
Utvecklingsdialogen i Totebo 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 Totebo 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 Totebo. 
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Trafiksituationen i 
centrum

busshållplats, övergångsställe 

X X X X X

Slyröjning på kommu-
nens mark 

X

Trafiksäkerhet i  
samhället Rensa tomter som är 

obyggda
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Trafik  
5 x

Sly
1 x

Stora vägen bör bli 
huvudled

Skapa och utveckla 
verksamheter i skol-

byggnaden
X XBoende

Tomter, hus, lägenhe-
ter för unga och äldre. 

X X X

Boende  
3 x

Utveckla skolbyggnad
2 x

Ett attraktivt centrum
X 

Centrum 
2 x

Asfaltering

Centrum med buss-
hållplats, inbjudande 

och säkert

Estetisk miljö i  
centrum

Gemensam vuxen- och 
barnpark. 

Fikaplats, schack, ute-
träning, infotavlor

Fritid, utemiljlö 
3 x

Tillgänliggöra natur 
och kulturupplevelser 

X

Isbana, pulkabacke, 
inkl belysning 

X

Möjligheter till  
aktivitete utomhus 

X

Belysning vid skolans 
promenad


