
   

10% av 821 invånare i Figeholm  

 

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. Kurran – 6 personer 

2. Hundrastgård – 3 personer 

3. Turism & marknadsföring – 3 personer 

4. Konst & kulturaktiviteter – 3 personer 

5. Pulkabacken – 2 personer 

6. Ställplatser – 2 personer 

Det är även flera aktiviteter är det en person som kan tänka sig att engagera sig såsom Bore 

aktivitetscenter, Figeholmsdag, motionsspår, tvätthall, ungdomsfrågor, Nordstjärnan mm. 



 

 
 

 

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. Bevara skolan Fårbo-Figeholm 68,8% 

2. Busskommunikationer 55% 

3. Distriktssköterska/Hälsocentral 48,8% 

4. Bore aktivitetscenter 37,5% 

5. Seniorboende/lägenheter 37,5% 

6. Utveckling av Nordstjärnan 37,5% 

7. Tvätthall gör-det-själv-hall 33,8% 

8. Cykelväg Figeholm-Oskarshamn asfaltering 32,5% 

9. Utbyggnad av äldreboende 31,3% 

10. Utveckling av lekplatsen 28,7% 

11. Bandyplan konstfrusen 27,5% 

12. Belysning på motionsspåret 27,5% 

13. Trygghetsboende 26,3% 

14. Turism 25% 

15. Hundrastgård 25% 

16. Skogshinderbana vid Ronjaberget 25% 

17. Upprustning av kajen 23,8% 

18. Kulturaktiviteter 22,5% 

19. Ställplatser 21,3% 

20. Bygga mindre radhus 21,3% 

21. Belysning vid pulkabacken Sandkullagatan 21,3% 

22. Kurran – upprustning 18,8% 

23. Marknadsföring av evenemang & besöksmål 18,8% 

24. Bevara Träffpunkten 17,5% 

25. Sjönära tomter 11,3% 

26. Bed & Breakfast 10% 

27. Laddstolpe för elbil 10% 

28. Samåkningsparkering och busshållplats vid E22 8,8% 

29. Vävstuga 8,8% 

30. InfoPoint för turistinformation 6,3% 



31. Ny hemsida till Samhällsföreningen 5% 

 

• Farthinder på Allégatan 

• Gång och Cykelväg Figeholm - Bredvikens badplats - Simpevarp. Där det bör betonas att 

badplatsen är i stort behov av upprustning. 

• Bil lift, verkstad, gör det själv garage,  

• Det finns en stor konferensanläggning vi Hägnad som har potential för ökad turism. 

Investeringars på golfbanan skulle också öka attraktiviteten för turister. Björkarna längs 

Ågatan börjar bli gamla, det finns behov av föryngring.  

• För att få ordning på buskörandet med epa, moppe och bil skulle det vara bra med en 

direktkontakt med inre eller yttre befäl på polisen. Ett nummer som  

• Cykelbana till OKG/Clab 

• Se till att göra saken/saker för våra ungdomar och barn. 

• Att samtliga busshållplatser ska ha ordentliga på- och avstigningsytor. 

• Bättre kommunikationer - Trevligare torg med sittplatser, soffor 

• Ser gärna ett vindskydd och en grillplats tillsammans med belysningen i pulkabacken. 

• Ett gym skulle behövas i Figeholm  

• Fartkamera Påkhäradsvägen. 

• Röja fram stenpollaren vid Kroken på Äspö. 

• Bättre samlingsplatser och lokaler som man kan hyra ut till ungdomar  

• Scoutgården verkar ej användas så mycket. Skulle vara trevligt med en liten park. 

Sällskapsytor för föräldrar och barn. 

• Badplats/badbrygga vid hamnen.  

• Upprusta badplatsen på Äspö som förr i tiden. 

• Trädgårdscafeet och bageriet vi hade är oerhört saknat och efterfrågat av både fastboende 

och turister. Med lokal stöttning kanske det kan återuppstå i någon form?  

• Filialbiblioteket har fått meröppet men blivit mer anonymt och mer likt ett snabbköp. 

Förslag att bilda en intressegrupp typ ”Bibliotekets vänner” som i samarbete arrangerade 

diskussioner, författaraftnar, bokprat etc  

• Det finns gott om barnfamiljer i Figeholm. En ”öppen förskola” i bibliotekets lokaler vore 

en bra träffpunkt för pappa/mamma som är hemma med barn.  

• Plats för en enkel fika stående eller sittandes borde kunna ordnas i eller utanför Konsum 

som redan nu är en träffpunkt ”runt soffan” utanför. Eller varför inte kunna ta en fika på 

biblioteket under öppettid?  

• Påtryckning att ha biblioteket bemannat mer sommartid! Turisterna är många och med 

dom följer frågor och önskan om information om vår bygd.etc. Personliga kontakter i detta 

sammanhang är viktigare än en broschyr.  

• Påtryckning att iordningställa, snygga till och utveckla Bredvikens badplats. Som det är nu 

känns den privat, trång och illa utrustad för oss fastboende. Simskolan för barn finns inte 

heller kvar. 

• Busshållsplatserna är osäkra. Den vid Eriksmåla står man helt oskyddad i mörker.  



• En Figeholmsdag, uppmärksamma platsens historia med sjöfart mm och ha aktiviteter i 

samhället typ serveringar, guidningar, hantverk mm skapa Kurran som ett litet turistnav  

• Bättre kommunikationer 

• Utveckla golfbanan 

• Sommarcafé 

• Inomhusgym  

• Cykelbanan genom samhället är onödig och blev inte alls lyckad. Den gamla lösningen med 

trottoar var mycket bättre. 

• Sänkt hastighet Figeholm - Bredviken - Hägnad - Gångväg se ovan! 

• Skärgårdsturer för icke båtburen turism 

• Saker för äldre som garage som ungdomar kan vara i och mecka 

  

 
 

• Hundrastgården och utveckling av Nordstjärnan  

• De ovan nämnda utvecklingstankarna vad gäller cykelstråk 

• Kurran 

• Tvätthall, konst frusen isbana, kajen, Bore aktivitet center, det mesta.  

• Jag är redan engagerad i Figeholms Golf klubb.  

• Kurra 

• Idrott 

• Jag ställer mer än gärna upp där det behövs hjälp. 

• Det kvittar, kan gärna vara delaktig i vilken förbättring/utveckling som helst. 

• Pulkabacken, kurran mm 



• Modellflyg  

• marknadsföra, hemsida, turism 

• Pollsren på äspö  

• Hundrastgård 

• Ungdomsfrågor och segling  

• Badplatsen, Kurran, Ställplatser. 

• Rastgården,pulkabacken och motionsspår  

• Turismen och att det blir ställplatser på Vasakajen och att Figeholms båtklubb bidrar till att 

Figeholm fortsätter att vara ett turistmål på sommarsäsongen. 

• Allt som främjar utvecklingen av Figeholm 

• Äldreomsorgen  

• Kulturengagemang 

• Figeholmsdag, Kurran  

• Vet inte 

• Kulturaktiviteter, Kurran 


