
Utvecklingsdialogen i Gunnebo gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad där runt 
40 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 Gunnebo var det runt 30 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 sex olika grup-
per 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 två kryss (X). Endast ett av dessa kryss fick 
de sätta på ett eget förslag. Paren fick gemensamt välja ut de två 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 Gunnebo.  
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Badplats ortberget 
X X X X X X

Rast och grillplats 
vid pulkabacken 

X X X

Cykelbana  
Gunnebo - Västervik

X

Flera barnfamiljer

Ny central badplats
X X

Bättre/ny lekplats 
vid Folkets hus eller 

pulkabacken

Tankställe Gunnebo

Cykelväg till stan. 
Södra infart till stan

X X X X X

Gå vidare med  
Hovgårdsområdet

Sammanställning utvecklingsdialog Gunnebo 24 april 2017

Badplats   
8 x

Pulkabacken 
3 x

Cykelväg
6 x

Badplats närmare 
centrum - Ortberget

GC-väg Västrums-
vägen Räcker/bör 
finnas bara på en 

sida

Vårdcentral 
Enklare vård, nära 

X X X X X X

Bätte infart E22
X X X

Vackrare infart till 
Gunnebo 

Hållplats vid folkets 
hus (inte mitt emot 

varandra) 

Infart 
3 x

Tätare och kontinu-
eligt underhåll och 

skötsel

Tvåspråkiga skyltar 
och information

Vård 
6 x

Avfall 
1 x

Plats för grovsopor 
och ris

X


