
Utvecklingsdialogen i Loftahammar gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad där 
runt 50 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 
förslagen. 

På det andra mötet i Loftahammar var det runt 45 personer som deltog. Det inleddes med att vi gemen-
samt 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 
grupper och fick i uppdrag att gemensamt välja ut de fyra saker som de ansåg vara viktigast för ortens ut-
veckling. På borden hade de listan med de synpunkterna som kommit fram under utvecklingsdialogen. 

Efter att alla grupperna presenterat sina fyra förslag (totalt 28) så fick varje grupp fyra kryss (X). Endast 
ett av dessa kryss fick de sätta på ett eget förslag. Gruppen fick gemensamt välja ut de fyra 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 Loftahammar.  
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Kommunikation 
X X X

Vägen 213
X X

Sjötrafik Turism 
X X

Boende 
X

Kommunikation
Väg - båt - fiber 

X X X X

Väg 213 förbättras

Marknadsföring 
X X X

Skärgårdstrafik 
X

Äldreboende
distriktsskötersa 

behåll pensionärer 
X

Bra vägar
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Kommunikation  
7 x

Väg 
2 x

Marknadsföring  
3 x

Sjötrafik 
3 x

Boende 
2 x

Kommunikation  
- info om turer

Bättre kollektivtrafik

Bättre bredband - 
fiber

Reguljär båttrafik i 
kommunal regi Lokala företag  

X

Livsmedelsföretag 
packetering 1/1 
(styckesförpackning)

Elljusspår

Centralorten med-
verkar för utlokali-

sering av företag till 
småorter 

X

Samverkan mellan 
föreningar och  

företag 
X X

Främja återväxten i 
föeningslivet

Ökad Turism 
X

Föreningsliv 
2 x

Företagande 
bygg lokal

(företagshotell)

Turismen 
X

Näringsliv
X

Distriktssköterska
 X X X X

Näringsliv 
3 x

Turism 
2 x

Vård 
4 x

Utseende 
1 x

Stopa förfallet 
underhåll av bad, mot-
tionsspår, lekplatser, ut-
smyckning. Välkommna!

X


