus för alla åldrar 

 Utveckla hamnen och de omgivande mindre kajerna ex. Vånevik 

 Utveckla handel 

 Utöka Vånevik och släpp tomter för nybyggnad.  

 Vandringsled vid havskanten 

 Vi behöver bättre bussförbindelser och möjlighet att ta bussen inne i Påskallavik. Det blev en 

mycket stor försämring efter det att hållplatserna flyttats ut till E22. Kanske kortare restid för 

några? För många av oss är det numera så långt avstånd till närmaste hållplats att vi är beroende av 

bil för att kunna ta oss till busshållplatserna. Svårt också för många barn och äldre att kunna ta sig 

ut till E22. 

 Vill vi att landsbygden ska blomstra får man inte bromsa utvecklingen. 

 Vägar & infrastrukturen 

 Återinföra en fungerande anläggning för återvinning som gagnar hela Påskallavik med omnejd. 

 Återvinningen 

 Återvinningsanläggning/grovsopshanteringen 

 Återvinningsstation med ökade öppettider och alternativ. 

 Äldreboende 

 Äldreboende 
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 Ändra sträckningen på buss 169 så den går ut till busshållplatsen på E22. 

 Ännu bättre stöd från kommunen vad gäller samhällsservice och satsningar på besöksnäring och 

friluftsliv/skärgårdsliv. Men måste säga att det blivit mycket bättre de senaste 5 åren 

 öka byns aktiviteter, näringsliv under turistsäsongen - 

 Önskar att fotbollens dag ska arrangeras igen och vara lika stort som när vi var små att det blir mer 

för barnen att göra. Sommarmarknaden blir större och arrangeras på bandyplanen istället 

 Önskar att Nötö badplats rustas upp med sandstrand, sandbotten, lekplats en liten kiosk, 

omklädningsbås och bättre toaletter. Vet att alla Påskallaviksbor skulle uppskatta och använda den 

badplatsen flitigt. Varför inte använda och göra något bra av dom guldkornen vi har! 

 

 
 Aktiviteter 

 aktiviteter för medelårs kvinnor/men 

 Aktiviteter för ungdomar 

 Allt 

 Arbetsmöjligheter 

 Asfaltera kyrkans parkering och gör det fint med träd/blommor. 

 Att det ges utrymme för bygge fler tomter. 

 Att kunna träna, gym eller gruppträning 

 Att man börjar bygga någon gång Det behövs lite ställen att bo tex 

 Bageri/cafe 

 Bank 

 Bank med kontanthantering 

 Bankomat för insättningar! 

 Bankomat inne på Coop 

 Bastu. 

 Belysning i motionsslingan. 

 belysning och bättre skötsel av elljusspår! 

 Belysning och vindskydd i lekplatsen 

 Belysning på slingan, spola isbanan. 

 Bra bussförbindelser 

 bra bussförbindelser 

 Bra bussförbindelser, och gärna gratis för pensionärer. 

 Bra bussförbindelser. 

 Bra kollektiva kommunikationer genom samhället norrut och söderut. 

 Bra motionsslinga med belysning! 

 Bra slinga 

 Bussar som går igenom samhället och inte bara längs utsidan på E22:an 

 Bussförbindelser genom Påskallavik med täta turer dag och kväll, även helger 

 Bussförbindelser genom samhället. 

 bussförbindelser genom samhället. Kanske någon form av samåkning? 

 Bussförbindelser har funnits tidigare har hört att antalet åkande p-vik-Vånevik minskat drastiskt. 

 Bussförbindelser till Oskarshamn när man är gammal och inte kan gå till E22. 

 Bussförbindelser varje veckodag inom tätorten. 

 Bygga ett badhus i hamnen, likt det som fanns förr! 

 Båt som gästar Runnö naturreservatet. Kanske gick att ordna cafè, bad m.m. på Runnö via kontakt 

med öborna. 
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 Båttransporter till olika besökspunkter i skärgården 

 Båtturer för invånare och turister på sommaren. 

 Bättre badplatser 

 Bättre bussförbindelse 

 bättre bussförbindelse genom samhället 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser. Låt Kalmarbussen gå igenom samhället men färre hållplatser inne i 

samhället. Även buss på kvällar och helger 

 Bättre fiske. 

 Bättre fritidssysselsättning för våra ungdomar i samhället ev. en ungdomsgård. 

 Bättre informationstavlor om vad man kan göra som turist. 

 Bättre kommunikation. Bussförbindelser genom samhället. 

 Bättre postservice 

 Bättre skyltning vid E22 om närheten till havet 

 Bättre underhåll i sporthall o motionsspår 

 Cafè eller pub året runt 

 Cafe, restaurang eller liknande 

 Café/fik 

 cykelbana till Oskarshamn 

 Cykelbanor Påskallavik - Oskarshamn. 

 Cykelväg mellan Vånevik-Oskarshamn 

 Cykelväg till O-hamn. Fler skulle ta cykeln till o från jobbet. 

 Cykelväg till oskarshamn 

 Cykelväg ända in till Oskarshamn 

 Cykelvägar till Oskarshamn 

 Dagsturer i skärgården för de som inte har tillgång till båt. Uthyrning av trampbåtar med? 

 Dansbana 

 En affär med större utbud. 

 En aktiv samhällsförening. 

 En avfallsåtervinning värd namnet. 

 En fontän i kyrkan Kent-Sören. 

 En fungerade miljöstation 

 En fungerande återvinningsstation 

 En mataffär till. 

 En naturlig samlingsplats för lokalbefolkningen 

 En proffsigt skött o utvecklad camping på Nötö 

 En restaurang/pub gärna i anslutning till hamnen. 

 En riktigt fin och bra badplats 

 En samlingspunkt där alla åldrar träffas 

 En Strandfestival 

 En trevlig samlingsplats för alla åldrar (typ café året om). 

 En träffpunkt för alla generationer, oberoende av parti-eller föreningstillhörighet. Typ engelsk pub 

el.dyl. 

 En tvätthall för bilar 

 En utvecklade och en framtida skola. Med en rektor som väntar om skolan och att den ska få vara 

kvar. 

 Ett gym. 

 Ett lokalt gym. Alldeles för många åker fram och tillbaka till Oskarshamn, flera gånger i veckan. 

 ett samlingsställe för alla åldrar / träffpunkt 
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 Ett seniorboende för oss äldre i samhället. 

 Evenemang 

 Flatmejselvägen 2 

 Fler affärer, restauranger 

 Fler bostäder 

 Fler bostäder (Större) 

 Fler cykelbanor/gångbanor 

 Fler grillplatser 

 Fler hus för äldre/pensionersboende 

 Fler uteaktiviteter t.ex. utegym, skatebana, hinderbana eller liknande 

 Flera affärer 

 Flera bussar från centrum 

 Flera villor 

 Flera äldreboenden i vettig prisklass. Ingen vettig pensionär säljer sin fastighet där 

månadskostnaden är på 4000:- mån och flyttar in i en 2,a och måste betala 6-7000:- 

 Friskvård, pass med gymnastik 

 Fritidsgård 

 Fritidsgård för ungdomar. 

 Fritidsgård som är öppen lite mer än bara fredagskvällar som det är nu 

 Förbättra badplatserna Kyrkvik Nötö. 

 Förbättrad skola 

 Föreningslokal för idrottsföreningen 

 Föreningsverksamhet 

 GC-väg till busshållplatsen vid E22. Kristdalavägen är livsfarlig att gå på vintertid. Tar numera bilen 

istället 

 Grovsopshantering, flera öppetdagar i månaden 

 Gym 

 Gym 

 Gym för äldre 

 Gym och utegym. 

 Gym ute eller inne 

 Gym ute och inne 

 Gym, inomhus 

 Gympa grupper 

 Gärna någon mindre båttur genom Vånevik, Enegatan, om det finns någon båtägare som kan tänka 

sig det? 

 Hantering av grovsopor 

 Idrottsföreningar för barn. 

 Inflytande 

 Info om slingan, utegym i anslutning till slingan. 

 Informationsmaterial vad som finns i bygden "Naturbroschyren" - gärna ett naturum. Vi som värnar 

om Våneviks gammelskog gör ett fantastiskt arbete för att visa på de natur- och kulturvärden som 

finns i området. Turistbyrå på somrarna. 

 Inomhusgym 

 Inomhusgym 

 Inomhusgym. Jämför med centrala Oskarshamn där flertalet Gym finns. Även Kolberga har Gym. I 

P-Vik ska man behöva ta bil till O-Hamn för att kunna utöva idrott. 

 Julgransraskningen 

 Jämför med Mönsterås kommun där det satsats på mycket cykelvägar" 
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 Klubblokal till IF Stjärnan!! 

 Kommunalt vatten och el till camping och idrottsanläggningen på nötö 

 Kommunen bör ta större ansvar för bra boende i form av lägenheter och inte bara intressera sig för 

centralorten. Nu har det kommunala bolaget sålt ut det som fanns i samhället till privata intressen 

som ger större oro för framtiden. Vi har sett och ser andra privata bolag som missköter fastigheter. 

Flera äldre som vill sälja sina villor tvingas flytta till centralorten p.g.a. dålig tillgång till bra 

lägenheter/äldreboende. 

 Kontakta herrgårdens ägare. Ta vara på den fina kägelbanan på herrgården och rusta upp den. 

 Kvälls och helgbussar genom samhället 

 Lite mer utsmyckat med blommor/växter och välskötta gröna ytor. Inte bara nere vid hamnen. Inne 

i O-hamn är det såååå himla mycket blommor. Jättefint.. 

 Lägre biljettpris på bussarna 

 Lärare med behörighet 

 Matsal på servicehuset på tvärgatan dit ensamma människor kan gå och äta en god lunch 

 Mer evenemang i Påskallavik 

 Mer gemensamma saker och inga enstöriga tuppar som bara tänker på sitt. 

 Mer jobbmöjligheter 

 mer kultur 

 Mer näringsverksamhet 

 Mera poliser till regionen 

 Minigolfbana 

 Mobil sjuksköterska till provtagningar 

 Motionsslingan med belysning. Möjlighet till gemensamma motionsmöjligheter för den 

medelålders och äldre befolkningen. 

 Motionsspår med ordentligt utegym, men det är ju på gång. 

 Möjligtvis en restaurang med tillhörande pub. 

 Mötesplats - typ bypub/krog (den som fanns brann ner för ett tiotal år sedan) 

 Mötesplatser 

 Nya tomter och hus. 

 Nybyggnation för äldreboende. 

 Nytänkande och demokrati. Sluta tänka bara industri och exploatering. 

 Pikhackestigen 12 

 Pub 

 Pub 

 Pub eller liknande 

 Rastgård för hundar. 

 Restaurang och fik året runt 

 Riktig återvinningscentral 

 Samlingsställe typ PUB. 

 Se föregående svar 

 Se föregående svar 

 Se föregående svar 

 Seniorboende. (Tvärgata-området är ju ej längre avsedda enbart för penionärer!?) Privatägda. 

Återköp. 

 Skaffa cyklar för uthyrning till gästhamnens hamngäster. Uthyrning sköts då av hamncaféet. 

 Skyltar ute på E22:an som visar att det endast är 1 km till Samhället. Alla tror att det samhället 

ligger långt ifrån E22 (som på alla andra ställen längs kusten, typ Timmernabben eller Figeholm). 

Säker på att det skulle öka antalet besökare som annars bara åker förbi 

 Skyttebana 
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 Soptippen att den inte är öppen 

 studiecirklar / kursverksamhet 

 Ta vara på området vid gamla bandyplan. Bygga exempelvis sporthall och inomhusgym. Fixa en 

mindre inburad fotbollsplan med konstgräs. Skulle göra området attraktivare för dem nya tomterna 

som skall anläggas där. 

 Tennisbana och fotbollsmål vid volleybollplanen. Kanske utegym med? 

 Tillgång till sjuksköterska nån dag - eller halvdag i veckan så äldre slipper lägga flera timmar på att 

åka tur o retur till O-hamn för en enkel provtagning eller omläggning. Dessutom en frisör nån gång i 

månaden. 

 Träningsanläggning/gym 

 Turism med möjlighet att stanna kvar någon vecka och trivas. 

 Täta bussförbindelser med Oskarshamn. 

 Tätare och närmre bussförbindelse till Kalmar/Oskarshamn 

 Ungdomsaktiviteter 

 Utegym 

 utegym 

 Utegym, gärna vid havet. Utefter Uddegatan kanske, om det är kommunal mark 

 Utegym, träningsanläggning 

 Utomhusbassäng och vattenrutschbana. 

 Vatten till Nötö och en klubbstuga så Sören kan tvätta 

 Vet inte efter en månad i Vånevik 

 Återvinning som har öppettider mer än 2 tim/mån. 

 Återvinningsstationen som nästan försvann 

 Äldreboende. 

 Ökat antal lägenheter senioranpassade - möjliggör ett livslångt boende i byn 

 Öppna förskolan. Något ställe där föräldralediga kan träffas och umgås med andra föräldrar och 

barn, är man nyinflyttad är detta ett jättebra sätt att lära känna folk, man ska inte behöva åka till o-

hamn. och det ska inte bara vara för första barnet.  
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 All idrott 

 Att ha möjligheten att spola upp is på ett enklare sätt. Asfalt och belysning för kvälls åkning 

 Belysning på motionsslingan 

 Belyst motionsspår. 

 Boule inomhus som i Oskarshamn. 

 Bowlingbana inomhus i Påskallavik. 

 Båtlliv och fiske - har ni glömt det? 

 Bättre isbana 

 Bättre urval 

 Cykelleder i naturen. 

 Dansbana, gym, skyttebana 

 Det planerade utegymet. 

 Gemensamma motionsarrangemang för medelålders/äldre. 

 Gruppträning 

 gruppträning, tex body pump eller afrodans! 

 Gym 

 Gym 

 Gym eller gruppträning 

 Gym för äldre 

 Gym och eller gruppträning - typ aerobics eller Friskis och svettis 

 Gymnastikpass tex tabata 

 Gympa 

 Gympa för äldre 

 Gympagrupper 

 Gympass 
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 Fiskeled 

 Innebandy, 

 Inomhusgym 

 Inomhusgym 

 Inomhusgym 

 inomhusgym i samhället 

 Inte något för tillfället. 

 Jag saknar att kunna springa på kvällarna i en trafiksäker miljö. 

 Mini(ban)golf. 

 Minigolf vid vattnet. Äventyrs-typ. 

 Minigolfbana 

 Motionsslingan med belysning. 

 Motionsslingan vid skolan usel. 

 motionsspår och utegym. motionsgymnastik ex gympalusten 

 Nöjd som det är 

 Rastgård 

 Ridning, längdskidspår, skridskor 

 Scout 

 Seglarskola, tennisskola, fotbollsturnering, brännboll, kubb, boule-tävlingar och framförallt ett 

badhus - som det som fanns i gammal stil - med bastu och möjligheter att ta en simtur från ut i 

havet! 

 Skidor och gym 

 Spolad is, belysning på slingan, gym. 

 Tai chi 

 Tipsbingopromenader på söndagar. En bättre badplats med bryggor flotte och trampolin. 

 Typ av motion för vuxna 

 Utegym. 

 Utegym. 
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 Att få bo nära naturen 

 Bra barnomsorg, bra busskommunikationen åt norr och söder 

 Bra gemenskap, vacker natur 

 Bra huspriser, nära till Oskarshamn, nära till natur, nära till havet 
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 Bra läge. Nära till hav. Nära till stad. Bra läge utmed E22. Lagom stort. Bra föreningar. 

 Bra och lugnt för barn. Närhet till o-hamn. 

 bra skola 

 Bygden med naturen och människorna. 

 Den fina naturen. Gemenskapen. Nära till centralorten. 

 Det märker vederbörande efter att ha blivit hembjuden till oss. 

 Det är ett fint samhälle nära naturen och havet 

 Det är här skärgården börjar! 

 Det är vacker här oavsett årstid. Det finns det mesta man behöver. Och alla man möter är trevliga. 

 Det är vackert och trevligt men ändå nära till andra orter som man behöver 

 du bor inte i stan men har nära 

 Ett lugnt, naturskönt och havsnära boende med närhet till större tätorter 

 Fantastisk skärgårdssamhälle med närhet till hamnliv och bad. Hälsosamt boende med lagom puls i 

samhället. Här finns det man absolut behöver: bensinmack, affär, restauranger och 

kommunikationer med omgivande städer. 

 Fin miljö med naturen nära.Havsnära. Kort avstånd till Oskarshamn 

 Fin natur. Många utflyksmål. Nära till Oskarshamn och Mönsterås 

 Fint samhälle men kort tid till oskarshamn 

 Fint ställe att bo på , inte långt till o-hamn 

 Gemenskapen 

 Gemytligt, mysigt, fint, skärgården. 

 Gå ut och promenera du träffar aldrig så många som gör det någon annan stans. 

 Hamnområdet och havet trevligt och gemytligt. 

 Havet 

 Havet 

 Havet och naturen 

 Havet, skärgården och naturen 

 Havsnära. Lagom stor ort. Trevliga människor. 

 Hela bygden med naturen 

 Härlig natur och en fantastisk skärgård 

 Just för det är tryggt att växa upp i, och vackert. 

 Kusten med skärgård. Skolan och kommunikationerna 

 Kustära, skola, affär, mack, bibliotek, bad, skärgård 

 Livskvalitet i form av närhet till det man behöver dagligen och närhet till natur, rekreation utomhus 

är friskvård! Ett enklare liv. 

 Lugn o tryggt 

 Lugnet samt naturen 

 lugnet, nära till Oskarshamn, naturen, 

 lugnt o skönt 

 lugnt och barnvänligt 

 Lugnt och fint område. Nära till tätorten 

 Lugnt och nära till naturen 

 Lugnt och skönt! Underbart på sommaren! 

 Lugnt samhälle nära till naturen och inte så långt till 2 städer 

 Lungt o fint men nära till närliggande orter. 

 Läget och barnvänligheten 

 Läget vid havet 

 Läget vid havet + nära till stad. 

 Läget vid havet och naturen 
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 Läget, nära till stan, nära till hav och skog 

 Mysigt och fint med bra gemenskap 

 Natur 

 Natur o vatten 

 Naturen 

 naturen 

 Naturen 

 Naturen 

 Naturen o närhet till skärgård o bad 

 Naturen och Affären, Nära till Oskarshamn 

 Naturen och skärgården och det "lilla" samhället. Nära till det man behöver 

 Naturen! 

 Naturen, lugnet, havet, skärgården 

 Naturen. Närhet till havet. Vackert. 

 Naturskönheten,....villa och hyrespriserna -- som ännu ej hunnit gå i taket. P-viksbornas 

temperament och viljestyrka, och dess empatiska läggning. 

 Nära havet och en fungerande skola 

 Nära havet, skogen, butik och E22 

 Nära inpå skärgården 

 Nära sjön 

 Nära skog och hav 

 Nära till allt. Skola, förskola, konsum, nära till jobb i ohamn. HAVET. 

 Nära till havet och naturen. 

 Nära till havet, bra skola, trevlig befolkning, underbar natur 

 Nära till havet, naturen, bara 10 min. bilresa till Ohmn 

 Nära till Mönsterås o Kalmar 

 Nära till natur och vatten en underbar plats att se sina barn växa upp på 

 Nära till Ohamn inte långt till Kalmar och mycket vackert i P-vik 

 Nära till skola matbutik bensinmack. kort resa Kalmar/O-hamn. Fin miljö i hamnområdet. 

 Närhet natur, lugn och ro men ändå närhet till större ort 

 Närhet till huvudorten (Oskarshamn) och samtidigt närheten till naturen, skog och hav. 

 Närhet till natur m.m. 

 Närhet till natur och fritid. Geografiskt rätt läge O-hamn - Kalmar. 

 Närhet till oskarshamn. Närhet till havet. God barnomsorg med lagom grupper. Lugnt och skönt. 

 Närheten till det mesta och storleken på samhället 

 närheten till hav o natur, lagom avstånd till städer 

 Närheten till hav och natur 

 Närheten till havet - skärgården - skogen (naturen). Kommunikation E22. 

 Närheten till havet och naturen, gemenskapen, skolor/fritids 

 Närheten till havet. 

 Närheten till havet. Bra föreningsliv. Trevliga människor. Vacker plats i Sverige. "Paradiset". 

Närheten till centralorten. Bra skola och service. 

 Närheten till Kalmar Stad och Oskarshamn Bra skola 

 Närheten till kusten och lagom avstånd till centralorten, skola. 

 Närheten till natur och skärgården. 

 Närheten till naturen, havet. 

 Närheten till naturen/skärgården. Trevliga invånare. 

 Lugnt och skönt område. 

 Närhet till både skola och affär vart man än bor i påskallavik. 
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 Närheten till Oskarshamn men ändå bo på landsbygden 

 Närheten till tätorter fast man bor på "landet" man bryr sig om varandra. 

 Påskalla ligger ju väldigt centralt.. 10 min till O-hamn eller M-ås (troligen så jobbar man i närheten). 

Sen är det lugnt, skönt och behagligt. Vi har affär, skola, dagis och bensinmack. 

 skärgården och småstadslivet 

 Skärgården, närheten till E22 (Kalmar-Oskarshamn), kulturen inom stenhuggeriet och 

Källströmsgården. 

 Skönhet, naturnära, fin skärgård 

 Trevlig befolkning kustnära och närhet till o-hamn .En fin skola. 

 Trevligt folk. Fin natur med härlig skärgård. 

 Trevligt folk. Fin natur/skärgård Det finns barnfamiljer här 

 Trevligt härligt samhälle 

 Trivsamt med nästan allt 

 Vacker natur. Nära till centrum (Oskarshamn) VDC 

 Vacker och trivsam plats. 

 Vackert samhälle, vackra promenad/kulturstigar, närhet till havet, lugnt och trevliga människor 

 

 
 Busskommunikationerna 

 Ev att skolan kommer att försvinna om nuvarande rektor får styra lite till. 

 Man blir ensam här. Det spelar ingen roll att man är engagerad i föreningar och tar kontakt med 

människor, bjuder in och håller på. Man blir inte insläppt hos andra. Om du inte har bott här som 

barn såklart! Då är du efterlängtad och ska såklart flytta tillbaka. 

 Skolan är sämre än för några år sedan 

 Totalt ut döende 

 

 
 Allaktivitetshus. lite bättre förbindelser. 

 att beslut om vad som behövs inte skulle vara politiska beslut utan mer öppet för alla att 

bestämma. 

 Att kommunledningen satsar mera på LANDSBYGDEN! 

 Bibehållen service 

 Borde finnas en distriktssköterskemottagning 1 dag i veckan. Någonstans där de äldre ungdomarna 

kan hänga. 

 Buss som går genom centrum 

 Bättre bussförbindelse. Flera seniorboende. 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre kommunikation med omvärlden. En bank i samhället. 

 bättre kommunikationer en fungerande återvinningsstation 

 Bättre kommunikationer, möjlighet att ta ut pengar, fritidsgård, bättre öppethållande på 

biblioteket 

 Bättre kommunikationer, sjömack, komplett återvinningscentral som vi en gång hade. 

 Bättre kommunikationer. Bygga mer bostäder. Bättre utbud i handel. 

 Bättre renhållningsanläggning 

 Bättre service åt både ung och gammal, och det ger nog arbetstillfällen också. 
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 Coop Konsum är bra men skulle ha större utbud av färskvaror och lägre priser. Våneviksbor borde 

få hämta postpaket i Pvik och inte i Ohamn. Brevlådorna bör tömmas kl 18, nu töms de för tidigt. 

Snöröjning och halkbekämpning kan förbättras. Gång- och cykelbanan mellan Pvik och Vånevik 

plogas ofta sent. 

 Den ska vara jämförbar med andra orter i kommunen 

 Det ska gå att leva här utan bil 

 Det är befolkningsunderlaget som styr. Desto fler som bosätter sig här, desto bättre 

samhällsservice. 

 Dåligt att det inte finns något cafè. 

 En fråga där man borde politiskt förändra samhällssevicen så att det skulle vara lönsamt att driva 

småföretag på mindre orter. Förr fanns flera butiker, klädaffärer, fiskaffär, skoaffär m.m. 

 En riktig samlingslokal typ Strandagården där kyrkans hus, riktiga fester o revy var möjlig, men där 

vi betalar till oss själva. För vi betalar skatt vi också 

 En utvecklingssamordnare från kommunen (ska namnges) för kontakten med invånarna 

 En återvinningsstation/återvinningsanläggning som fungerar. 

 Ett attraktivt seniorboende. Så att villor blir lediga för barnfamiljer. 

 Ett riktigt cafè 

 Fler tomter och bostäder, det krävs möjligheter till inflyttning för utveckling 

 Flera bostäder, utökat boende för äldre med mindre villor i markplan 

 Frisersalong 

 Främja den som finns 

 För långsamt 

 Gästhamnen 

 Har inte så stor kunskap om vad som finns 

 kanske en vanlig bankomat skulle underlätta för många. 

 Lägenheter. Äldreboende. 

 Lättare för barnfamiljer och äldre. Ex. få tillbaka möjligheten till distrikts sjuksköterska för både 

barn och äldre, slippa åka in till Oskarshamn. Återigen lättare att ta sig in till Oskarshamn från 

samhället utan att behöva gå ut till 22:an. Räcker med en minibuss som kör tätare turer. 

 Mer utbud för ungdomar. PRO har redan ett mycket bra utbud 

 Mera handel. 

 Naturligtvis till innevånarnas bästa 

 Ok 

 Samma service som centralorten O-hamn, äldreomsorg o sommarutsmyckning av samhället, 

gräsklippning mm på flera områden än idag. 

 satsa på utökad affär, absolut viktigast 

 Sjuksköterska, BVC, tätare bussar 

 Som sagt, bättre allmänna kommunikationer och båttrafik i skärgården 

 Som Våneviksbo måste postpaket hämtas i Oskarshamn. Postnummret styr. Vore bättre att hämta 

på macken eller coop. 

 Så att tillgång till sjuksköterska finns minst en gång i veckan och att frisör finns tillgänglig i 

samhället minst en gång i månaden. Att träffpunkten i P-vik förblir intakt--att hemtjänsten får ökad 

bemanning så de ej behöver springa som skållade råttor, vilket man ser nu dagarna i ända. 

 Tillgång till bankomat, senare posthämtning, 

 Uttagsautomat 

 Utökad kommunal sköttsel på allmänningarna 

 Vara rädda om det enda vi har. Konsum och macken. Ej konkurrera ut dessa 

 Vore väldigt bra med tex en mindre hälsocentral på orten, och även med bvc nån gång i veckan! 
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 Öppna upp den gula byggnaden/ servicehuset där vi hade tillgång till distriktssjuksköterska, 

samkväm, matsal mm 

 

 
 Bank, affärer och någon arbetsplats. 

 Bidrag samt visa uppskattning från kommunens sida till Macken och Konsum så att de fortsätter i 

många år till. Mer behövs inte. 

 Efter behov och vilja. 

 En affär typ gamla tiders järnaffär med en stor bredd av sortiment. 

 En gemensam företagsgrupp borde finnas 

 En kombinerad presentbutik, blomsteraffär vore toppen! 

 En pub 

 Erbjuda företag möjligheter att placera sig i bygden 

 Ett kvällsöppet kafe --pub där människor kan träffas och umgås utan att bli ruinerade. 

 Ett näringsliv utvecklar sig självt när det finns en kritisk massa av kunder i närområdet. Fler 

bostäder behövs. 

 Fler butiker/fik/pub 

 Fler företag! 

 Fler mindre företag som etablerar sig på orten. 

 Fler små butiker runt hamnen för hemslöjd o dyligt. Samlingsplats saknas efter att Struprännan 

brann ner. 

 Fler småföretag med lokal anknytning t ex skärgårdstrafik, naturguidning, fisketurer, hantverk, 

uthyrning av cyklar, kanoter 

 Frisör 

 Förmodligen svårt men ett utvecklat näringsliv i Oskarshamn hjälper samhället 

 Gratis fiberinkoppling. 

 Gärna fler butiker och café året om 

 I positiv riktning. 

 Industriområde för nyföretagare. 

 Ingen synpunkt 

 Jag tycker att den som har en affärsidé som kan gynna bygden genom tex. ökad konsumtion, ska få 

draghjälp av myndigheterna 

 Kanske någon industri på orten eller affärsverksamhet. 

 Lättare att starta företag på mindre orter. 

 Med bredband och fler roliga o vackra mötesplatser i hamnen samt en starkare företagarkultur 

kunde allt utvecklas positivt. 

 Mer affärer och restauranger 

 Mer småföretagande 

 Någon form av industri vid Stridsholmsvägen eller i Emsfors borde vara möjligt att etablera 

 Pub 

 Pub/restaurang. Ta tillvara på hamngästerna. 

 Påskallavik skulle behöva fler tjänsteföretag. 

 samarbete med alla föreningar, kanske ett "byråd" 

 Satsa på småföretagarna 

 ser gärna att någon form av ytterligare affärer, sommarbutiker kan ges möjlighet till att etablera sig 

 Småindustriområde. 



32 
 

 Stöd lokala entreprenörer genom ex lägre villatomtpriser om lokala entreprenörer används. Samma 

med föreningsstöd m.m. 

 Stötta dom som finns, välkomna nyetableringar 

 Svårt ... 

 Träffpunkter med allt som har med båtar och havet att göra. Bilutställning - mopeder - mc. Stora 

loppisar - marknader - uppvisningar. Lanthandel - systembolag. 

 Vore roligt om det fanns cafè/pub året om. 

 Ytterligare en butik så att det finns konkurrens. 

 ökat näringsliv (gäller hela kommunen) satsa på småföretagen 

 Ökat småföretagande, sluta satsa allt på få och stora arbetsgivare. Ta vara på det som är unikt för 

bygden och bygg företagande kring det. Ekoturismen är närmast helt outvecklad trots att det är 

den snabbast växande näringsgrenen i Sverige.  

 Det vore trevligt med en restaurang i stil med puben som fanns tidigare. Musik och avspänd 

stämning. Gästis priser motsvarar inte kvaliteten på maten och är därför svårt att rekommendera.  

 När OKG läggs ner, satsa på att bli Sveriges gröna energikommun! Forskning och tillverkning av 

alternativa energikällor. Hamnen i Ohamn finns och är perfekt för att frakta ut stora enheter, t. ex 

vindkraftverk. Varför kan inte Oskarshamn bygga vind- och vågkraftverk och solpaneler istället för 

att producera kärnkraft? Utnyttja att det är en etablerad energikommun.  

 Öppenhet för nya idéer och lätt för att starta upp något... 

 

 
 Att det funnes gång o cykelbanor dit och lite lysen vore inte heller fel. 

 Att fler bussar går igenom samhället som den gjorde förr 

 Att man utökar med busshållplats i närheten av Vånevik 

 "Att som normalt vigulant kan man gå 20-25 min till bussen på kvällarna om man 

 vill åka till Oskarshamn och hälsa på kompisar eller de ska komma till P-vik. 

 Men att lägga busshållplatserna utanför samhället!" 

 bil fungerar bra. buss = dåliga turer och DYRT 

 Bokning via mobil /småkning 

 Borde finnas en cykelväg till Oskarshamn/Mönsterås. 

 Buss 169 borde gå till busshållplatsen vid E22 också. 

 Buss genom Påskalla och Emsfors o Vånevik 

 Buss genom samhället o inte bara E 22 

 Bussar även på kvällar och helger från Påskallavik C och Vånevik. Omöjligt att ta sig hem efter ett 

bio- teater- restaurangbesök efter 19. Jag har 3 kilometer till närmaste busshållplats vid dessa 

tider/dagar 

 Bussarna borde gå igenom p-vik som förut. Upplysta avfarter till p-vik. 

 Bussen borde gå genom byn igen 

 Bussen skulle köra in oftare i p-vik stanna typ på 3 ställen: skolan ,centrum ,Vånevik södra ge 

innevånarna bättre buss kommunikationer 

 Bussförbindelse genom P-vik samhälle en tur i timmen åt varje håll norrut och söderut. Från ca 

06.30 till 22.30 helg som vardag. 

 Bussförbindelser i samhället 

 Busshållplats inne i byn igen tack 

 Bussturer behöver utvecklas, inte avvecklas. Kommunikation med bil finns redan och behöver inte 

utvecklas, möjligen övervakas med avseende på fortkörning inom samhället. 

 Bättre buss utbud 
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 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser 

 Bättre bussförbindelser inne i samhället. 

 Bättre busskommunikationer 

 Bättre bussturer genom samhället. 

 Bättre förbindelse ifrån centrala Påskallavik 

 Cykelbanor så att bilen kan stå 

 Cykelväg in till Oskarshamn. Samt ner till Mönsterås. 

 Cykelväg p-vik-Oskarshamn samt tätare busstrafik 

 Cykelväg Vånevik-Oskarshamn 

 Cykelvägar kan utvecklas. Trafikmiljön för oss cyklister blev mycket bättre när busshållplatsen 

flyttades tillE22 

 Det är mycket viktigt att lokala kommunikationer går genom samhällena. Ej utanför. 

 Det är väl ganska bra som det är. Man måste i varje fråga ta hänsyn till miljöpåverkan i samhället. 

 Ej trafike3ra e22 

 En buss extra som går in i Emsfors på fredagar och lördagar. 

 Fler bussar igenom samhället 

 fler bussar kvällstid samt helger 

 fler bussförbindelser 

 Fler bussförbindelser från hållplatserna inne i P-vik och gamla vägen in till Oskarshamn så att fler 

får möjlighet att åka kollektivt. 

 Fler busslinjer som går genom samhället 

 Fler bussturer genom p-vik 

 Fler förbindelser genom samhället, som det är nu är det väldigt svårt främst för ungdomar, äldre 

och barnfamiljer att ta sig till och från bla Oskarshamn 

 Fler möjligheter att det går förbindelser inne från samhället. Alla kan ju inte ta sig ut till E22. 

 Fler turer och billigare. 

 Flera bussar genom samhället 

 flera bussförbindelser genom samhället 

 Flera bussturer genom samhället 

 Flera bussturer genom samhället. Även helger. 

 Flera turer och i helgerna 

 Flytta in bussarna i samhället igen 

 Flytten av pendelbussen till E22 är bra för lokalt boende. Ej för de i periferin. 

 För få bussar går igenom samhället! 

 Genomgående busstrafik genom samhället ,som det var förut. 

 Hur vet jag inte. Men den bör utvecklas genom att bussarna börjar gå igenom Påskallavik igen som 

den gjorde förr. 

 Ja den frågan ställer jag.. Bussarna borde naturligtvis gå igenom våra samhällen. Var än i landet vi 

bor!! 

 Kalmarbussarna ska gå genom samhället både kvällar och helger. Cykelbana in till Oskarshamn 

 Kan sakna bussar genom samhället ibland. 

 Kvälls och natturer genom samhället (buss) 

 Man borde inte behöva ta sig 5 km för att kunna åka kollektivt. Mer anknytning eller direkt förbi. 

 Mer buss 

 Mer bussturer genom samhället på kvällar och helger 
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 Mer förbindelser på helgerna 

 Mer och bättre bussförbindelser genom samhället. 

 mer transporter med buss från centrum 

 Mera bussturer från centrala P-vik samt förbi Vånevik 

 "Mobilt bredband 5G är viktigt. Busskommunikationerna är usla, bussen måste passera nära där 

människor bor. Tåg till Nässjö från Ohamn. Nässjö är södra Sveriges viktigaste knutpunkt för 

järnvägen. Klart man inte åker tåg längre när det inte går några åt det hållet. Att resecentrum 

försvunnit från Ohamns centrum är obegripligt och omodernt. Järnvägsstationen måste vara öppen 

som väntsal och det behövs en kiosk där.  

 Ta sig fram med bil är inga problem." 

 Måste bli bättre. 

 Någon senare buss via centrum 

 Något tätare mellan avgångarna 

 Radikalt 

 Regn- och snöfria hållplatskurer vid varje hållplats. 

 Se svar ovan, liten buss som kör tätare turer endast mellan Emmekalv till Oskarshamn via Vånevik 

inifrån samhället. 

 Ser gärna fler bussar som går genom samhället. Idag "missar" många Påskallavik och får inte se det 

fina med orten på sin genomresa så som det var förr. 

 Som det var när bussarna gick igenom. 

 Till att finnas varje veckodag med förbindelse till tätorten genom samhället. 

 Täta bussturer genom samhället 

 Tätare turer för alla. 

 tätare turer på dagarna i både p vik och emsfors 

 Underhåll vägarna ordentligt. Utveckla promenadstråk typ strandpromenad 

 Återinsätt fler bussturer som går "den gamla vägen". Förbättra möjligheten att cykla (cykelväg till 

Oskarshamn). 
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 Att bygga ett motionscenter/sporthall där inomhusgym, biljard, pingis mm. kan utövas, nyttja 

mulleängen till utomhusgym samt rusta upp/bygga ut den befintliga tennisplanen. 

 Bana för radiostyrda bilar 

 BMX-bana. Asfalterad yta för inlines/utebandy/kickbike. Försök lägga lämpliga aktiviteter i hamnen 

vid volleybollplanen 

 Bouldering 

 Bågskytte 

 Det får ungarna hitta på själva för det gjorde vi 

 En aktivitetspark för barn eller för alla åldrar. 

 En korthålsbana, golf. 

 En multiplan 

 Fokusera på hamnen och gör den ännu mer levande. Här är så vackert o så fint gjort så låt denna 

plats bli än mer levande, istället för bandyplanen (där kan man väl istället bygga fler bostäder? på 

bandyplanen alltså). Jag o många med mig tycker att hamnen är så vacker, men här är ofta väldigt 
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tomt. Få folk att vallfärda till hamnen och få alla målgrupper att vilja hänga här (inte på 

bandyplanen, där kan ni bygga fler bostäder). 

 Frisbee golf 

 Hinderbana 

 Konstgräs 

 Konstgräsplan för fotboll 

 Korthålsbana golf 

 Löpning när slingan inte är tillgänglig 

 Mountinbike bana för barn som kan användas till radiostyrda bilar ibland. Bana för att flyga 

drönare. 

 Möjligheten att kunna spola upp is för barn och ungdomar vintertid. 

 Nej, men definitivt skate/kickbike-bana/ramper 

 Ny fotbollsplan. 

 simhall 

 Skateboard - cykelbana. Skateboard - bana med olika stora och små banor. 

 Tak chi 

 Tennisplan 

 utegympa, yoga 
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 Airhockey 

 Allt utom tv-spel och datorer 

 Auktioner och loppis "Antikrundan" 

 Bingo, teater 

 Byteshörna för böcker, kläder o leksaker o spel mm 

 Disco 

 En bastukväll eller en barkväll någon gång i månaden. 

 en plan för att mötesplatsen ska kunna användas som café även för vuxna tex pensionärer som är 

hemma om dagarna 

 Föredrag av olika slag 

 Föredrag av politiker och liknande 

 Informationstavla för besökande. Möjlighet att få något enkelt till livs. 

 Instrument som är fria att använda i ett musikrum med inspelningsmöjligheter. Enklare inspelning 

alltså 

 Kiosk, dans/scen, sminkrum, gymnastikrum (mattor, ribbstol m.m.), airhockeyspel 

 massor med hantverk, skapande, kreativ oas 

 Matlagning. 

 Mer aktiveter som ej är stillasittande. Klättervägg är en fantastisk idé! 

 Ordentligt kök så det finns möjlighet att baka/laga mat tillsammans 

 Pub 

 Pub 

 Pub 

 Pub. 

 Pubkvällar 

 Pubkvällar o Wiskey o vinprovning 

 Skippa internet jag tror att många vill hitta aktiviteter tillsammans utan det. Folk är trötta på 

smartphones. 

 Studiecirkel 
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 Temakvällar 

 Underhållning. Allsång. Melodikryss. Bingo. 

 Uppträdande som musikkvällar 

 Utrymme för föreningar att presentera sina aktiviteter vid olika kvällar, typ dansklubb, schackklubb, 

modellbyggen m.m. 


