
 
 

Enkät Misterhultsbygden 2021 
 

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

i så finns det möjlighet att skapa följande arbetsgrupper: 

1. Padelbana – 4 personer 

2. Parken mitt i byn – 3 personer 

3. Kommunalhuset – 2 personer 

4. Pulkabacken – 2 personer 

5. Lekparken – 2 personer 

6. Utegym – 2 personer 

7. Café – 2 personer 

 
Tre personer har angett sport & träning samt uteaktiviteter vilket kan vara flera arbetsgrupper. 
 
Övriga aktiviteter har en person angett: Vindskydd, arbeta på Ängsbacken, Badplats, 
Dagligvaruhandel, Gång/cykelbana Götemaren, Hultgården, Bakluckeloppis/vanlig loppmarknad 
 

 
 



 
 

Topplista med aktiviteter i Misterhult 
94 svar 

1. Hultgården/Charlottagården 70,2% 

2. Dagligvaruhandel 54,3% 

3. Kommunalhuset 47,9% 

4. Cykelväg: Byn till badplatsen 45,7% 

5. Seniorboende/lägenheter 42,5% 

6. Utveckling av lekparken 39,4% 

7. Utegym 38,3% 

8. Cykelväg: Byn till E22 34% 

9. Utveckling av parken mitt i byn 29,8% 

10. Distriktssköterska 28,7% 

11. Padelbana 24,5% 

12. Café 25,5% 

13. Vindskydd med grillplats 23,4% 

14. Samlingslokal 20,2% 

15. Pendlarparkering vid E22 16% 

16. Multihall/sporthall 14,9% 

17. Rekreationsområde vid pulkabacken 13,8% 

18. Servicepunkt 12,8% 

19. Bastu & badtunna 11,7% 

20. Utveckling av våtmarken Gästern 11,7% 

21. Laddstolpe för elbil 9,6% 

22. Bed and Breakfast 7,4% 

23. Boulebana 6,4% 

24. Pontonbåt i Flivik/Klintemåla 5,3% 

25. InfoPoint 4,3% 

 

  



Är det något annat som du önskar framföra när det gäller lokal utveckling? 
• Utnyttja baksidan av skolan till paddelbanor och utegym. Att öppna upp Charlottagården och 

Ängsbacken till demensboende. På nedervåningen låta dom som är färdigbehandla på 

sjukhuset att bo där tills man hittar lämplig boende för dom. Där ska finnas utbildad personal 

med ssk och undersköterskor. Varför inte flytta tillbaka hemtjänsten. 

• Padelbana med möjlighet till bokning utifrån, skulle dra fler besökare till misterhult. 

• Bredband till byarna runt Misterhult 

• Affär 

• Tillbaka med äldreboende i byn. 

• Tycker att bilvägarna från E22 in till byn är i dåligt skick! Gamla kiosken ser fallfärdig och 

tråkig ut... även kommunhuset... Tycker att det är väldigt viktigt med gång och cykelvägar då 

man inte vågar cykla eller gå med barn på bilvägen.  

• Vandringsled runt Misterhult  

• Fritidsgård för barn/ungdomar 

• Cykelväg byn till Figeholm 

• Skolan! 

• trädgårdsbutik, handelsträdgård 

• Infrastruktur och bredband! Fler busstider så människor kan bo i misterhult. Bredda vägarna i 

och vid misterhult så man kan cykla och gå. Detta är ett kommunalt ansvar! 

• Fiber utbyggnad!  

• Man lägger inte ner skolor äldreboenden om man vill utveckla en bygd. Har inte sossarna och 

moderaterna inom oskarshamns Kommmun förstått DETTA är det på tiden att dom vaknar 

upp. Vad har dom egentligen tillfört misterbygden på dessa 50 år ? Från 88 årig 

Misterhultsbo 

• Fiber till alla i byn. 

• Att ha tillgång till affär är ett stort plus. Och att det finns möjlighet till någon typ av träning 

utöver att löpträna på slingan. 

• Någon form av tillverkning (arbetstillfällen ) 

• Gräva ur kyrkgölen för att göra badplats 

• Lyse vid busshållplatserna vid E22 och en busskur på samma sida som mitteninfarten. 

• Vill ha hinderbana vid lekplatsen. Isbana vid skolan.  

• Hjälpa förskolan att söka bidrag för att renovera fasaden. 

• Badplats vid kyrkgölen  

• Rivning av gamla kiosken, Ta bort ett tjugotal träd i parken så kyrkan kommer fram, Påverka 

Svevia att ta bort guppen i backen i södra infarten 



Är det någon eller några aktiviteter som du skulle kunna tänka dig att engagera dig i? 

 
 

Om du svarat Ja på föregående fråga, vilka aktiviteter intresserar dig? 
• Padelbana  

• Arbeta på Ängsbacken, det som var kommunen bästa o finaste boende. 

• Paddelbana, dagligvaruhandel. 

• Sport och träning  

• Padelbana Vindskydd Utegym  

• Padelbana 

• Hultgården/Kommunalhuset  

• Uteaktiviteter  

• Pulkabacken, parken mitt i byn, gång/cykelbana götemaren 

• Park, lekpark och badplats 

• Alla 

• Jag är aktiv i samhällsföreningen 

• café och trädgård 

• Utegym 

• Utomhus 

• Lekparken, Parken i byn, Pulkabacken, Kommunalhus. 

• Café 

• I återvinningsanda skulle jag vilja att det fanns bakluckeloppis /vanlig loppmarknad lite då 

och då på hembygdsgården eller parken. 


