19% av 972 invånare i Kristdala

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. Sporthall med godkända mått – 12 personer
2. Dämmen – 7 personer
3. Utveckling av turism – 5 personer
4. Kurser i mat & hantverk – 4 personer
5. MTB-bana – 3 personer
6. Boende & ödehus – 3 personer
7. Tvätthall – 3 personer
8. Frisbeegolf – 2 personer
9. Städdag/göra fint i samhället – 2 personer
Det är även flera aktiviteter är det en person som kan tänka sig att engagera sig.

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. Aktivitetscenter på Dämmen - padelbana, multisportrink, skatepark mm 53,9%
2. Tvätthall gör-det-själv 44,4%
3. Cykelleder 29,4%
4. Sporthall ny hall med godkända mått på ny plats 28,9%
5. Grillplatser i natursköna lägen 27,2%
6. En säker skolväg 27,2%
7. Vandringsled runt Kristdala 26,7%
8. Ödehus till försäljning 26,1%
9. Asfaltering från väg 711 till Råsviks badplats 23,9%
10. Hälsocentralfilial 23,3%
11. Torgutveckling för bättre evenemang & trafik 22,2%
12. Café med småländska godsaker 22,2%
13. Humlegården utveckling av tom fastighet 22,2%
14. Idrotts- & outdoorevenemang 21,7%
15. Restaurang med småländskt skafferi 19,4%
16. Boende för besökare & turister (B&B, vandrarhem) 17,2%
17. Utveckling av kultur & naturturism 16,1%
18. MTB-bana i skogen/skogsväg 15,6%
19. Hundlatrin vid motionsspåret 15%
20. Håll Kristdala rent (årlig städdag) 15%
21. Seniorboende/lägenheter 13,9%
22. Bastu & badtunna 12,8%
23. Utbyggnad av Kristdalaskolan 12,8%
24. Frisbeegolfbana med 9 hål 12,2%
25. Kurser i mat- & hantverk 12,2%
26. Naturcamping vid Hummeln 11,1%
27. Reklamfilm för bygden 10%
28. Ridhus 9,4%
29. Uppfräschning av Återvinningsstationen 9,4%
30. Ställplats för husbilar 8,3%

31. Industrimark 7,2%
32. Servicepunkt 7,2%
33. Nybyggnation av småhus 6,1%
34. Kurser i motionsdans 6,1%
35. Paketering av besöksmål 6,1%
36. Vildmarkscamping vid Hummeln 5,6%
37. Camping 3,9%
38. Paketerad upplevelse för busstur till PRO mm. 2,2%

•

Paddel bana

•

Eftersom jag är uppväxt i Kristdala men nu bor i Påskallavik har jag fullt i den enkäten
också. Det märks att det jobbats en hel del i Kristdala med utveckling på dom förslag som
finns ovan, ni har kommit mycket längre i att se möjligheter. Grymt jobbat av er!

•

Bilfri cykelväg till Råsvik

•

Utökade busstider till/från Oskarshamn så ungdomar kan åka speciellt kvällar på helgerna

•

Cykelväg till Råsvik

•

Cykelväg mellan Qstar och Råsvik.

•

Lokaler att hyra för entreprenörer.

•

Göra något åt gamla mejeriet, skulle kunna bli fint café eller restaurang. Få ägaren att sälja
eller åtgärda.

•

Jag önskar att man oxå tänker på Kristdala med omnejd. Vi bor i omnejden och den ingår
inte i ovan nämnda förslag. Det gör att mitt intresse svalnar något.

•

Attrahera fler företag i samband med bredbandsutbyggnad och utveckling av industrimark

•

Ridväg som är säkert att använda, galoppslinga. Tyvärr har det blivit allt svårare att rida
runt Kristdala då många visar dålig hänsyn. Ridsport är ändå stor i Sverige.

•

REKO-ring i Kristdala!

•

Fixa iordning tennisbanan vid Ekskogsvallen

•

Rusta upp tennisbanan vid ekskogsvallen.

•

Marknadsföra bygden mer intensivt i de större regionerna.

•

En ny basketplan.

•

Om det nu ska bli en padelbana så gör så att det, på samma ställe, enkelt går att byta nät o
kunna spela ex badminton, tennis, volleyboll eller liknande. För att nyttja anläggningen som
mest.

•

Utbildningskurs för barn i programmering, målarkurser

•

Vet inte om det har betydelse här, men jag är utflyttad sedan några år tillbaka. Kommer
dock relativt ofta "hem" vid högtider och sommarsemester så hoppas det är okej att jag
svarade på enkäten. Tycker ni gör ett bra jobb och om bara en bråkdel av sakerna här blir
verklighet så är det bra jobbat.

•

Tennisbana

•

Vassanering i Issjön så att vattnet kommer fram till vägen.

•

Cafe o restaurang med klass, behöver inte låsa vid småländskt.

•

Musikevenemang i samband med marknad

•

Rastgård för hundar

•

Längre löparspår

•

Att Konsum öppnar tidigare på morgonen

•

Cykelväg till råsvik

•

Ny sand till råssvik och bättre hopptorn.

•

Kurser i odling/förädling/konservering/surdegsbakning osv. Även andra kurser inom
traditionellt hantverk och liknande, till exempel gärdesgårdsbygge eller lieslagning.

•

En ny innebandysal och en padelbana!!!

•

Fler grillplatser vid Råsvik

•

Fisketurism, kanske i kombination med camping/stugor.

•

Bygga ut sporthallen så att den blir större

•

Någon bättre plats för hundarna att kopplas när folk går in på Coop. Så slipper dom
koppla stora hundar i räcket precis vid ingången.

•

Mer företagsamhet

•

Köp trogna kunder

•

Tvätthall, service mm

•

Fågeltorn Bjälebo våtmark

•

Padelbana

•

Att kommunen ser till att landsbygden är levande med service möjligheter och rättigheter
så att inte allt sådant hamnar i centralorten

•

Försök ordna cykelled så nära fågelvägen det går till Oskarshamn, utnyttja skogsvägar och
led via vattenledning som ju har förutsättningar för en nära cykelled.

•

Inför kommundelsbudget så det blir tydligt vilka kommunala medel som står till bygdens
förfogande för egen utveckling.

•

Med tanke på att det finns en hel del jägare i Kristdala så skulle det vara rolig och nyttigt
med en skjutbana i någon form.

•

Hundlatrin vid Malghult

•

Hundrastgård

•

Sätt upp hundlatriner även runt Malghult många som går med sina hundar där är en
jättetrevlig sväng.

•

Busstrafik. I Västerviks kommun är det bättre och oftare trafik. Hutlöst i Kristdala.

•

Fler soptunnor för hundbajspåsar, exempelvis Rågången/Stensögatan, Utveckling av
Ekskogsvallen, Barnindrottevenemang, Dans för barn, Cykelfest med gemensam avslutning
med...

•

Bättre skötsel av grönområde. Mera planteringar. Tänker då i hela samhället.

•

Café o restaurang behöver inte vara småländska smaker men bra kvalitetsmat. Café som i
Bråbo, restaurang som Torget Kök o Bar.

•

Gör Kristdala mer attraktivt för turism.

•

Högre hopptorn i Rosvik,

•

En cykelväg från Kristdala till Råsvik

•

Satsa på förskolan, föräldrakooperativet i Bråbo. Satsa på aktivitetscenter och
aktivitetsleder i Bråbygden.

•

Jättebra att ni jobbar med cykelvägen till Råsvik. Kurvan vid Båtviken är totalt livsfarlig.
Ingen väg till allmän badplats får vara så trafikfarlig.

•

1. Utmärkt byggplats för en ny sporthall med godkända mått är Malghult 17:1 (kommunens
mark mittemot fd Sandmons sågverk). 2. Avveckla Ekskogsvallen och anlägg en ny
MODERN idrottsplats i anslutning till den nya sporthallen (stora samordningsvinster). 3.
Flytta Pihls verksamhet, riva de gamla bussgaragen, städa upp, sanera, bygga ridhus (nära
till paddocken). 4. Riva de gamla byggnaderna vid fd Sandmons sågverk (marken ägs idag
av Bertil Nilsson i Systertorp), städa upp, sanera, bygga en solcellspark (ypperligt läge, nära
till ställverket). 5. KristdalaHem, satsa på solceller (flera tak i lämpliga lägen).

•

Padel

•

Innebandy

•

Göra fint i Kristdala

•

Boende för turism och utveckling natur och kultur.

•

MTB-bana

•

Motionsdans

•

Idrott och outdoorevenemang

•

Fordonsträff aktiviteter på torget.

•

Det mesta

•

Café, boende

•

Är redan engagerad

•

Reklamfilm för bygden och utveckling av kultur & naturturism.

•

Hjälper till i mån av tid

•

Kan hjälpa till med allt i mån av tid

•

Sporthall

•

Mathållning, turism ödehus/ boende

•

Jag är med i styrelsen

•

Jag har nyligen skickat in detta så hänvisar till vad jag fyllde i där, men exempelvis
Utveckling av kultur & naturturism.

•

Turism

•

Städning

•

Bastu, MTB bana och musikevenemang

•

Lite av varje

•

Dom flesta

•

Jag skulle gärna både gå på kurser i mathantverk och odling och hantverk, samt upplåta
plats för kurser i beskärning och odling och liknande i min trädgård samt loge.

•

Sporthallen

•

Ödehus, torgutveckling

•

Frisbeegolf

•

Mera företag

•

Tvätthall

•

Tvätt

•

Förbättrad service. Cykelleder m.m.

•

Ny sporthall

•

Innebandyhall

•

Innebandy och fotboll

•

Något som har med idrott att göra i IF Ariel allra helst innebandy

•

Politik

•

Aktiviteter förknippade med idrott

•

Att bygga en ny idrotts hall

•

Utomhusaktiviteter, idrott, kultur.

•

Tvätthall, dämmen

•

Djur o natur ridhus

•

Är öppen för det mesta.

•

Frisbeegolf och matlagning

•

Kanske i MTB Spåret

•

Dämmens aktivitetscenter

•

Aktivitetscenter och ny sporthall med godkända mått

•

Matlagningskurs

•

Aktivitetsleder i Bråbygden

•

Sporthallen

•

Seniorboende

•

Äldreboende

•

sälj fastigheten

•

Hyresbostäder

•

Äldreboende

•

B&B, kurs-och aktivitetshus

•

Äldreboende eller servicelägenheter för äldre

•

B&B / Vandrarhem

•

Demensboende

•

Serviceboende

•

Seniorboende (trygghetsboende)

•

Seniorboende, vandrarhem, B&B.

•

Vandrarhem, b&b

•

Äldreboende eller för vanliga människor.

•

Ja, vandrarhem, lägenhetshotell eller B&B

•

Vandrarhem

•

Kurslokaler för hantverkskurser; repair-yourself cykelverkstad eller liknande

•

Vandrarhem

•

Vandrarhem, B&B

•

Gör till äldreboende igen

•

Äldreboende.

•

serviceboende?

•

Föreningshus, företagshus, ungdomsgård.

•

Utveckla våran äldreomsorg

•

Lägenhetshotell

•

Utveckla brandstation, äldreboende

•

Behov av seniorboende finns väl

•

Ungdomsverksamhet, exempelvis musikstudio, hemkunskapssal där barn och ungdomar lär
sig laga mat och baka, både globala och Småländska mat och baktraditioner, varvat med

veganska och annat som barn och ungdomar tycker om. Dansstudion med dansskola för
barn och ungdomar. Satsa på barnen, de är vår framtid.
•

Bostad

•

Förskola

•

Äldreboende. Bra lokal för sjuksköterskor och en filial för ex.vaccinering.

•

Hjälp till behövande, så som familjer med begränsad ekonomi

•

Konst & hantverk, kreativa verkstäder för alla åldrar, erbjudande av kurser mm

•

Göras om till bättre lägenheter. (vet inte hur det ser ut idag). Man kan också göra om en av
planen, till en stor samlingslokal för uthyrning. Men att det ska finnas tillgängligt, kök,
toaletter, stolar och bord som är lätt att ta bort och plocka fram när det behövs. Då kan
uthyrning få mer spridd utsträckning.

•

boende

•

Bygg ett vackert seniorboende med gemensamhetsanläggning för sociala aktiviteter och lite
hobbies

•

Äldreboende, någon form av aktivitetshus / multisporthus?

•

Sportbar, biljard, dart, shuffleboard

•

Föreningshus

•

Kunde väl vabra med äldreboende där igen som det varit innan.

•

Om det blir ett aktivitetscenter på Dämmen skulle det passa med en restaurang där.

•

Privat serviceboende som alternativ till Nyhem

•

Äldreboende eller bara hyr ut lägenheter.

•

Seniorboende/äldreboende

•

Lägenheter. Ungdomsbostäder.

•

B&B/Hotell/Gästgiveri/Restaurang/Konditori

•

Lägenheter för pigga äldre med sällskapsutrymmen, aktiviteter, matsal osv

•

Lägenhetsboende för privatpersoner.

•

Gruppboende, Privat förskola

•

Gruppboende (äldreomsorg)

•

Gruppboende

•

Äldreboende, vilket det var från början!

•

Uthyrning till en riktig gymkedja och tömning av nuvarande gym för att barnen ska få fler
sporthallstider. Padelhall i Humlegården.

