
   

19% av 355 invånare i Bockara 

 

Utifrån enkätens svar på frågan om vilka aktiviteter som invånarna är intresserade av att engagera 

sig i så har vi kommit fram till att det finns möjlighet att skapa följande arbetsgrupper: 

1. Hembygdsgården inkl. lekplats – 3 personer 

2. Vandringsled/skidled – 3 personer 

3. Dagligvaruhandel – 2 personer 

4. Utegym – 1 person 

5. Badplatsen – 1 person 

6. Hålla rent i samhället – 1 person 

7. Fartkameror för att sänka hastigheten – 1 person 

Två personer har angett att de kan tänka sig att engagera sig i det mesta. 

Högst prioritet just nu är pågående arbete med taket på dansbanan och sammanslagning av 

hembygdsföreningen och aktivitetsföreningen till en samhällsförening. Inom det lokala 

utvecklingsprojektet arbetas det med aktiviteter inom projektet såsom obemannad butik, 

informationstavla och förstudie om nybyggnation av seniorlägenheter. 



 

 
 

 

Påskallavik Kristdala Figeholm Fårbo Bockara Snitt 

Antal invånare 1060 972 821 505 355 3 713 

Svar i % 17% 19% 10% 10% 19% 15% 

Service 63,5% 50,6% 68,8% 77,6% 70,6% 66,2% 

Cykelvägar 27% 21,7% 12,5% 6,1% 10,3% 15,5% 

Boende 5,6% 10,6% 13,8% 16,3% 10,3% 11,3% 

Infrastruktur 3,9% 17,2% 5% 0% 8,8% 6,9% 



1. Drivmedel (ny ägare till macken) 79,4% 

2. Utveckla & bibehålla Bockaraskolan 72,1% 

3. Dagligvaruhandel 70,6% 

4. Hastigheter genom samhället 48,5% 

5. Utegym 42,6% 

6. Vandringsled runt bygden 42,6% 

7. Paketboxar för paketleverans 39,7% 

8. Seniorboende/lägenheter 36,8% 

9. Förbättrad mobiltäckning på landsbygden 35,3% 

10. Utbyggnad av Kastanjegården 35,3% 

11. Utveckla Hagsjöns badplats 30,9% 

12. Skötsel av allmänna ytor 26,5% 

13. Kommunal fritidsgård 22,1% 

14. Café 20,6% 

15. Håll rent i samhället 20,6% 

16. Lekplats i Petter-Lars-gården 19,1% 

17. Laddstople för elbil 17,6% 

18. Informationstavla med karta och besöksmål 17,6% 

19. Servicepunkt 17,6% 

20. Cykelbana för barn (dirtbana) 16,2% 

21. Distriktssköterska 13,2% 

22. Tak över dansbanan vid Petter Lars-gården 11,8% 

23. InfoPoint med turistinformation 4,4% 

24. Samåkningsparkering vid nya väg 37/47 4,4% 

25. Asfalterad väg till Hembygdsgården 2,9% 

26. Bättre skyltning till Hembygdsgården 1,5% 

 

 



• Tennisbana  

• Bensinstation är viktigast enligt mig.  

• Fartkameror i byn för att få ner hastigheten 

• Samlingslokal  

• Farthinder på hela nyavägen o stoppa stora lastbilar att köra igenom byn mot Rundal..... 

gärna fler stolpar med hundbajspåsar, behövs tydligen. behöver även macken både bensin o 

diesel pumpar. hade varit trevligt med små vägskyltar så man inte går vilse i skogen ;) iaf 

nån info, pilar o vart man hamnar :D 

• Uppgradera larmsystemet för frivilliga räddningstjänsten så halva byn slipper vakna i panik 

av att någon snubblat o gjort sig illa i knät så en tyfon tjuter skadligt högt över byn dygnets 

alla tider.  

• Asfaltera vägen till Hagsjön  

• Underhåll hagsjövägen till badplatsen året runt. 

• Hastighetskamera, gupp eller liknande för att stoppa alla som kör rakt igenom byn i 

90km/h 

• Cykelbana till Bengtskälla 

• Försök att få hastighetskameror, eller bygga om vägen igenom BOCKARA så man inte kan 

köra fortare än det tillåts. Flera soptunnor till hundbajs 

• Utegym i metall på tomt bakom lekplatsen. Där skulle även en cykel skills bana kunna 

anläggas. 

• Belysning i motionsspår 

• Förlängd gång och cykelbana i närtid! 

• Information från vägverket vägen 37/47 genom eller förbi byn. vandringsled kan också 

vara skidled. 

• Samlingsplats/lokal för återbruk och hantverk 

• Skapa en turistattraktion 



 
 

• Badplatsen  

• Jag vill inte få bort trafiken utan få ner hastigheten med fartkameror 

• Affären 

• Välbefinnande och hälsa 

• Cafe, dagligvaruhandel, hålla rent i samhället 

• Musik, hälsa, mindfulness, raw food 

• Utegym 

• Flera av de jag markerat 

• Hembygdsgården 

• Hembygdsgården 

• De flesta! 

• Lekplats hembygdsgården, vandringsled, skidled 

• Café, vandringsled, hantverk/återbruk 

 



 

• Vill inte få bort trafiken bara sänka hastigheten 

• Glöm inte gång och cykelbanan till Utebyn 

• Fartkameror som tar från båda håll eller båda sidor iaf 

• Ganska meningslöst med en kamera tycker jag 

• Bättre kontroll på hastigheten genom Bockara. 

• Mera hastighetskontroller, mycket tung trafik 

• Fram till ombyggnaden bör det sättas upp fartkameror vid kyrkan och vid macken.. 

• Inte söder om Bockara. Dom får inte förstöra åkrarna. 

• Att det sätts upp fartkameror eftersom mycket tung trafik kör alldeles för fort. 

• Det bör vara fartkameror genom Bockara för det är få som håller hastigheten 

• Jag tycker att det viktiga är att hastigheten sänks genom samhället och för det tror jag det 

krävs fartkameror. 

• Fartkameror och utbyggd gång och cykelväg mot Oskarshamn 

• Att det är viktigt med en dialog med vägverket och kommunen. Orolig för att det kan 

orsaka splittring bland invånarna då det inte råder samsyn. 

• Cykelbana till Bengtskälla snart........ 

• Satsa på grön infrastruktur också!! 


