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VYKORTET
Under oktober 2015 skickades vykort ut till 
kommunens cirka 14 000 hushåll. Vykortet har 
också delats ut vid olika möten och evenemang. 

På vykortet fanns information om den 
påbörjade översiktsplaneprocessen och några 
enkla kryssfrågor om vad som upplevdes som 
viktigast för en god boendemiljö. Det fanns 
också bakgrundsfrågor om kön, ålder och 
boendeort. 

Vykortet var förfrankerat för att lätt kunna sändas 
tillbaka in till miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Gensvaret har varit stort, 2305 svar har kommit 
in! 

Med tanke på den höga svarsfrekvensen finns 
god  representation av olika åldersgrupper, olika 
kön och boende i olika delar av kommunen.  
Generellt har fler kvinnor än män och fler äldre 
än yngre åldersgrupperna svarat. 

Frågan på vykortet gick ut på att vikta olika 
värden utifrån hur betydelsefulla de upplevdes 
vara för att man själv skulle trivas i kommunen.

Svaren är sammanställda men ej statistiskt 
säkerställda. 

VYKORTETS FRÅGESTÄLLNING
Vad är viktigt för att du ska trivas i Ronneby kommun?

• Närhet till skola
• Närhet till natur
• Rikt kulturutbud
• Lätt att byta bostad
• Rik natur och naturupplevelser
• Vacker boendemiljö
• Cykelväg till skola och jobb
• Närhet till busshållplats
• Närhet till handel
• Närhet till fritidsaktiviteter
• Lätt att resa till andra platser
• Telefoni/internetuppkoppling

Varje kategori viktades därefter som: ”utan betydelse”, 
”inte så viktigt”, ”viktig” eller ”mycket viktig”.

SAMMANFATTNING : VYKORT
Vykortets roll har varit både att sprida information om 
översiktsplaneringen och att samla in kunskap från 
kommunens medborgare. Några kategorier har stuckit ut 
som viktigare än andra. Enkäten visar att närhet till natur 
med rika naturupplevelser liksom god tillgång till handel 
och  internet upplevs som mycket viktigt för boendets 
attraktivitet. 

Bra kommunikationer i form av cykelvägar och 
busshållplatser, närhet till fritidsaktiviteter och 
möjligheten att lätt kunna resa till andra platser prioriteras  
också högt. Närhet till skola, ett rikt kulturutbud och lätt 
att byta bostad däremot prioriteras lägre generellt i den 
totala gruppen. 

De största skillnaderna mellan hur olika grupper  svarat 
märks när åldersgrupper jämförs med varandra. Äldre 
prioriterar service såsom nära till busshållplatser och 
handel liksom en vacker boendemiljö med närhet till 
natur och ett rikt kulturliv. Åldesgruppen 21-50 där 
många kan tänkas ha ett familjeliv är den grupp som 
pekar ut närhet till skola och cykelvägar till skola och 
jobb som särskilt viktiga. I den åldersgruppen syns också 
en skillnad mellan kvinnor och män där kvinnor i högre 
utsträckning pekar ut dessa värden liksom närhet till 
fritidsaktiviteter, handel och kollektivtrafik. 

Yngre upp till 20 år tycker liksom äldre att det ska vara 
lätt att byta bostad men värderar annars tillgång till 
internetuppkoppling högst. Även en vacker boendemiljö 
värderas mycket högt i den gruppen.

Boende i Ronneby stad är den grupp som ser störst behov 
av att lätt kunna byta bostad. Boende på landsygden 
värderar däremot det vackra, naturnära boendet högre än 
de andra grupperna. Boende i andra tätorter än Ronneby 
är den grupp som högst värderar cykelvägar, närhet till 
busshållplats och närhet till handel.

Godis och vykort på Äggabodens höstmarknad i Gärestad
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SVARSSTATISTIK : VYKORT
Fler kvinnor än män och fler äldre än yngre har 
svarat på vykortet. Det stora gensvaret gör dock att 
representationen av olika grupper är god.

Generellt är det vissa kategorier som lyfts som 
särskilt viktiga för att skapa en attraktiv livsmiljö; 
en vacker boendemiljö med närhet till natur och rika 
naturupplevelser, närhet till handel samt telefoni/
internetuppkoppling. Även cykelväg till skola och jobb 
liksom närhet till busshållplats utpekas också som lite 
viktigare än många andra kategorier. 
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”VAD ÄR VIKTIGT FÖR ATT DU SKA TRIVAS?” – MEDELVÄRDE UTIFRÅN ÅLDER

21-50 år 50+ år

Ser man till olika åldersgrupper skiljer sig synen 
på exempelvis vikten av närhet till skolan. Hos 
åldersgruppen 21-50 år är intresset betydligt större än i 
den äldre åldersgruppen. Även intresset för cykelväg till 
skola och jobb värderas högre, medan däremot närhet till 
busshållplats lyfts som viktigare för åldersgruppen över 
51 år. Också närhet till handel är viktigare för den äldre 
åldersgruppen, liksom rika natur- och kulturupplevelser. 

Åldersgruppen upp till 20 år värderar exempelvis närhet 
till natur betydligt lägre än de två äldre grupperna men 
möjligheten till internetuppkoppling jämförelsevis högt.  

Det finns små skillnader mellan dem som bor i Ronneby 
tätort jämfört med de som bor i en annan tätort eller 
på landsbygden. På landsbygden värderas närheten till 
naturen, rika naturupplevelser samt tillgång till internet 
lite högre. I Ronneby tätort finns en lite högre önskan 
om att lätt kunna byta bostad. I övriga tätorter lyfts 
framförallt behovet av cykelvägar, närhet busshållplats 
och närhet till handel. 

Både på landsbygden och i andra tätorter än Ronneby 
är beskrivs vikten av att ha nära till skola som större än 
bland de som bor i Ronneby tätort.
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”VAD ÄR VIKTIGT FÖR ATT DU SKA TRIVAS?” – MEDELVÄRDE UTIFRÅN BOENDEORT



Det syns inga stora skillnader i hur olika värden viktas 
utifrån kön mer än att personer som svarat ”annat” på 
frågan om kön värderar nästan alla kategorier betydligt 
lägre än vad de andra grupperna gör, underlaget där är 
dock mycket litet. Kvinnor viktar överlag alla värden 
högre än män. Inom åldersgruppen 21-50 år är cykelvägar 
till skola och jobb, närhet till busshållplats, närhet till 
fritidsaktiviteter samt närhet till handel de kategorier där 
skillnaden mellan könen är störst. Män i åldersgruppen 
värderar dock möjlighet att lätt byta bostad något högre 
än kvinnor. 

Vad är viktigt för att DU ska trivas i Ronneby kommun?
What is important to make Ronneby municipality attractive for YOU to live in?

Kön?
Gender? Kvinna / Female Man / Male Annat / Other

Postnummer:
Postcode:

Ålder?
Age? 0-10 11-20 21-30 31-50 51-70 70+

Var bor du?
Where do you live? Ronneby tätort 

Ronneby city
Annan tätort 

Other town in the municipality
Landsbygden 

The countryside
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Det blir lättare för oss att använda dina svar om vi vet mer om vem du är! 
It´s easier for us to use your answers if we know more about you!

Dina

Hur

www.ronneby.se/oversiktsplan

I översiktsplanen tas många av de strategiska beslut som påverkar hur det är att leva och bo i
Ronneby i framtiden. Planen omfattar hela kommunen och ger vägledning för beslut om hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

I planen görs exempelvis avvägningar om vilka områden som är intressanta för exempelvis nya
bostäder och verksamheter och vilka områden som inte ska bebyggas utan bevaras. I
översiktsplanen formuleras också strategier kring HUR kommunen ska utvecklas. Ska vi till
exempel bygga tätare, grönare, högre eller glesare?

I detta arbete är DIN röst värdefull, det är DU som är expert på att leva i Ronneby!

For more information in english, please visit www.ronneby.se/oversiktsplan

Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar porto

Ronneby Kommun

SVARSPOST
20378219

372 20 Ronneby

I översiktsplanen tas många av de strategiska beslut som påverkar hur det är att leva och bo
i Ronneby i framtiden. Planen omfattar hela kommunen och ger vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

I planen görs exempelvis avvägningar om vilka områden som är intressanta för nya bostäder
och verksamheter och vilka områden som inte ska bebyggas utan bevaras. I översiktsplanen
formuleras också strategier kring HUR kommunen ska utvecklas. Ska vi till exempel bygga
tätare, grönare, högre eller glesare?
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Det blir lättare för oss att använda dina svar om vi vet mer om vem du är! 
It´s easier for us to use your answers if we know more about you!

Dina

Hur

Dina drömmars Ronneby?
Vi vill bjuda in dig att vara med och påverka arbetet med Ronnebys nya översiktsplan! I ett första steg kan du
fylla i det här vykortet och skicka in! När du gjort det kan du surfa in på www.ronneby.se/oversiktsplan där det
finns uppdaterad information om översiktsplanen. Du kan även tycka till om fler frågor!
Håll också utkik efter oss på olika evenemang!

The Ronneby of your dreams?
Be a part of the comprehensive planning in Ronneby! Please help us with the questions on this card and send it
back to us! Then follow us on our webbsite for more information and to provide feedback! Also look for us at
various public events!

DU är expert på att bo i Ronneby!
You are an expert of living in Ronneby!

Var med och påverka arbetet med Ronnebys nya översiktsplan där 
vi lägger grunden för kommunens långsiktiga utveckling!

Participate and influence the new comprehensive plan where the municipality´s long-term development is formed

You are an expert of living in Ronneby!

Dina

Hur

www.ronneby.se/oversiktsplan

I översiktsplanen tas många av de strategiska beslut som påverkar hur det är att leva och bo i
Ronneby i framtiden. Planen omfattar hela kommunen och ger vägledning för beslut om hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

I planen görs exempelvis avvägningar om vilka områden som är intressanta för exempelvis nya
bostäder och verksamheter och vilka områden som inte ska bebyggas utan bevaras. I
översiktsplanen formuleras också strategier kring HUR kommunen ska utvecklas. Ska vi till
exempel bygga tätare, grönare, högre eller glesare?

I detta arbete är DIN röst värdefull, det är DU som är expert på att leva i Ronneby!

For more information in english, please visit www.ronneby.se/oversiktsplan
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Mottagaren 

betalar porto

Ronneby Kommun

SVARSPOST
20378219

372 20 Ronneby
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exempel bygga tätare, grönare, högre eller glesare?

I detta arbete är DIN röst värdefull, det är DU som är expert på att leva i Ronneby!

For more information in english, please visit www.ronneby.se/oversiktsplan

Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar porto

Ronneby Kommun

SVARSPOST
20378219

372 20 Ronneby

I översiktsplanen tas många av de strategiska beslut som påverkar hur det är att leva och bo
i Ronneby i framtiden. Planen omfattar hela kommunen och ger vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt.

I planen görs exempelvis avvägningar om vilka områden som är intressanta för nya bostäder
och verksamheter och vilka områden som inte ska bebyggas utan bevaras. I översiktsplanen
formuleras också strategier kring HUR kommunen ska utvecklas. Ska vi till exempel bygga
tätare, grönare, högre eller glesare?

Vad är viktigt för att DU ska trivas i Ronneby kommun?
What is important to make Ronneby municipality attractive for YOU to live in?

Närhet till skola
Proximity to school
Närhet till natur
Proximity to nature
Rikt kulturutbud
Cultural activities
Lätt att byta bostad
Easy to change flat/house
Rik natur och naturupplevelser
The countryside experiences
Vacker boendemiljö
Attractive residential areas
Cykelväg till skola och jobb
Cycle path to school and work
Närhet till busshållplats
Proximity to bus-stops
Närhet till handel
Proximity to shopping
Närhet till fritidsaktiviteter
Proximity to leisure activities
Lätt att resa till andra platser
Easy to travel to and from Ronneby

Utan betydelse
Not important

Mycket viktigt
Very important

Telefoni/internetuppkoppling
Telephony and internet access

Dina

Hur

Dina drömmars Ronneby?
Vi vill bjuda in dig att vara med och påverka arbetet med Ronnebys nya översiktsplan! I ett första steg kan du
fylla i det här vykortet och skicka in! När du gjort det kan du surfa in på www.ronneby.se/oversiktsplan där det
finns uppdaterad information om översiktsplanen. Du kan även tycka till om fler frågor!
Håll också utkik efter oss på olika evenemang!

The Ronneby of your dreams?
Be a part of the comprehensive planning in Ronneby! Please help us with the questions on this card and send it
back to us! Then follow us on our webbsite for more information and to provide feedback! Also look for us at
various public events!

DU är expert på att bo i Ronneby!
You are an expert of living in Ronneby!

Var med och påverka arbetet med Ronnebys nya översiktsplan där 
vi lägger grunden för kommunens långsiktiga utveckling!

Participate and influence the new comprehensive plan where the municipality´s long-term development is formed

You are an expert of living in Ronneby!
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Håll också utkik efter oss på olika evenemang!

The Ronneby of your dreams?
Be a part of the comprehensive planning in Ronneby! Please help us with the questions on this card and send it
back to us! Then follow us on our webbsite for more information and to provide feedback! Also look for us at
various public events!

DU är expert på att bo i Ronneby!
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You are an expert of living in Ronneby!

Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Inte så 
viktigt

Kvinnor Män Annat

”VAD ÄR VIKTIGT FÖR ATT DU SKA TRIVAS?” – MEDELVÄRDE UTIFRÅN KÖN

Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Inte så 
viktigt

Kvinnor Män

MEDELVÄRDE UTIFRÅN KÖN INOM ÅLDERSGRUPPEN 21-50 ÅR

Det syns inga stora skillnader i hur olika värden viktas 
utifrån kön mer än att personer som svarat ”annat” på 
frågan om kön värderar nästan alla kategorier betydligt 
lägre än vad de andra grupperna gör, underlaget där är 
dock mycket litet. Kvinnor viktar överlag alla värden 
högre än män. Inom åldersgruppen 21-50 år är cykelvägar 
till skola och jobb, närhet till busshållplats, närhet till 
fritidsaktiviteter samt närhet till handel de kategorier där 
skillnaden mellan könen är störst. Män i åldersgruppen 
värderar dock möjlighet att lätt byta bostad något högre 
än kvinnor. 



ENKÄTEN
Mellan 2015-10-01 och 2015-12-31 har en 
webbenkät med 24 frågor funnits tillgänglig 
på översiktsplanens hemsida. Information 
om hemsidan och enkäten har spridits via 

kommunens startsida, annonser i media, 
Knut Hahnskolans webbsida, give-aways på 
evenemang och vid de möten som hållits med 
olika grupper under samrådsfasen. 

717 svar har inkommit vilket får anses vara 
en god svarsfrekvens. Det är god spridning på 
svarandes kön och ålder, med viss dominans 
åt äldre svarande samt kvinnor. 90 % av de 
svarande är fastboende i Ronneby kommun. En 
majoritet, 67 %, har bott i Ronneby kommun i 
mer än 20 år eller hela livet. 5,5 % av de svarande 
har bott i kommunen fem år eller färre. 

Ett proportionerligt antal bor i Ronneby 
tätort. Av övriga orter har Listerby, Saxemara, 
Johannishus och Backaryd ett proportionellt 
högt deltagande medan Kallinge märker ut 
sig genom att ha särskilt lågt deltagande 
proportionellt mot antalet boende i orten.

Frågorna har sammanfattats i text, diagram och 
ordmoln. Ingen statistisk analys är gjord. Några 
av frågorna har övergripande karaktär men de 
flesta är sorterade under rubrikerna: Boende 
& Livsmiljö, Kommunikationer &Infrastruktur 
samt Näringsliv & Sysselsättning

VAD TYCKER DU KÄNNETECKNAR RONNEBY KOMMUN?



VAD VILL DU ATT RONNEBY KOMMUN SKA FÖRKNIPPAS MED I FRAMTIDEN?

Stark entreprenörsanda på Belganets julmarknad

Brunnsparken, en viktig del av Ronneby kommuns identitet

Många efterfrågar fler arbetstillfällen

Kusten ses som en av de största tillgångarna för kommunen



RONNEBY KOMMUNS STYRKOR RONNEBY KOMMUNS SVAGHETER

RONNEBY KOMMUNS MÖJLIGHETER RONNEBY KOMMUNS UTMANINGAR

SWOT-ANALYS FÖR RONNEBY KOMMUN
Fyra av frågorna i enkäten utformades för att bilda en så kallad swot-analys där styrkor, svagheter, 
möjligheter och utmaningar analyseras.



BOENDE & LIVSMILJÖ
Flera av frågorna i enkäten handlar om vad 
som anses vara en god boende- och livsmiljö. 
Slutsatsen som går att dra är att den attraktiva 
boendemiljön är uppbyggd av flera olika 
funktioner som alla kompletterar varandra. 
I viss mån kan avsaknaden av någonting 
kompenseras av någonting annat. 

Närhet till natur och hav är en resurs i det 
attraktiva boendet i Ronneby kommun. Närhet 
till hav innebär en typ av närhet till natur som 
anses så attraktiv att den bör stå för sig själv.  

Lika betydelsefullt som närhet till hav anses 
närhet till skola och barnomsorg vara. God 
samhällsservice generellt beskrivs som en 
mycket viktig faktor för hur attraktiv en plats är 
att bo på.

Av dem som flyttat till kommunen anges jobb, 
kärlek och familj vara de vanligaste skälen. Av 
de faktorer som har med den fysiska miljön att 
göra väger en god uppväxtmiljö för barnen och 

ett prisvärt boende tyngst. Även närheten till 
havet och möjligheten till ett vackert boende 
lockar. 

Noterbart är hur högt goda kommunikationer 
rankas för en attraktiv livsmiljö jämfört med 
hur många som angett att de kommunikationer 
som finns är tillräckligt bra för att locka någon 
att flytta till Ronneby kommun.

Även om bostadstillgången på senare tid gått 
från ett överskott till ett underskott i kommunen 
svarar cirka hälften nej på frågan om det saknas 
boende i någon form inom kommunen. Av 
dem som svarar ja anges hyreslägenheter och 
seniorboende som den typ av boende som det 
är störst brist på. 

Ny bebyggelse vill många ska planeras i 
natursköna lägen, i synnerhet havsnära. 
Det anges också som mycket viktigt att 
jobba för en blandad bebyggelse istället för 
rena villaområden eller områden med bara 
lägenheter.

Sida 1 av 1Cloud 1

2016-01-15https://tagul.com/cloud/1

VAD ÄR DET VIKTIGASTE FÖR ATT DU SKA BO I RONNEBY KOMMUN OM 15 ÅR?

Ordmolnet visar svaren på frågan om vad som är det 
viktigaste för att bo i Ronneby kommun om 15 år. De ord 
som visas störst har också flest tyckt. Jobb, kollektivtrafik 

och bra service är stora kategorier som många av de 
mindre orden också kan sorteras in under. Hållbar 
utveckling och att satsa på ungdomarna är relativt stora. 



På frågan om någon typ av boende saknas svarar cirka 
hälften att de inte gör det. Av dem som ändå svarar 
att de tycker att det saknas bra möjlighet till boende i 
någon form inom kommunen tycker de flesta att det är 
hyresrätter och seniorboende som saknas. Vårdboende 
och bostadsrätter följer därefter men färre tycker att det 
saknas villor och radhus.

En begränsning med resultatet är att det inte berättar var 
de olika typerna av boende saknas. Tydligt är dock att 
det framförallt är serviceboenden, lägenheter och icke-
ägt boende som de svarande ser en brist av.

SAKNAS NÅGON TYP AV BOENDE?

Villor Radhus Bostadsrätt

Hyresrätt Seniorboende VårdboendeVillor Radhus Bostadsrätt

Hyresrätt Seniorboende Vårdboende

I Ronneby kommun värderas närhet till natur och i 
synnerhet havet högt. Den attraktiva boendemiljön präglas 
enligt svaren i hög grad också av god samhällsservice, 
i synnerhet närhet till skola och barnomsorg. De två 

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR EN ATTRAKTIV BOENDEMILJÖ?
andra övergripande kategorierna som kommit upp är 
kommunikationer och fritidssysselsättningar såsom 
kulturella aktiviteter och sport. Till vänster syns ett 
detaljerat diagram och i diagrammet till höger har de 
övergripande kategorierna vägts ihop.

Kommunal och kommersiell service
Kommunikationer och infrastruktur
Fritid, kultur och nöje
Naturmiljö

Närhet till skola och barnomsorg Närhet till sjukvård och vårdcentral God samhällsservice
Närhet till mataffär Kultur och nöjesevenemang Närhet till fritidsaktiviteter
Bra kommunikationer Bra gång- och cykelvägar Närhet till natur
Närhet till hav
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VÅRDSCENTRAL

NÄRHET 
TILL 
FRITIDSAKTIVITETER



En fråga i enkäten handlade om vilken typ av ny 
bebyggelse de svarande ville se i kommunen. Framförallt 
en blandad bebyggelse med exempelvis både villor och 

HUR SKA NY BEBYGGELSE PLANERAS?
lägenheter förespråkas. En stor andel av de svarande 
anger att ny bebyggelse bör planeras i natursköna lägen 
och då i  synnerhet havsnära. Närhet och tillgång till 
kollektivtrafik anges också vara mycket viktigt.

Nedan visas samma resultat förenklat i fyra övergripande 
kategorier.

Bland alla svarande anges jobb, kärlek och familj utgöra 
de starkaste skälen för att flytta till Ronneby kommun.

OM DU FLYTTAT TILL RONNEBY KOMMUN, VAD VAR DÅ SKÄLET TILL FLYTTEN?
Bland dem som angett någon typ av fysiska faktorer som 
skäl för sin flytt anger flest att en god uppväxtmiljö för 
barnen var det främsta skälet. Chansen till ett prisvärt 
boende anges som nästan lika betydelsefullt.

Jobb Studier Kärlek
Vackert boende Livsstil Havet
Prisvärt boende Prisvärt boende Familj
Bra uppväxtmiljö för barnen

FAMILJ

JOBB

STUDIER

KÄRLEK
VACKERT 
BOENDE

LIVSSTIL
HAVET

PRISVÄRT 
BOENDE

KOMMUNIKA-
TIONER

BRA 
UPPVÄXTMILJÖ 
FÖR BARNEN

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Vackert boende Livsstil
Havet Prisvärt boende
Bra kommunikationer Bra uppväxtmiljö för barnen

Högre hus Tätare tätorter Utifrån kollektivtrafiken

Havsnära Naturskönt Blanda olika typer av hus

Längs större vägar och stråk Nära sjöar och vattendrag

TÄTARE TÄTORTER

UTIFRÅN 
KOLLEKTIV-
TRAFIKEN

BLANDA 
OLIKA 
TYPER 
AV HUS

HAVS-
NÄRA

NATURSKÖNT

HÖGRE HUS

NÄRA SJÖAR 
OCH 
VATTEN-
DRAGLÄNGS STÖRRE 

VÄGAR OCH STRÅK

Förtätad bebyggelse Bra kommunikationer

Blandad bebyggelse Höga naturvärdenFörtätad bebyggelse Bra kommunikationer

Blandad bebyggelse Höga naturvärden

Förtätad bebyggelse Bra kommunikationer

Blandad bebyggelse Höga naturvärdenFörtätad bebyggelse Bra kommunikationer

Blandad bebyggelse Höga naturvärden

Förtätad bebyggelse Bra kommunikationer

Blandad bebyggelse Höga naturvärden



Kollektivtrafik Bil Cykel Gång

GÅNG

CYKEL

BIL

KOLLEKTIVTRAFIK

KOMMUNIKATIONER & 
INFRASTRUKTUR
Kommunikationer och infrastruktur är brett 
område som engagerar många och spelar stor 

roll för hur lätt eller attraktivt det är att leva 
på en plats. Det är också ett fält som rymmer 
många olika funktioner, från bussar, järnväg, 
väg och flyg till dricksvatten, avlopp och fiber.

Frågorna i enkäten handlar framförallt om 
rörelsemönster och kollektivtrafik. 

HUR FÖRFLYTTAR DU DIG OFTAST INOM RONNEBY KOMMUN?

Samma mönster syns i svaren på frågan hur ofta man 
använder kollektivtrafiken i regionen. De som svarar att 
de aldrig eller mer sällan än en gång i veckan använder 

kollektivtrafiken står för två tredjedelar av de svarande. 
Lika många svarar också att det inte är enkelt att pendla 
kollektivt eller att de inte vet om det är enkelt.

Boende i Ronneby kommun är mycket bilburna, nästan 
tre fjärdedelar angar att de oftast förflyttar sig med bil när 
de rör sig inom kommunen. Orsaken till detta kan vara 
en kombination av flera olika faktorer såsom vana, dåligt 
utbud, pris och kunskap.

Gång och cykel står gemensamt för en knapp fjärdedel 
och gäller sannolikt kortare förflyttningar inom någon 
av tätorterna, även om cykel i takt med att cykelbanor 
byggs ut och nya typer av cyklar såsom elcyklar sprider 
sig mycket väl kan användas för längre transporter.

Bland de svarande är det en mycket liten andel, ca 5%, 
som svarar att de oftast använder sig av kollektivtrafik 
för resor inom kommunen.

HUR OFTA ANVÄNDER DU KOLLEKTIV-
TRAFIKEN I REGIONEN?

ÄR DET ENKELT ATT PENDLA MED 
KOLLEKTIVTRAFIKEN?

Nästan dagligen En gång i veckan
En gång i månaden Mer sällan än en gång i månaden
Aldrig

NÄSTAN 
DAGLIGEN

ALDRIG
EN GÅNG 
I VECKAN

MER SÄLLAN 
ÄN EN GÅNG 
I VECKAN

DAGLIGEN

JA NEJ VET EJ

VET EJ JA

NEJ

DAGLI
GEN



Enligt de svarande vore en satsning på kollektivtrafiken 
med fler hållplatser, tätare turer och billigare biljetter 
det som skulle ha störst inverkan på valet mellan bil och 
buss. 

En satsning på cykelmiljön med fler, säkrare och 
snabbare cykelbanor anges också som viktigt. Mycket 

OM DU KÖR BIL, VAD SKULLE HJÄLPA DIG ATT CYKLA/ÅKA KOLLEKTIVT ISTÄLLET?

Billigare bussbiljetter FLER BUSSHÅLPLATSER OCH TÅGSTATIONER
TÄTARE TURTRAFIK DYRARE BENSIN
PARKERINGSAVGIFT I TÄTORTERNA FLER CYKELVÄGAR
FLER CYKELPARKERINGAR OCH PUMPSTATIONER SÄKRARE CYKELMILJÖ

BILLIGARE BILJETTER

DYRARE 
BENSIN

FLER 
CYKEL-
VÄGAR

TÄTARE 
TURER

FLER 
HÅLL-
PLATSER

P-AVGIFTER

FLER CYKEL-
PAKERINGAR

SÄKRARE 
CYKELMILJÖ

SNABBARE CYKELVÄGAR

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på cykelmiljön

Skapa hinder för biltrafikenSatsa på kollektivtrafiken

Satsa på cykelmiljön

Skapa hinder för biltrafiken

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på cykelmiljön

Skapa hinder för biltrafiken

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på cykelmiljön

Skapa hinder för biltrafiken

få anser dock att någon typ av hinder eller åtgärder mot 
biltrafik, såsom parkeringsavgifter eller dyrare bensin, 
skulle inverka på deras val att ta bilen.

I diagrammet till höger visas alla kategorier. I diagrammet 
till vänster har svaren satts samman till tre övergripande 
kategorier.

På cykel i Eringsboda



VILKA STRÄCKOR INOM KOMMUNEN BEHÖVER BÄTTRE CYKELVÄGAR?
De svarande fick möjlighet att ange vilka sträckor 
inom kommunen som är viktiga att förbättra 
cykelframkomligheten på. I kartan visas de större 
stråken som pekats ut. Vissa av sträckorna har idag delvis 
cykelväg men behöver kompletteras. 

De större stråk som nämns oftast är väg 27, alternativ 
till att cykla på E22 österut samt kopplingen mellan 
Ronneby stad och andra orter såsom Aspan, Bräkne-

Hoby, Kallinge och Johannishus. Mindre sträckor som 
lyfts frekvent är Bräkne-Hoby - Järnavik, Bräkne-Hoby 
- Rödby och Johannishus - Listerby. 

Det som inte syns på kartan är det behov av att se 
över cykelnätet inne i Ronneby stad som många av de 
svarande pekar på. Cykelvägarna i centrum beskrivs som 
krångliga med farliga övergångar och cykelbanor som 
tar slut.



VILKA STRÄCKOR INOM KOMMUNEN BEHÖVER BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK?
Kartan visar en schematisk bild över vilka sträckor 
som flest svarande lyfter som viktiga att förbättra 
kollektivtrafiken på. 

Många av de utpekade sträckorna är sådana sträckor som 
redan idag trafikeras av kollektivtrafik. Svaren innebär 
här önskemål om tätare turtrafik och fler hållplatser. 

Ett tågstopp vid flygplatsen och vid Johannishus/Listerby 

lyfts ofta. De orter som är namngivna på kartan är sådana 
orter som nämnts specifikt i svaren. 

Inom Ronneby stad pekas Hulta, Påtorp, Hjorthöjden 
och Risatorp liksom en ringlinje runt stan ut specifikt. 

Generellt lyfter de svarande också behovet av buss till 
utflyktsmål såsom Karlsnäs och badplatser samt bättre 
anslutningar mot tågen.



NÄRINGSLIV & 
SYSSELSÄTTNING
Jobbens betydelse för hur attraktivt man 
upplever att det är att bo i Ronneby kommun 

återkommer i svaren på många av frågorna 
i enkäten. På samma sätt lyfts framförallt 
småföretagarnas betydelse och förutsättningar 
liksom möjligheterna inom turismnäringen i 
många av svaren. Två av frågorna i enkäten 
var specifikt inriktade mot näringsliv och 
sysselsättning. 

INOM VILKA OMRÅDEN HAR KOMMUNEN STÖRST POTENTIAL ATT UTVECKLAS?
Småföretag, turism och centrumhandel är de områden 
som de svarande på enkäten lyfter fram som de områden 
inom näringslivet där de ser störst potential i kommunen. 

Trots stora tillgångar är det få som ser stor potential i 
jord- och skogsbruk alternativt havsanknutna näringar. 

Småföretagande

Stora företag

Turism

Handel och centrum

Skola och omsorg

Havsknutna näringar

Kultur och sport

Jord- och skogsbruk

Småföretagande

Stora företag

Turism
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VAD ÄR VIKTIGAST FÖR ATT SKAPA FLER JOBB INOM KOMMUNEN?

Många olika svar kom in på frågan vad som är det 
viktigaste för att skapa fler jobb inom Ronneby kommun. 
Vikten av att satsa på ungdomar för att göra det attraktivt 
för dem att stanna i kommunen kommer fram på flera 

sätt, likaså att stödja de småföretag som startar upp inom 
kommunen. Vissa svar fokuserar mer på att boendemiljön 
skall vara attraktiv och att samhället behöver var öppet 
och inkluderande.


