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Inledande dialog
Eksjö kommun har genomfört medborgardialog i syfte att ta fram ett underlag till den pågående
översiktsplaneprocessen. Dialogen genomförs förutsättningslöst, tidigt i processen. Här
sammanställs det som inkommit från den digitala enkätundersökningen.
Digital enkät
En digital enkät har funnits tillgänglig på kommunens hemsida under perioden 2020-06-29 till
2020-09-27. Enkäten har marknadsförts på kommunens hemsida, Facebooksida och genom
utskick till föreningsregistret (totalt cirka trehundra e-postadresser). På grund av Coronaviruset
har inte möjligheten funnits att marknadsföra via event, marknader eller liknande. Enkäten har i
huvudsak varit tillgänglig under sommaren, vilket inneburit at kommunens skolor inte kunnat
användas för att sprida den till yngre målgrupper.
Enkäten bestod av frågor (både fritext- och flervalsfrågor) och en kartfunktion där den som
svarat markerar platser på kartan som de 1) Tycker är bra, 2) Vill utveckla och 3) Platser där vi
kan bygga hus som är fyra våningar eller högre. Frågor om ålder, kön och boendeort besvarades
också för att vi ska ha möjlighet att analysera svaren utifrån olika målgrupper. Samtliga
enkätfrågor framgår av bilaga 1.
Enkäten var endast tillgänglig i digitalt format på grund av kartfunktionen som inte gick att
genomföra analogt. Eksjö stadsbibliotek, Eksjö Turistcenter, Hulthallen och Emilkraften har
funnits tillgängliga med teknisk utrustning (dator) och kunnat hjälpa till att svara på enkäten för
personer med exempelvis mindre datorvana.
Andra metoder för inledande dialog
Den digitala enkäten har kompletterats med fysiska möten ute i orterna och möten med elever på
skolorna i kommunen.
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Digital enkätundersökning
Totalt har 348 svar inkommit under perioden 2020-06-29 till 2020-09-27.
Nedan presenteras antalet svar utifrån geografi, kön och ålder. Enkäten har besvarats av fler
kvinnor än män. De flesta som svarat (cirka 68 %) är boende i Eksjö tätort och är i åldern 30–59
år.
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Figur 2 Diagram med åldersfördelning. De flesta som svarat är i åldern 30-59 år.

80+

Vill inte
ange

5(21)

Åldersfördelning uppdelat på kön
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Figur 3 Diagram med åldersfördelning uppdelat efter kön

Åldersfördelningen mellan könen är relativt jämn. Det är totalt fler kvinnor som svarat på
enkäten. Det är endast i åldersgruppen 60–69 år som fler män än kvinnor svarat.
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Figur 4 Diagram med den geografiska fördelningen av svaren

Den geografiska spridningen speglar invånarantalet i de olika orterna.
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Fråga 1: När du får besök – vad i Eksjö kommun brukar du
visa upp då?
De svar som förkommer flest gånger är:
• Gamla stan och platser i Gamla stan såsom Eksjö museum, Lennarts, Torget, Trästaden,
Krusagården m.fl. Det beskrivs också att man gärna besöker restauranger och caféer.
• Skurugata och Skuruhatt
Andra svar som är frekvent förekommande är:
• Olika sjöar och badplatser i kommunen – Rolandsdamm, Hunsnäsen, Kvarnarpasjön,
badplats i Bellö, Försjön, Mycklaflon m.fl. Andra beskriver inte specifika platser, men att
de gärna visar upp natur och sjöar i kommunen.
• Naturområden och parker – Vildparken, Borgmästarängen, Höglandsleden, Skrôle Hie,
FOBO och området runt Kvarnarps gård, Nifsarpsmaden, Herrgårdsparken i
Mariannelund, Skåneskogen med flera.
• Andra platser som man visar upp i Eksjö tätort med omnejd är; Skidstugeområdet, Eksjö
camping, Olsbergs arena, simhallen, ishallen, I12-området och Regementet.
• I Mariannelund visas, Karamellkokeriet, och Filmbyn upp. Man beskriver även
Tempelbron, Mariannelunds vackra byggnader, blomsteraffären, hembygdspark och
Stjernbergs skafferi.
• Några svar omfattar hela orter (Mariannelund, Ingatorp, Hult och Bruzaholm) eller
mindre byar såsom Börsebo och Kråkshult.
• I de mindre orterna nämns Bruzaholms bruk, Ingatorp kyrka, Ingatorpsjön
• Det finns även mer evenemangsbetonade saker man visar upp såsom Stadsfesten, Eksjö
Tattoo och vaktparaden. Dessa svar är relativt få, men kan kanske förklaras med Coronapandemin och att flera evenemang hade ställts in då enkäten besvarades.
”Rolandsdamm, går längs ån in till stan. Vildparken, gågatan, gamla stan. Brandkårsmuseet, museigården,
Eksjö camping, I12 området, vattenledningsparken”
”Den gamla bebyggelsen, de vindlande villakvarteren och något av naturen: Hunsnäsen, Skuru gata eller
någon av sjöarna i närheten av Eksjö. De av mina vänner som följer instakontot Arkitektens öga brukar jag ta
med förbi någon av byggnaderna som visades där.”
"Vildparken och Finlandsparken då vi har barn så då går vi till en lekplats. Och gamla stan"
”Stadskärnans äldre bebyggelse, vackert belägna byar (ex Fågelhult, Idekulla, Pukulla) m fin bebyggelse,
hagar, stora lövträd, slingrande grusvägar, blommande dikesrenar, sjöar.”
”Mariannelunds herrgårdspark, Spilhammarbadet, Filmbyn, karamellkokeriet, Stjernbergs”
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Fråga 2: När du får besök – vad i Eksjö kommun vill du inte
visa upp?
Vilka platser i kommunen undviker man att visa upp? I översiktsplanen kan det här materialet
användas för att hitta platser som behöver förbättras och som på olika sätt kan behöva utvecklas
eller förändras i framtiden.
Svaren på frågan ”vad vill du inte visa upp?” är mer spridda än svaren på fråga nummer 1. Det är
också flera personer som svarar ”vet ej” eller ”inget särskilt”.
Några platser tas upp under både fråga 1 och fråga 2, exempelvis Olsbergs arena, hela samhällen
såsom Ingatorp, Bruzaholm och Mariannelund samt Stora Torget. Stora Torget beskrivs både
som en plats man visar upp tillsammans med resten av Gamla stan och som en plats man inte vill
visa upp på grund av att det är tråkigt eller ointressant.
I Eksjö beskrivs industriområden, specifika bostadsområden, infarterna, Abborravik, området
bakom ishallen/Storegårdsområdet, Eksjö resecentrum, Nannylund, Coop-parkeringen med flera.
Utanför Eksjö tätort vill man inte visa upp genomfarten genom Bruzaholm, loppisen i utkanten
av Ingatorp, torget i Mariannelund, nergångna hus i Mariannelund, Gärdesgatan i Mariannelund
och centrumhuset i Hjältevad. I Mariannelund beskriver de som svarat att det är stökigt i centrum
– att det buskörs och kastas glasflaskor, det gapas och skriks kvällstid och att äldre inte vågar gå
till bankomaten vid torget. Flera personer har även beskrivit områden där många invandrare bor
som otrygga, att man skäms över dessa områden eller att det är ”slumområden”.
Många beskriver driftsfrågor – att det är skräpigt, fasader som är dåligt underhållna, ogräs,
parkskötsel, skadegörelse och klotter. Detta hanteras inte inom ramen för den översiktliga
planeringen.
”Infarterna till Eksjö, delar av industriområdet”
”Abborravik. Känns inte som att det rimmar med Eksjö och det är ett fint naturområde som har fått ge vika för
butiker. Industriområden, nybyggen som inte passar in i vår stadsbild.”
”Skäms att visa upp stan, då det inte är något ställe man shoppar på. Vilket många tycker ät väldigt tråkigt. Då
åker man hellre till andra städer och gör sådant.”
”Riksväg 40 genomfarten, skräpigt och dåligt skötta ytor vid sidan om vägen. Torget, det måste vara ett av
Sveriges tråkigaste torg.”
”Vår genomfart i Mariannelund. Man skäms när man ser hur det ser ut från lägenheterna runt torget. Gamla
som inte vågar gå till bankomaten på grund av alla unga pojkar/ män som tagit över torget och bara hänger
där.”
”Hur det ser ut uppe på biblioteket där barn leker och är högljudda-ingen lekplats. Att man kan skylta hur som
helst - banderoll till butik. ”Gärdet” där det förr bodde ofta unga som flyttat hemifrån. Nu ser det ut som en
kåkstad.”
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Fråga 3: Är du särskilt stolt över något i Eksjö kommun, i
så fall vad?
Svaren på fråga 3 är i stora drag lika svaren på fråga 1. Många av svaren är geografiska platser
eller områden men det förekommer även svar som inte omfattar specifika platser.
I Eksjö tätort är man stolt över Höglandssjukhuset, Gamla stan, biograf Metropol, Eksjö
gymnasium, ryttarstatyn, Regementet med mera. Många beskriver att man är stolt över att man
bevarat det gamla och bibehållit Gamla stan. Många har även svarat att man är stolt över att det
är vackert i Eksjö och i Gamla stan.
I Mariannelund är man stolt över torget, Spilhammar, mångfalden i Mariannelund, filmbyn,
Herrgårdsparken. Skåneskogen, Slättvallen med mera. Några personer har även svarat att man är
stolt över ”Mariannelund” och inte angett något mer specifikt.
Exempel på andra delar i kommunen man är stolt över är Mellby, Värne och den levande
landsbygden.
Många är stolta över föreningsliv, turism och evenemang i Eksjö. Exempelvis Eksjö stadsfest,
Vaktparaden, Tattoo, konst på museet, scouterna, golfbanan med mera.
Andra svarar näringslivet och företagandet i Eksjö kommun, exempelvis driftiga föreningar och
företagare, Eksjö.nu, kommunens näringslivsavdelning, unga bönder som vågar satsa, företag i
Eksjö som Eksjöhus och Bruzaholms bruk med mera. Butiker och restauranger är man också
stolt över.
Många svarar att man är stolt över sjöar och naturområden, exempelvis Skurugata, naturen kring
Mariannelund, Höglandsleden och fina badplatser.
Vissa svar är mer subjektiva exempelvis mysighetskänslan, småstadskänslan, lugnet, att det är
vackert och vänliga människor.
”Framåtanda ute på landsbygden! Mariannelund är ett bra exempel där de vågat satsa på olika projekt.”
”Att vi bevarar och förstärker trästaden, behåller närheten från stan till naturområden och tillgänglighet för alla
att lätt ta sig ut i skogen.”
”Bevarande av gamla stan, kulturmiljö, musik- och evenemangssatsningar, föreningslivet. Stadsnära natur,
Sjöängen och udden.”
”Eksjö gamla stad. Den levande landsbygden med förhållandevis många jordbruk. Föreningsandan och
engagemanget i många av de mindre orterna.”
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”Som boende i gamla stan så är det just det faktum att gamla stan är en levande plats där det bor människor
av alla slag. När jag får besök utifrån blir mina gäster ofta förvånade över hur billigt jag bor med tanke på
läge och det faktum att jag bor i ett hus från 1700-talet men har fullt modern standard. Dessutom är jag stolt
över det faktum att jag kan nå allt jag behöver inom en radie på drygt 1 km från där jag bor vilket gör att jag
inte är beroende av att tillgång till en bil. Några goda vänner och jag satt och reflekterade över detta för
ganska många år sedan och då konstaterade vi att man skulle kunna leva hela livet inom denna 1 kmbubblan utan att någonsin behöva lämna den. Vi fann att allt som behövs från födseln till graven finns inom
detta område. Det är något som är väldigt unikt och som jag bara sett på ett ytterst fåtal andra platser i vårt
avlånga land.”
”Mångfalden i Mariannelund, med många nationaliteter och en levande ort.
Naturen kring Mariannelund och Mariannelunds fina gamla bostadshus.”
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Fråga 4: Vad saknar du där du bor?
Svaren på fråga 4 delas upp geografiskt. Eftersom det inkommit få svar från orterna Bellö (6),
Bruzaholm (3), Hjältevad (1), Hult (12), Höreda (7), Ingatorp (3) och Värne (3) har inte de svaren
sammanställts.
Eksjö tätort
Det är totalt 238 personer som svarat på enkäten som uppgett att de bor i Eksjö tätort.

Vad saknar du där du bor? Svar från boende i Eksjö tätort
Jag saknar inget
Skola
Resturanger, café
Parkeringsplatser
Parker
Naturområden
Mötesplatser
Mataffär
Lekplatser
Kollektivtrafik
Gång- och cykelvägar
Förskola
Fritidsaktiviteter
Butiker
Arbetstillfällen
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Figur 5 Vad saknar du där du bor? Svar från boende i Eksjö tätort

Kommentar

Av de boende i Eksjö tätort som svarat på enkäten uppger ingen eller väldigt få att de saknar
skola och förskola. Boende i Eksjö saknar i främst butiker, kollektivtrafik och arbetstillfällen. Det
är totalt fler kvinnor än män som svarat på enkäten, vilket förklarar könsfördelningen för
samtliga svar.
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Annat?

I enkäten fanns även ett fritextalternativ där de svarande kan ge egna förslag på saker de saknar.
Svaren har sammanfattats under rubrikerna – Fritidsaktiviteter, Trafik, Bostäder, verksamheter och
stadsmiljö och Övrigt. Alla svar är inte relevanta för den översiktliga planeringen.
Fritidsaktiviteter
• Varmbassäng
• Utegym (förslag på plats: Rolandsdamm)
• Inomhusboule
• Hundrastgård (förslag på plats: Outnyttjade grönområden, exempelvis ”Rifaplanen”) och
hundbadplats
• Utveckling av Storegårdsområdet med fler aktiviteter och utökning av skateparken
• Aktivitetspark i Sjöängen som passar alla åldrar. Vattnet kan integreras i någon form av
aktivitet.
Trafik
•
•
•
•
•

Taxi
Lokalbussar
Trafiksäkra cykelvägar i naturen till grannkommunerna
Bättre, mer planerade cykelbanor
Från Norra Storgatan, över torget, fram till Coop borde det vara skyltat för både bilar och
gående på hela gatan (gångfartsområde)

Bostäder, verksamhet, stadsmiljö
• Boende/bostäder – fler hus på marknaden
• Urban gardening – möjlighet att odla i stan
• Mötesplatser för tonåringar, både i Eksjö och i Mariannelund
Övrigt
• Renovering och underhåll av skolor och äldreboende
• Bra club
• Vi har allt, men kunde ta hand om det bättre
• Veganskt kostalternativ i förskolan och skolan
• Regelbundet underhåll av gator och parker (städning, rensning av ogräs etc.)
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Mariannelund
Det är totalt 30 personer som svarat på enkäten som uppgett att de bor i Mariannelund.

Vad saknar du där du bor? Svar från boende i Mariannelund
Jag saknar inget
Skola
Resturanger, café
Parkeringsplatser
Parker
Naturområden
Mötesplatser
Mataffär
Lekplatser
Kollektivtrafik
Gång- och cykelvägar
Förskola
Fritidsaktiviteter
Butiker
Arbetstillfällen
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Figur 6 Vad saknar du där du bor? Svar från boende i Mariannelund

Kommentar

Boende i Mariannelund saknar butiker och arbetsplatser. Butiker som saknas preciseras i
fritextalternativet under alternativet ”annat” (exempelvis Rusta och Biltema). Många har även svarat att
de saknar mötesplatser och fritidsaktiviteter.
Annat?

På frågan om det saknas något annat har följande svar inkommit som egna alternativ (fritext).
Fritidsaktiviteter
• Simhall
• Minigolf
• Tennisbana
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•

Vattenrutschbana

Trafik
• Tågtrafik, fungerande järnväg med persontrafik, som förbinder kommunen med kusten
Bostäder, verksamhet, stadsmiljö
• Rusta, Biltema, Willys
• Vårdboende, demensboende
• Apotek
• Polis
• SFI
• VVS-firma
Övrigt
• Mer polisnärvaro (oavsett tid på dygnet)
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Landsbygd
Det är totalt 30 personer som svarat på enkäten som uppgett att de bor på landsbygden.

Vad saknar du där du bor? Svar från boende på landsbygd
Jag saknar inget
Skola
Resturanger, café
Parkeringsplatser
Parker
Naturområden
Mötesplatser
Mataffär
Lekplatser
Kollektivtrafik
Gång- och cykelvägar
Förskola
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Figur 7 Vad saknar du där du bor? Svar från boende på landsbygden

Kommentar

Boende på landsbygd uppger att de saknar kollektivtrafik, följt av butiker och arbetstillfällen. Det
är totalt fler kvinnor som svarat på enkäten som är boende på landsbygd, vilket förklarar
skillnaderna mellan könen i figuren ovan. Ingen av de som svarat på enkäten, boende på
landsbygd, saknar skola, parker, naturområden, gång- och cykelvägar eller förskola.
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Annat?

På frågan om det saknas något annat har följande svar inkommit som egna alternativ (fritext).
Trafik
• Bättre vägar till nytta för folk som bor och verkar på landsbygden
• Barn som åker buss (skolskjuts) får inte ta med sig kompisar hem på bussen. Detta är
diskriminerande mot barn som bor på landet eftersom alla barn ska ha rätt till en
meningsfull fritid (exempelvis leka med kompisar efter skolan).
Övrigt
• Mer utmaningar för elever på skolgårdarna
Fråga 5: Kartfunktionen i enkäten
Tre frågor ställdes via kartfunktionen:
•
•
•

Fråga 5a: Markera en plats du tycker är bra. Följdfråga: Varför tycker du att den här
platsen är bra?
Fråga 5b: Markera en plats du vill utveckla. Följdfråga: Hur vill du att den här platsen
utvecklas?
Fråga 5c: Markera en plats där vi kan bygga hus som är fyra våningar eller högre.

Svaren på frågorna som besvarades genom att markera punkter i kartan sammanställs som ett
digitalt material.

Figur 8 Exempel på svar på fråga 5a - Markera en plats på kartan som du tycker är bra. Personen som svarat på frågan har markerat ett område
söder om Kvarnarp och skrivit att platsen är bra för att det är fint där och för att det finns fina gångstigar.
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Fråga 6: Hur ska Eksjö kommun se ut år 2040?
Sista frågan i enkäten var en fritextfråga för att ge den som svarar möjligheten att fritt beskriva
hur de tror att Eksjö kommun ska se ut i framtiden.
Nedan följer en sammanfattning av inkomna svar.
Några av de som svarat har skrivit ”vet inte”, ”ja, säg det” eller ”ungefär som nu”.
Högre hus

Eftersom vi inte haft något textfält i enkäten för att kommentera högre hus har några av de som
svarat använt fråga 6 för att kommentera fråga 5c. De som är negativa till högre hus använder
argumentet att det inte passar in i Eksjös småskaliga stad med högre hus. En del anser att högre
hus kan byggas men inte i centrum utan i utkanterna.
Exempel på svar från personer som är negativa till bebyggelse som är fyra våningar och högre:
”ABSOLUT inga höghus”
”Inga hus så höga som 4 våningar! Tre våningar räcker för Eksjö”,
”Inget hus högre än tre våningar”.
”Det finns absolut ingen anledning att bygga över fyra våningar i en så här pluttig stad.”
Det har även framkommit svar där man varit positiv till högre hus och beskrivit var de i så fall
kan placeras.
Exempelvis:
”Mer lägenheter. Har inget emot högre hus. Fina moderna hus blandat med de gamla husen i Gamla stan. Och
mycket natur.”
”Höghus ska byggas citynära med tanke på avsaknaden av kollektivtrafik”
”Inga fler höghus i de centrala delarna, om de måste finnas bygg dem i så fall i utkanterna”
En person som markerat området söder om riksväg 40 – söder om rondellen vid kvarteret
Lunden har kommenterar (se bild nedan) ”Här kanske? Skulle matcha den nya Lunden och få bort
tråkiga hus”.
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Figur 9 Område där en person svarat att det kan passa med hus som är fyra våningar eller högre

Levande stad

Många som svarat på enkäten använder uttrycket ”levande” när de beskriver framtida Eksjö
kommun. Ordet “levande” finns med 29 gånger bland svaren.
De syftar både på Eksjö tätort med en levande centrumkärna, butik – och restaurangutbud,
levande landsbygd och att de mindre orterna i kommunen ska vara levande med service och
butiker.
”Levande centrum i Eksjö med bibehållen bebyggelse i Gamla stan.”
”En levande småstad med både historia och framtidstro”
”Levande men ej sönderexploaterad. Bevara parker och grönområden som finns idag stadsnära. Låt staden växa
söder- och västerut.”
”Levande och blomstrande Mariannelund med polisstation, apotek, vårdcentral, butiker och simhall”
Butiker, näringsliv, företagsklimat, industri

Många beskriver utbudet av butiker i Eksjö centrum. Denna punkt hänger ihop med de som
beskriver att ”Eksjö ska vara en levande stad”.
”Fortsatt trevligt och gediget restaurangutbud som kan locka kunder från närområdet. Aktivt och offensivt
företagsklimat. Ökad satsning på utbildning och att bibehålla god nivå.”
”Betydligt fler butiker!!!! Inte fler restauranger och pizzerior. Mer industri.”
”Jag vill att Eksjö kommun ska attrahera hit fler stora företag (ej Dollarstore)
Småstadskänslan

Eksjö år 2040 beskrivs som en småstad eller “småstadsidyll”.
”Fortfarande en småstadsidyll men med fler möjligheter än idag”
”Fortfarande som en småstad, där alla känner alla typ”
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Större stad

Eksjö år 2040 beskrivs även som storstad.
”Storstadskänsla som Jönköping/Stockholm”
”Det blir större med nattklubbar och caféer”
”En större stad med mer jobbchanser och mer butiker.”
”En stor stad med mycket folk i.”
”Som nu, fast större! Jag vill att Eksjö ska växa men bevara ”luftighet” och närheten till naturen.”
”Mer stad och högre hus.”
Bevara och utveckla

Trästaden/Gamla stan vill många ska bevaras i framtiden. I svaren beskrivs hur Eksjö utvecklas
med hänsyn till det gamla – exempelvis genom att bygga i trä eller att stadsbilden harmoniserar
med de gamla husen. Det finns en öppenhet för att blanda det gamla med modern arkitektur och
nya lösningar. I en del svar beskrivs även att fasader och liknande behöver skötas bättre. Många
beskriver även grönområden som ska bevaras i framtiden, dessa beskrivs dock under rubriken
”Grönstruktur”.
”Fortfarande levande småstad, bevara det gamla och traditionella. Människor som älskar sin stad. Trähus,
kultur, kvalitet. En plats för familjer. Rent och fint, levande natur, bra utbud av butiker, bra restauranger och
caféer. Eventuellt nya bostäder där människor trivs och mår bra, inte för stora och byggda av trä.”
”Bevarade trähus samt modern arkitektur”
”Gamla stan finns kvar.”
”En levande stad där den traditionella känslan av småstad blandas med det moderna. En stad som inte nöjt sig
med att bevara utan också förnya. En stad där trygghet, utveckling, nytänk och nyfikenhet är ledord.”
”En blandning, där det gamla pittoreska får samma utrymme att blomma som idag samtidigt som nya moderna
områden skapas, gärna med fokus på hållbarhet.”
Hållbarhet och klimat

Framtidens Eksjö kommun beskrivs med ord som klimatsmart, miljövänlig och hållbart.
”Miljökommun där man aktivt jobbar för alternativa sätt att leva”
”Klimatsmart och välplanerat! En kommun som värnar om grönområden med moderna lösningar som skänker
småstadslivet och landsbygden ännu mer livskvalitet”
”Småskaligt, hållbart. Satsa på lokala producenter, cykelbanor och kultur.”
Grönstruktur och natur

I Eksjö kommun år 2040 vill man att befintliga grönområden (i Eksjö tätort framförallt) har
bevarats.
”Mycket grönområden med många fina parker som gynnar den biologiska mångfalden. Jag vill att landet flyttar in
till stan. Jag vill se betande djur på ängarna i staden precis vid villakvarteren.”
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”Vill ha kvar de få grönområden som finns i Eksjö”
”En grön stad med väl underhållna parker och grönområden”
”Områden för friluftsliv ska sparas och utökas.”
Trafik och parkeringar

Trafik i Eksjö kommun, i framtiden, beskrivs på olika sätt. Många beskriver satsningar på
cykeltrafik både inom orterna och mellan orterna i kommunen. I framtidens Eksjö vill man se
gång- och cykelväg till Höreda, Hult och Björka. Mer tågtrafik och bättre kollektivtrafik beskriv
också både mellan kommunens orter och utanför kommunen (exempelvis till Jönköping).
Lokaltrafik är efterfrågat, exempelvis busstrafik i Kvarnarp. Man vill se ett parkeringshus i Eksjö i
framtiden.
”Förbifarten är byggd så att riksväg 40 inte går genom stan. Cykelvänlig.”
”Eksjö kommun ska vara som nu, fast anpassat till den framtid som kommer. Bättre anslutningar till
exempelvis tågtrafiken.”
”Den bästa cykelstaden. Snabbtåg till Jönköping”
”Jag skulle vilja se en bilfri stadskärna, med bra cykel- och gångbanor både inne i stan och in till stan från
samhällena utanför.”
”Ungefär som idag men gång- och cykelvägar som prio – inte biltrafiken. Gröna stråk överallt, fler fruktträd och
ätbara växter på allmänna ytor.”
”Bra kollektivtrafik både inom kommunen som utanför kommunen”
”Skulle vara härligt om det fanns tågtrafik mellan Eksjö och Mariannelund igen.”
”2040 har vi ett centrum med en större galleria och stora butiker runt om. Vi har lokalbussar, taxi och många
fina cykelvägar. Vi har fler parkeringar och lägenheter för alla.”.
”Då bör det finnas ett parkeringshus.”
Trygghet, kriminalitet

I svaren beskrivs ett framtida Eksjö kommun utan droger och kriminalitet samt att Eksjö
kommun generellt uppleves som en trygg plats att växa upp på.
”Ingen kriminalitet”
”Vill känna mig trygg utan knark i samhället”
”En välskött stad som vi kan visa upp. En trygg plats att växa upp på.”
Hela kommunen

I Eksjö kommun år 2040 ska man satsa på hela kommunen. Idag upplevs stort fokus på Eksjö
tätort och mindre fokus på resten av kommunen. Det är viktigt att skolor och annan service finns
kvar i de mindre orterna, att det finns arbetsplatser samt att det allmänna underhållet av
exempelvis gator, idrottsanläggningar och byggnader är likvärdigt i hela kommunen. Se även
rubriken ”Trafik” där kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik mellan orterna i kommunen
beskrivs.
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”Att hela kommunen gynnas på olika sätt, så att invånare kan bo kvar på de mindre orterna. Det gäller bland
annat skola, service, satsning på näringslivet, förutsättningar för rik fritid med mera. Vi kan inte i längden
koncentrera befolkningen till större och större städer.”
”Avsevärt mer satsning på de ÖSTRA delen av kommunen.”
”Mer fokus på ytterområden och inte bara på Eksjö stad som ny är fallet!”
”Att Mariannelund inte känns utanför Eksjö kommun. Nu måste det göras en insats för att knyta ihop denna
kommun annars kommer Mariannelund dö ut, vilket det börjat göra redan nu.”

