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• alla känner alla 

• Alla känner alla 

• Deltar i föreningar, goda grannar 

• En vacker natur. Min släkt har en historia här. 

• Född här 

• Genom nyligen startat engagemang i MAIS hoppas jag att hitta den gemenskap som i princip saknats 

förut. Det är svårt att träffa folk för det saknas affär etc att samlas runt. 

• Goda grannar som också är inflyttade 

• Grannar 

• Hembygd/fam 

• Ja, därför att vi försöker stödja gemenskap, vilket inte finns i dag!!! Har tidigare bott i väldigt stark 

gemenskap inne i Vena-trakten, där har människorna en mer positiv och stödjande mentalitet än här ute i 

Misterhultsbygden. 

• Jag deltar och arbetar med dom olika arrangemang som anordnas i Misterhult 

• Jag har "rötter" i trakten 

• Man känner/är bekant med nästan alla och hyfsat informerad om vad som händer. Folk pratar med 

varandra när de möts. Ibland bara ett kort "Hej!" och ibland tar det en halvtimma innan allt är ventilerat. 

Det är lätt att få hjälp om man behöver det. 

• Man vet vem alla är. 

• Sammanhållningen i samhället. 

• Styrelsearbete och gemensamt arbete i MAIS 

• Vald att sitta i olika förenings styrelser 
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Obs! Tyvärr har Dagligvaruhandel fallit bort från fråga 16a. 
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• Affär i samhället. 

• Aktiviteter för ungdomar - bättre utnyttjande av sporthallen 

• Att bygden skulle få fler aktiviteter som passar stor och liten, utegym, hinderbanor, fler vandringsleder 

med trevlig stopp på vägen m.m. 

• Badhytt vid Fårbosjön 

• Betydligt bättre busskommunikationer så att alla utan bil också kan se vår fantastiska bygd samt att det 

vore trevligt att kunna åka med buss till stan vid andra tidpunkter än när skolbussarna går. 

• Bibliotekets öppettider 

• Bussförbindelser 

• Bussförbindelser från/till samhället. 

• Bättre bussförbindelser, buss går endast ute vid E22 an. Svårt när unga och gamla ska till stan eller 

studera. 

• Bättre bussförbindelser för oss som bor adriansnäs/klintemåla 

• Bättre bussförbindelser och infrastruktur 

• Bättre kommunal service. Ett ex vill få ner en del träd i samhället, men det finns aldrig några resurser till 

oss vi får alltid samma besked . 

• Bättre kommunikationer 

• Bättre och större källsortering, då den minskat så soppor läggs utanför. Det ska vara lätt att lämna soppor 

och avfall så vi slipper att hitta det i naturen. 

• bättre samhällshjälp till dom som inte är helt friska 

• Bättre snöröjning o bättre återvinningsstation 
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• Bättre snöröjning, vägarna har varit jättedåliga och man får vänta in i det längsta på snöröjare, helst 

någon lokal på orten som röjer. Det har aldrig varit så dåligt på alla år som ja minns. Snön körs fast på 

vägbanan. Vägen vid äldreboendet prioriteras tydligen i sista hand, där ska gammal komma ut på 

utevistelse och akuta transporter ska kunna komma fram snabbt. Där brukar det ligga 15-20 cm slak. Hela 

vägen in tillboendet. Har vi blivit helt bort glömda. 

• Bättre vägar, asfaltering av vägen Vällehorva–Gölghult—Grönhult–Virum 

• Cykelväg mellan Misterhults by och badplatsen vid Götemaren så att även yngre barn själva kan ta sig 

fram och åter på bilfri väg. 

• En affär. 

• En liten dagligvaruhandel "minilivs" 

• Fiber 

• Fler bussförbindelser. 

• Fler vanliga aktiviteter för alla åldrar 

• Få företagare att våga satsa mer 

• Gemensamma aktiviteter och evenemang. 

• Gästern - fågelområde, - underhållning 

• Göra om det gamla kommunhuset till ett "folkets hus" där alla kan träffas. Det saknas en central punkt för 

evenemang, träffar, möten, etc. Ett öppet hus. 

• infrastrukturen 

• infrastrukturen, gäller hela bygden 

• Kanotled Misterhults skärgård 

• Kommunalt vatten och avlopp från Laxemar till Klintemåla. 

• Kommunikationen/Bussförbindelser 

• Kommunikationer längs kustvägen 

• Locka fler att bosätta sig inom bygden 

• mer gemenskap - träffas något oftare för att dryfta de olika intressena 

• Mer synliga poliser 

• mera handel och service även på mindre orter 

• Nån liten mataffär 

• Nätfiberanslutning till landsbygden 

• Omgående installation av fibernätverk 

• riktlinjer för hur vi ska alla ska trivas 

• Rusta upp motionsslingan och i anslutning bygga hinderbana eller dylikt. 

• Samhällsförening 

• Samlingslokal i Misterhult (Hultgårdens källare) 

• Se till att Postservicen blir fullt ut och varje dag även framöver + förbättring. 

• Skull önska en bättre saluföring av Misterhultsbygden med saker som finnas att se och göra i bygden, 

olika besöksmål, handel, turistmål m.m. Skulle önska att bygden kunde får till ett starkt varumärke, lite à 

la Gotland. Där flera aktörer samverkar för att locka fler att hitta till Misterhultsbygden. 

• Sopstation i Misterhult (service för boende/turister i norra kommunen, även miljömotiverat) 

• Större engagemang från kommunen i samhället. 

• Ta kontakt med nyinflyttade för att skapa kontakt och ge information om vad bygden kan erbjuda 

• tillgänglig skärgård 

• Upplyst lekpark och samlingsplats för barn och ungdomar 

• Upprustning av elljusspår 

• Upprustning ostkustleden 

• Utomhusgym i närhet till slingan och vintertid, skidspår 

• Återuppbygga och bosätta nedlagda torp för att ge unga familjer ett alternativ till urbanisering. Mer folk i 

bygden gör den vackrare och mer tillgänglig för besökare. 
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• Öppna kyrkan mer för allmänheten. 

• Öppnare människor 

 

 
• Affär i samhället. 

• Affär. 

• Aktiviteter till barn som gillar dans, gymnastik, kampsport m.m. 

• ansvarstagande personer med beslutsgrund 

• Att kommun ser till att servicen är lika bra i Misterhult som i Oskarshamn 

• Bensinmack. 

• Bra bussförbindelser 

• Bra vägar 

• Bredband 

• Buss 

• Bussförbindelser/Infrastruktur 

• Bygga mindre radhus i Figeholm 

• Bänkar i parken utanför kyrkan och lekplatsen. Göra den till en 

• Bättre bussförbindelser 

• Bättre återvinningsstation. 

• cykelbana från Figeholm till Oskarshamn 

• Cykelvägar, främst Simpevarp-Figeholm-Oskarshamn 

• Dagligvaruhandel 

• Det positiva bygdetänket/Gemenskapen. Få igång mer aktiviteter Misterhult Hembygdsgård. 

• Elljusspår och utegym i Figeholm 

• en affär 

• en föreningslokal 

• En liten kooperativt driven butik/kiosk med de vanligaste förnödenheterna. 

• Fika i klintemåla 

• Fler lokala odlare/Gårdsbutiker 

• Folk och betesdjur, brist på betsesdjur orsakar övervuxna hagar och vallar med följd att fästingar hoppar 

på människor från de höga grässtråna. Borrelia är utbredd i socknen. 

• Fritidsaktiviteter för barn 

• Föreningslokal 

• Gemensam samlingspunkt, -lokal 

• Gemensamma visioner 

• Göra om det gamla kommunhuset till ett "folkets hus" där alla kan träffas. Det saknas en central punkt för 

evenemang, träffar, möten, etc. Ett öppet hus. 

• handel 

• infrastruktur i hela bygden 

• Kulturhus 

• Lokal att hyra för evenemang. 

• lokalt gym med tex bowling 

• Mack 

• Mataffär 

• Mer bussförbindelser 

• mer bussförbindelser inne från samhället 
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• Mer samverkan mellan "kärnan" och de som bor strax utanför samt centralorten. Varför inte 

informationsdagar el dyl förlagda till bygden 

• Mera terapiverksamhet på Hultgården som vävning mm 

• Mindre servicebutik i misterhult 

• Pulkabacke 

• Ridhus 

• service 

• Småskaliga jord/skogsbruk m eko inriktning (möjlighet att köpa ägg, kött mm) 

• Trevligt seniorboende, finns 5 lägenheter som man kunde göra trevliga på Hultgården. 

• underhåll av vägar, - kommunala/samfällighet 

• Ungdomsaktiviteter, aktiviteter för andra ålderskategorier 

• Utegym 

• Återvinningscentral. Återöppna vår nedlagda återvinningscentral men då på annan plats. De boende 

runtomkring är säkerligen trötta på att ha en "sopstation" att vila blicken på vid varje måltid. Det går ju 

bra med kortläsare och kameraövervakning i Figeholm, så varför inte här i Misterhult. 

• öppenhet 
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• Billigt boende 

• Boendet, Lugnet och Naturen 

• Bra skola och barnomsorg. Nära naturen, lugnt och skönt. Bra priser på hus. Pendlingsavstånd till arbete. 

• Figeholm aktivt samhälle, om bostad finns ledig - billig jmf storstad, nära havet, naturen 

• Fin skärgård, vacker natur samt trevlig badplats 

• Lugn 

• lugnt och skönt, nära till naturen billigt boende. 

• Lugnt samhälle att vara i. 

• Låga priser på hus, bra skola och fungerande flexibel barnomsorg. 

• Natur friluftsliv 

• Natur o skärgård 

• Natur och friluftsliv 

• Naturen o lugnet. 

• Nära till naturen 

• Närhet till natur. Billigare hus än i centrum. Fint. 

• Närhet till natur. Kommande fiber/Infrastruktur. Låga fastighetspriser. 

• Närhet till naturen, lugnet, billigare, bättre kontakt mellan de boende 

• Närheten till naturen 

• Oslagbar natur, naturnära boende och en giftfriare miljö 

• Skog skärgård, natur, trevliga människor 

• Skola och natur 

• Trevlig bygd, hålla bygden levande. 

• trevlig trakt 

• Vackert, lugn och ro, 
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• Affär i Misterhult 

• Att inte alltid behöva vänta när vi behöver något. 

• Att kommunen hjälper oss att utvecklas. 

• BUTIK I SAMHÄLLET. 

• Bättre bussförbindelser, fler arbetsplatser, mer fritidsaktiviteter 

• Det borde kunna bedrivas någon liten butik med post och matvaror för att slippa bege sig till 

Fårbo/Figeholm 

• Det är ju en fråga om ekonomi - jag vill inte vara med om en ytterligare skattehöjning! 

• Distriktssköterska i Misterhultsbygd, Viktigt att skolorna Figeholm, Fårbo, Misterhult får vara kvar. 

Stenhagens naturreservat borde städas upp enl. skötselplan. 

• Ett folkets hus saknas. Finns ingen naturlig samlingsplats. 

• Främja sopsortering, behålla återvinningstationerna, arbeta för bättre kommunikationer ut i landet 

• Får väl vara "nöjd" om den inte försämras. Det är ju sådana tider nu. 

• Hjälp till ensamstående oavsett barn alla orkar kanske inte skotta snö klippa gräs osv 

• kommunen borde lyssna på oss som bor på landet och inte hela tiden lägga ner allt som finns på 

landsbygden. 

• miljö biltvätt i norra kommunen 

• Se till så att postservicen kvarstår/utvecklas, utkörning matkassar från affärerna i Figeholm/Fårbo en dag i 

veckan, Handlingsbuss till stan en gång/månad o s v. 

• Snabbare utveckling av fiber, servicebutik i misterhult 

• Sopstation i Misterhult, samlingslokal i Misterhult (källaren på Hultgården), badhytt vid Fårbosjön, 

bredband/fiber utanför samhällena, större skolpeng/elev för landsortselever (kostar mer att driva mindre 

skolor) satsning på bygdens barn genom föredömliga förskolor/skolor, - kommunalt uppdrag! 

• Äldre som vill bo kvar hemma ska få möjlighet till det. 

• Öppna återvinningsstationen igen. 

 
• Affär 

• Bensinmack i Misterhult 

• En attraktiv kommun. Lägre kommunalskatt. 

• Ex, Landsbygdspeng till uppstart av nya företag. Affärerna kunde kanske ha utkörning av matkassar en dag 

i veckan (subventionerat av kommun/stat?) 

• fler butiker en te å kaffebutik tex lösviktsköp 

• Främja differentierat näringsliv, ge utrymme för lokala initiativ, se unga som en tillgång 

• Ge möjlighet till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 

• Gärna mer småföretagande. 

• Gör skärgården tillgänglig för människor utan båt 
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• Låta folk på öarna bygga om sina oanvända bodar till turiststugor 

• Mack i Fårbo ska finnas kvar 

• Mer stöd från centralorten. Flytta ut fler funktioner hit som inte absolut behöver centralorten dagliga 

närhet 

• Samgåendet av företagarna är väl känt i bygden 

• Satsa på yrkesfiskare, småskaliga lantbruk/skogsbruk eko odling (ägg, fläsk/nötkött) 

• Satsning på att få ersättningsföretag på Simpevarshalvön. Lokal matproduktion. 

• Som svar innan 

• vinsttänkandet i allt kunde tänkas över 

 

 
• Behöver öka avsevärt. 

• Bil fungerar. Allmän buss/taxi till Simpevarp som stämmer med arbetstiderna. Cykelväg Figeholm-

Simpevarp, Dragskär - Saltvik 

• bussarna borde gå inne från samhället eller ha någon sorts anslutning till busshållplatserna vid E 22 an 

• Bussförbindelser, viltstaket E22 

• Busstrafiken mellan Västervik-Kalmar måste stöttas i alla former, det är vår kanal till omvärlden. * Se till 

så att den lokala närtrafiken kan ringas in på de tider man önskar anslutningsresor (inte bara enligt 

turlista som idag). 

• Bättre bussförbindelser. 

• Cykelväg från Figeholm till Oskarshamn 

• Cykelvägar prioriteras främst 

• Fler bussturer. Anslutningsbussar till hållplats E22. 

• flera bussturer 

• Har man inte egen transport får man räkna med en "halvdagsförrättning" för att hämta hem en liter 

mjölk. Borde gå att fixa med någon form av ""transportservice"" någon/några dagar i veckan. Framför allt 

de äldre behöver den möjligheten." 

• infrastrukturen bör utvecklas i hela bygden, kommunalt engagemang för enskilda vägar/bidrag, vägen till 

Götemarens badplats/simskola, vägen till Fårbosjöns badplats/simskola, cykelbana från Figeholm till 

Oskarshamn 

• inte alls 

• Kör mindre bussar några gånger i veckan för äldre till tätort o sjukhus 

• Mycket. 

• Nätverk för samordning av bilresor 

• Ringa personligt för närtrafik/anslutning till buss E 22. 

• Saknas idag 

• satsning på vägar 

• Som svar innan. 

• Säkrare övergång och utrymme vid hållplats vid E22 

• Tätare busstrafik till Misterhult 

• Öka infrastrukturen. 

• Öka tätheten 
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