
Utvecklingsdialogen i Gamleby gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad där 
nästan 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 
förslagen. 

På det andra mötet i Gamleby var det runt 30 personer som deltog. 
De satt i sju olika grupper och fick i uppdrag att gemensamt välja ut de fyra saker som de ansåg vara vik-
tigast för Gamlebys utveckling. På borden hade de listan med de synpunkterna som kommit fram under 
utvecklingsdialogen, och de synpunkterna som kom fram i arbetet inför Översiktsplanen 2010. 

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 Gamleby.  
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Ny infart
X X

Lägenheter och 
tomter

X X X X X

Stärk Gamleby som 
skolort
X X X X

Göra Gamleby mer 
välkommnande

Ovårdat och  
ostädat på Byn

X

Ny infart löser 
många problem

X X X

Bostäder. Seniorer.

Bygg attraktiva  
bostäder!

Skola - högstadiet 
kvar på Åbyområ-

det 
X X X

Färgsättning av vat-
tentornet  

- byn siluett 
X X

Underhåll VA
X

Seniorboende.  
Ex i hotellet. Underhåll

X X

Flera bostäder för 
nyinflyttade

X

Nya boenden nära 
centrum

X

Strandpromenaden. 
Öppna Gamlebys 

vattensida
X X

Framhäv Gamlebys 
unikt vackra havs-
läge . Strandpro-

manden 

Sammanställning utvecklingsdialog Gamleby 13 november

Trafik 
7 x

Bostäder/tomter  
6 x

Skola  
7 x

Utseende 
2 x

Underhåll 
4 x

Levande hamn 
X

Hamnområde 
3 x

Vägar vid  
värmeverket

Ny nordlig infart via 
Akzo till centrum

Ingen tung trafik 
över gamla torget

Industriettablering
X

Näringsliv 
1 x

Samverka för  
Tingshuset

Snabbare handling 
mellan idé till det 

blir färdigt


