
Utvecklingsdialogen i Edsbruk gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad där runt 
25 personer deltog. Vi gick en tur genom samhället och antecknade vad vi såg, vad som var bra, vad som 
kunde förbättras och vad som kan utvecklas. I det andra steget träffades vi för att prioritera bland försla-
gen. 

På det andra mötet i Edsbruk var det runt 20 personer som deltog. Det inleddes med att vi gemensamt 
gick igenom listan och att representanten från Västerviks kommun presenterade hur synpunkterna har 
hanterats och vilka åtgärder som kommer att genomföras framöver. Deltagarna satt sedan i grupper om 
tre och fick i uppdrag att gemensamt välja ut de fyra saker som de ansåg vara viktigast för ortens utveck-
ling. På borden hade de listan med de synpunkterna som kommit fram under utvecklingsdialogen. 

Efter att alla grupperna presenterat sina förslag så fick varje par fyra kryss (X). Endast ett av dessa kryss 
fick de sätta på ett eget förslag. Paren fick gemensamt välja ut de förslag som de ansåg viktigast.

På detta sätt fick vi fram ett resultat som visar vilka frågor som deltagarna tycker är viktigast att prioritera 
i det fortsatta utvecklingsarbetet för Edsbruk. 

Utvecklingsdialog Edsbruk oktober 2017



Kommunikationer 
X X X

Fler arbetstillfällen 
X

Ett ställe att tvätta 
bilen

Kollektivtrafik
(även kvällar)

X X X

Skapa möjligheter för 
småföretag (gamla 

kommunhuset?)
X

Röja genomfarten så 
man ser badet och ån

Sammanställning utvecklingsdialog Edsbruk 24 OKT 2017

Kommunikationer 
6 x

Arbetstillfällen
2 x

Bättre kommuikation

Bredband
X XSamlingspunkter:  

cafe/restaurang 
träningslokal/gym 
skapar jobb och  

gemenskap
X X

Röj upp Fabriksom-
rådet och tillhörande 

mark

Samlingsplats  
5 x

Bredband
2 x

Skola 
1 x

Värna skolan
X

Ett utegym för alla 
åldrar 

X

Gång- och cykelvägar
X X X X 

Vägar  
4 x

Varför längre från 
Västervik till Edsbruk 

än tvärtom?

Bättre och tätare  
bussturer

Samlingsplats 
X

Gym

Renovera bron över 
storån på kyrkleden Ställplats för husbilar

Sjösättningsplats för 
småbåtar

Edsbruk som omnejd 
som besöksmål


