17% av 1060 invånare i Påskallavik

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. Aktivitetscenter & skatepark – 13 personer
2. Padelbana – 8 personer (Tennisklubben arbetar med aktiviteten)
3. Vågbrytare i hamnen – 7 personer (Båtklubben arbetar med aktiviteten)
4. Minigolf – 5 personer
5. Kultur – 5 personer
6. Kallbadhus & bastu – 4 personer
7. Barn- & ungdomsaktiviteter – 4 personer
8. Samhällsförening – 3 personer
Det är även flera aktiviteter är det 2 personer som kan tänka sig att engagera sig.
Flera av mötets deltagare var överens om att uppstart av en Samhällsförening i Påskallavik är viktigt
för att fortsätta arbetet med lokal utveckling. Annicka och Kristina kan vara bollplank. Hjälp med
uppstart av en förening kan fås av exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan.

Påskallavik

Kristdala

Figeholm

Fårbo

Bockara

Snitt

Antal invånare

1060

972

821

505

355

3 713

Svar i %

17%
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1. Säkrare avfart från E22 södra 52,8%
2. Aktivitetscenter vid bandyplan/tennisbanan/Mulleängen 50%
3. Pub & café året runt 47,8%
4. Padelbana 37,1%
5. Busskommunikationer – bättre turer genom samhället 32,6%
6. Gym/träningslokal inomhus 30,9%
7. Kommunal fritidsgård 30,3%
8. Minigolfbana i hamnen 29,2%
9. Upprustning av lekplatserna 24,7%
10. Vandringsled på Rallarvägarna i Vånevik 23,6%
11. Bättre väg till Nötö 23,6%
12. Fräscha upp Nötö camping 21,3%
13. Utbyggnad av äldreboende 21,3%
14. Seniorboende/lägenheter 21,3%
15. Belysning vid pulkabacken på Kalmargatan 20,8%
16. Kanot- & cykeluthyrning 20,2%
17. Sjömack för båtgäster 18%
18. Båttrafik i skärgården 17,4%
19. Samhällsförening för lokal utveckling 17,4%
20. Bastu i anslutning till havsbad 16,3%
21. Vågbrytare i hamnen 15,7%
22. Konserthall i stenbrottet 15,7%
23. Källströmsgården kulturcenter 15,2%
24. Flera hundlatriner 14,6%
25. Kallbadhus med bastu 14,6%
26. Naturcenter i gammelskogen Vånevik 14%
27. Träffpunkten 13,5%
28. Kommunalt vatten och avlopp till Nötö Camping 12,9%
29. Skatepark 12,9%
30. MTB/BMX-bana 11,2%

31. Kulturhusfilial med Källström & Vånevik 9%
32. Vandrarhem/stugor 9%
33. Klättervägg i stenbrottet 9%
34. Trafiksäkerhet – öka 30-sträckan 9%
35. Biologiska mångfaldens dag 7,3%
36. Grusad stig mellan Grindeskärsvägen & elljusspåret 6,2%
37. Informationsskylt vid herrgården 5,1%
38. Bättre skyltat från E22 4,5%

1. Belysning mellan vändplan och busshållplats vid E22an södra Emmekalv 17,4%
2. Farthinder i Emsfors/Emmekalv 15,7%
3. Lekplats i Emsfors 15,7%
4. Belysning på lekplatsen i Emmekalv 14%
5. CG-väg från Emmekalv (gamla riksväg 15) till Emåns rastplats (ca 300 m) 12,9%
6. Cykelställ vid busshållplats vid E22an södra Emmekalv 10,1%
7. Anslagstavla i Emsfors 2,2%

•

Att få en hemsida med online bokning av sporthallen på kvällar/helger samt vad det kostar
att hyra och även tennis/padelbanorna när det är klart. Att man gör en bra hemsida för alla
aktiviteter som man ska kunna boka om det utökas. Även att Nötö badplats blir mer
attraktiv med tex omklädningsbås

•

Välkommen till Påskallavik skyltar med plantering när man kör in i samhället.

•

En ordentlig hundrastgård

•

Gym, paddelbanor

•

Vägbelysning mellan Påskallavik och Lövshult. Så det blir mer attraktivt att ta sig emellan
samt till/från kollektivtrafiken vid E22. Samhällsförening bör startas, finns inte som jag
förstår det. Se bara vad det gjort i Kristdala senaste 10 åren.

•

Grusad väg mellan Våneviks badet och Våneviks båtklubb.

•

Ta bort byggnadsplan och skogsplanen över Våneviks gammelskog. Inrätta istället en
skötselplan över gammelskogen

•

I samband med föreslaget Aktivitetscenter utnyttja bandybanan för 1 till 2 nya pulkabackar
i olika storlekar

•

Isyta med belysning

•

Jag och flera andra småbarnsföräldrar, skulle uppskatta om det blev bättre underlag (grus
eller flis) på stigen mellan Nötö och Skälevik så man kan gå med barnvagn eller dylikt.

•

Renovera upp språnget på stigen mellan E22 och Nötö

•

Sköta allmänna grönytor bättre, ev använda dessa till parkytor med bänkar, fotbollsmål tex

•

Sporthall med läktare med standardmått på plan

•

Snygga upp badplatsen. Kommunens finaste kustby bör ha bådd strand, sand & hopptorn.
Står ju nästan i bibeln.

•

Möjliggöra att man får ner hastigheten in och ut ur samhället. Med hjälp av farthinder.

•

Refugen övergångsstället är otillräcklig.

•

Tomter för hus med bra läge.

•

Mer och fokuserat arbete med att utveckla Påskallaviks hamnområde att bli en ännu bättre
mötesplats

•

Fixa piren igen så man vill bada där med tex trampolin eller något annat roligt att kunna
göra där

•

Riv Emsfors bruk och låt det bli en vacker ö att promenera runt

•

Önskar att biblioteket får vara kvar och får en bättre anpassad lokal, helst i anslutning till
skolan

•

Promenadstråket mellan Våneviks badplats och ut till Bergabacken. (infarten till
Påskallavik) beläggs med någon form av bärlag (grus), så det blir lättare att promenera där.
Mycket folk går där dagligen vinter som sommar.

•

Skrota Byggnadsplanen från 1944 i Vånevik så att området kan fortsätta att utvecklas som
det kultur, natur och fritidsområde det är redan idag.

•

Södra busshållplatsen är en res katastrof! Ska barnen in till Oskarshamn från Emmekalvs
området måste de gå ÖVER 22:an. Helt orimligt!!!!!

•

Barnvagnsvänlig grusad väg mellan Skälevik och Spånget/Nötö.

•

Bra att vi fick en soptunna på lekplatsen i Emmekalv! Har blivit mycket bättre med skräpet!

•

Skulle va så bra med belysning där med så man kan va där lite senare på kvällen så man
bl.a. kan åka pulka:)!

•

Förlägg skatepark/lekpark vid gamla soptippen Emmekalv Emsfors (nära busshållplatsen).

•

Jag skulle vilja ha en naturskön vandringsledsslinga som man kan köra på med rullstol och
permobil. Att om man ordnar båtturer, även inkluderar att rullstol kan komma ombord för
kortare skärgårdsturer

•

Busshållplats vid E22 norra infarten till Påskallavik, Grinderum, för oss som bor o
Vånevik, norra Påskallavik. Vi har ca 3km till dagens busshållplats vid E22

•

Utökad aktivitet i hamnen istället för gnälliga husbilsturister. Möjlighet för uppträdande
t.ex live-musik samt pub-möjlighet.

•

Busshållplats vid norra infarten E22 till Påskallavik i höjd med Vånevik för pendling med
buss mot Kalmar och Oskarshamn. Är katastrof idag då an måste gå 3km till Påskallavik
E22. Finns ingen hållplats längs E22 mellan Påskallavik och Oskarshamns.

•

Utveckla och rusta upp badplatsen i Vånevik, främst norra sidan. Rusta upp trampolinen
innan den rasar (fundamentet), ta bort vassa stenar och jämna till utmed strandremsan och
eventuellt lägga ut en flytbrygga.

•

Farthinder efter Källströmsgården mot E22

•

Bygga ut skolan. Den är för liten

•

Detta viktigaste är; "Säkrare avfart från E22 södra"

•

Belysning södra infarten vid E-22.

•

Flera övergångsställen över kustvägen.

•

Nån typ med mer olika typer kultur samarbete mellan Oskarshamn och Påskallavik,
Vånevik

•

Bra gångväg längs stranden från Vånevik och ut längst ut på Nötö. Många promenerar
redan där men finns inte någon riktig stig/väg. Fantastiskt vacker sträcka längs sjökanten
med Jungfrun och havet i blickfånget.

•

sommarscen på Nötö, vandringsled Nötö - Näset, upprustning av Våneviks badplats med
bättre sanitet, förverkliga ett natur-kulturreservat i spåren från stenindustrin i området

•

En tydlig GC på Kalmar gatan, mellan Kristdalavägen och Rödskärsgatan.

•

Bevara gammelskogen i Vånevik! Ett naturområde som många nyttjar. Som dessutom
borde skyddas mot avverkning och att det byggs hus i området

•

Det va väldigt bra att vi fick en soptunna på Emmekalvs lekplats! Skulle va kanon med
belysning så man kan känna att man kan vara där längre på kvällarna, speciellt nu när det är
vinter och man kan åka pulka.

•

Skulle vara extremt bra med något slags farthinder/blomkrukor med efter ån precis, upp
för backen för där drar de flesta på med bilar och motorcyklar ordentligt och alla de 4 hus
som ligger där är småbarnsfamiljer!

•

Skulle va så tacksamt!

•

Kanon att ni satt upp en soptunna på Emmekalvs lekplats. Skulle vara kanon om det blev
belysning där med så man skulle kunna åka lite pulka och vara där lite senare nu denna
årstid.

•

Skulle extremt gärna vilja ha något slags farthinder på Emmekalvsvägen, efter bron precis.
det ligger 4st hus där med sammanlagt 9 barn bara där. 6st av barnen är under 5 år. Efter
bron där så gasar väldigt många bilar eller motorcyklar på och det känns så farligt. Så skulle
vara väldigt uppskattat.

•

En padelbana skulle vara uppskattat och även en lekplats till i Emsfors.

•

Skatepark

•

Paddelbana, gym, vågbrytare

•

Fritids på helger för barnen även andra aktiviteter som tex disco, arrangera resor för
pengarna som kommer in via kioskförsäljning och pant burkar/flaskor.

•

Rallarvägarna i Vånevik

•

Minigolf/lekparker/skatepark mm

•

Vågbrytare

•

Hundrastgård

•

Paddel, gym, utveckling av Påskallavik

•

Padel, minigolf, tennis

•

Kan tänka mig att hjälpa till med bygge av skatepark /minigolf /pub..

•

Skatepark eller fiske

•

Bastu vid havet

•

Kanot och cykel

•

Det jag klarar av skulle jag kunna hjälpa till med :)

•

Samtliga jag vill utveckla

•

Vandrarhem/stugor/minigolf/ inomhuscup/kallbad

•

Påskallaviks hamn och besöksnäring

•

Natur och Fiske

•

Samtliga sportaktiviteter.

•

samhällsförening, kallbadhus

•

Samhällsförening: där både unga som gamla vore engagerade.

•

Utvecklingen av Vånevik

•

Ungdoms och barn aktiviteter

•

Vågbrytare i hamnen.

•

Minigolfbana i hamnen, Vågbrytare i hamnen, kallbadhus med bastu

•

Aktiv i båtklubben och lägger redan tid där.

•

Kultur, turism, café

•

Padel, Idrott, Stjärnan Nötö

•

Hamnen, skatepark

•

Padel.

•

Kultur

•

Handikappvänlig tillgänglighet

•

Kan arbeta ideellt i en eventuell pub. Hjälpa till att rusta upp lekplatser och göra
markarbete vid padelbana osv. Jag kan vara behjälplig med det mesta.

•

Bättre kommunikationer

•

Allt som har med aktivering och träning

•

Allt som har med aktiviteter och träning

•

Naturcenter i Våneviks gammelskog

•

Aktivitetscenter

•

Hjälpa till att starta projekt eller slutföra projekt

•

Kultur, musik, konst, delaktighet, information.

•

Samhällsförening

•

Aktiviteter vid gamla bandybanan samt lyse vid pulkabacken Kalmargatan

•

Allt med idrott

•

kultur och natur

•

Utformning av lekplatser och ungdomsytor.

•

Om det menas att vara aktiv som deltagare i kulturella aktiviteter eller att nyttja vårt
närområde genom att vistas ute i naturen. Då är jag intresserad av dessa aktiviteter

•

Blandat

•

Padel, barnaktiviteter

•

Padel och barnaktiviteter.

