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Vision 2035 - Nu har
Norrköpingsborna sagt sitt!
Rapport om resultatet av steg 1 och 2
i arbetet med ny vision för Norrköping
KS 2015/0363
En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Visionen är en del av
styrmodellen. Det är utifrån den som politikerna sätter mål som sedan omsätts
till aktiviteter i de kommunala verksamheterna som kommer till nytta för
kommuninvånarna.
I februari 2015 gavs i uppdrag att starta ett arbete för att ta fram en ny vision,
Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna. Den här rapporten
beskriver kortfattat hur det gick till. Här finns framför allt redovisningen av de
idéer och synpunkter som Norrköpingsborna har lämnat om Norrköpings
framtid.
Redovisningen bildar underlag till politikernas utformning till förslag till ny
vision som ska diskuteras och beslutas av Norrköpings kommunfullmäktige.
Det kommer dessutom att tas fram en fullständig rapport som även beskriver
kommunikationsinsatserna som gjordes under arbetets gång och vilka effekter
de gav.

EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET
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Bakgrund
Uppdraget
I februari 2015 fick ekonomi- och styrningskontoret i uppdrag att genomföra
ett arbete med att ta fram underlag för en ny vision för Norrköping.
Utgångspunkter i uppdraget var bland annat att:


Visionen ska sikta på år 2035



Den ska vara förankrad hos Norrköpingsborna, bland annat genom
digitala kanaler



Mer konkret än den nuvarande, mer problematiserande, spetsigare och
gärna kvantifierad



Beslut ska kunna tas i kommunfullmäktige i december 2015

Genomförandeplan i tre steg
I mars beslutades om en genomförandeplan för arbetet. Planen togs fram i
diskussion med medarbetare från kvalitetsnätverket Q-Norr samt från
kommunikation. Den innehåller tre steg som kortfattat innebär:


Steg 1: Fråga Norrköpingsbor om Norrköping 20 år framåt i tiden.



Steg 2: Vad är viktigast för kommuninvånarna i Norrköping år 2035?



Steg 3: Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och beslutas i
kommunfullmäktige

 Läs mer i bilagan Genomförandeplan Vision 2035
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Steg 1 – fråga invånarna vad som är viktigt
Tid: Mitten av april till midsommar
Steg 1 gick ut på att fråga Norrköpingsborna vad de tycker är viktigt för
Norrköpings framtid. Målet var att nå så många olika målgrupper som möjligt.

Enkät med tre frågor
För att få svar på vad Norrköpingsborna tycker är viktigt utformades en enkät
med tre frågor med fritextsvar, som sedan användes både i pappers- och
webbformat. Enkäten fanns på svenska, finska, engelska och arabiska.
Tänk dig Norrköping om 20 år…
 Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?


Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?



Finns det något som du saknar i Norrköping idag som ska finnas då?

Frågorna i enkäten

Studenter anställdes för att nå olika målgrupper
För att nå så många olika målgrupper som möjligt anställdes tre studenter som
var ute på olika platser i Norrköpings kommun för att få in svar på enkäten.
Studenterna följde löpande upp vilka olika målgrupper som de hade nått och
planerade in nya platser att besöka vart efter. Till exempel när de visste att få
småbarnsföräldrar hade svarat på enkäten bokade de in sig på en av
kommunens öppna förskolor för att hitta ett nytt sätt att nå just den
målgruppen. Till de organisationer som kommunen har samarbete med via
olika råd, till exempel pensionärsråd och näringslivsråd, skickades epostmeddelande med uppmaning att svara.

Studenterna Anna, Rasmus och Ellen från programmet Samhälls- och
kulturanalys
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Facebook drog trafik till webbenkäten
Enkäten fanns också i webbformat. Studenterna lämnade ut en flyer till de som
inte ville svara direkt, som en möjlighet att kunna svara vid annat tillfälle.
Webbenkäten delades också i sociala medier, främst på Facebook. Där fanns
också möjlighet för kommunens följare att tycka till direkt i kommentarsfältet.

Resultat: 3 553 idéer av 850 engagerade
Alla inkomna svar samlades ihop, från pappersenkäter, webbenkäter och
kommentarer på Facebook. Totalt var det 850 personer som engagerade sig och
svarade på enkäten eller lämnade idéer via Facebook. Det gav det totalt 3 553
idéer om vad man vill ha kvar, ta bort och lägga till i Norrköping om 20 år.

434 svar (51 procent) kom in via pappersenkäten, 352 (41 procent) i
webbenkäten samt 64 (8 procent) lämnade idéer via kommentarsfältet i
Facebook.

Sammanfattning av idéer i steg 1
Samtliga 3 553 idéer finns att läsa i sin helhet i slutet av den här rapporten.
 Läs mer i bilagan Sammanställning – Svar på frågor om Norrköpings
framtid i arbetet med ny vision
Studenterna angav nyckelord för var och en av idéerna. De fem mest frekventa
nyckelorden för var och en av de tre frågorna redovisas här:
Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas om 20 år?
 grönområden, 308 personer
 kultur, 153 personer
 spårvagnar, 127 personer
 stadsbyggnad, 104 personer
 Industrilandskapet, 93 personer
Vad är det som inte är bra idag, som vi ska lämna?
 trafiksituationen, 92 personer
 stadsplaneringsfrågor, 83 personer
 arbetslöshet, 44 personer
 nedskräpning, 34 personer
 kollektivtrafikproblem, 32 personer
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Finns det något du saknar i Norrköping idag, som ska finnas då?
 bostäder, 85 personer
 fritidsaktiviteter, 64 personer
 butiker, 57 personer
 serveringar, 54 personer
 kollektivtrafik, 45 personer

Urval av nyckelord till steg 2
Utifrån vad de svarande hade angett som viktigt för Norrköpings framtid
valdes ett femtiotal av de mest frekventa nyckelorden ut. De utgjorde grunden
för en workshop med politiker, dit alla partier i kommunfullmäktige bjöds in.
Efter workshopen hade politikerna enats om 26 nyckelord som skulle användas
i ett webbtest under steg 2. De 26 nyckelorden stod för viktiga frågor som
politikerna ville testa och fråga kommuninvånarna HUR viktiga de är för
Norrköpings framtid.
Nyckelorden var indelade i sju kategorier som även gavs var sin färg:
Grönskade och vackra Norrköping
Företagsamma och växande Norrköping
Kunskapsfyllda och utforskande Norrköping
Passionerade och livfulla Norrköping
Strömmande och böljande Norrköping
Hållbara och omtänksamma Norrköping
Kulturella och upplevelserika Norrköping
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Steg 2 – fråga invånarna vad som är viktigast
Tid: sommar till 30 september
Det första steget innebar alltså att skriva frisvar på tre frågor, vilket ger mycket
information men det tar också mycket tid för de som vill svara. Steg 2
utformades därför så att det skulle vara lättare för Norrköpingsborna att
engagera sig och att de på ett enkelt och lustfyllt sätt kunde tycka till om
Norrköpings framtid.

Utformning av webbtest
Ett webbtest togs fram, med viss inspiration från tester som delas i sociala
medier, där man svarar på några frågor och på slutet får ett resultat, till
exempel vilken personlighet man är.
Testet innehöll 26 frågor med de nyckelord som politikerna hade valt ut: ”Hur
viktigt är … för dig?” Man svarade på en 6-gradig skala med hjärtan från ”Inte
så viktigt” till ”Väldigt viktigt”. När man svarat på alla 26 frågor fick man ett
resultat – en kategori som beskriver vilket Norrköping man vill ha i framtiden.

Webbtestets startsida samt första frågan av totalt 26 frågor.

Exempel på resultat med en av de sju kategorierna samt resultatet i form av
staplar som visar hur man svarat inom de olika kategorierna.
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Studenter uppmuntrade till att göra testet
Även i steg 2 anställdes tre studenter som var ute på publika platser i
kommunen. Arbetet startade under Augustifesten och sedan var de bland annat
i köpcentra och vid butiker i ytterområden.

Renzo, Rasmus och Maria, studenter på Samhälls- och kulturanalys
Vid sidan av personliga möten användes trycksaker, Facebook och digital
annonsering för att nå ut. Även i steg 2 skickades en inbjudan att svara till de
organisationer som kommunen har samarbete med via olika råd, till exempel
pensionärsråd och näringslivsråd, i ett e-postmeddelande. Dessutom gjordes
visionsarbetet synligt genom en installation i stadsbiblioteket som visade hur
personer hade svarat hittills under innevarande dygn.

Resultat: 2 233 svarade på webbtestet
Totalt genomförde 2 233 personer webbtestet och svarade på de 26 frågorna
om hur viktigt de tyckte att de olika nyckelorden är för Norrköpings framtid.
Det var ett fullt acceptabelt antal svarande.
Det är viktigt att påpeka att testet inte kan ses som en statistisk undersökning
som kan generaliseras till hela befolkningen i Norrköping. Det beror på att de
svarande inte utgör ett slumpmässigt urval av befolkningen. Det går inte att
veta vilka som har genomfört webbtestet och resultatet visar enbart hur de som
har svarat tycker.
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Den som i steg 2 hellre lämnade sina synpunkter genom en längre text än via
webbtestet uppmanades att skicka in den via e-post till en funktionsbrevlåda.
Tre personer använde sig av den möjligheten, deras e-postmeddelanden finns
redovisade i slutet av rapporten.
 Läs mer i bilagan Synpunkter via e-post i steg 2

Så här såg det sammanlagda resultatet ut för samtliga svarande.

Samtliga svar fördelat på kategorier
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Medelvärden per fråga
Tidigare bilder med staplar har visat medelvärden per kategori, vilket var det
resultat som delgavs de som genomförde testet.
Nedanstående diagram visar medelvärdet per fråga för samtliga svarande.
Frågorna är sorterade i fallande ordning med den fråga som ansågs viktigast
överst och den som ansågs vara minst viktig underst. Stapelns färg avspeglar
vilken kategori som frågan ingår i.

Som diagrammet ovan visar viktade de svarande två kommunala kärnområden
högst, nämligen utbildning respektive vård och omsorg. Sådant som har att
göra med utemiljö hamnade också högt, till exempel grönområden och
Strömmen. Andra frågor som viktades tungt var universitetet, hållbarhet,
levande city och företagande.
Det var tydligt att de svarande viktade båtliv lägst följt av bilfri innerstad. Även
nöjesliv, Kolmårdens djurpark, centralt boende, flygplatsen, badplatser och
musiklivet var bland de lägst viktade. Här behövs ett påpekande att det absolut
inte behöver innebära att dessa frågor är oviktiga för de svarande. Däremot att
de har angivit dem som mindre viktiga av de 26 viktiga nyckelord som
politikerna valde ut för att få bedömda.
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Det framgår även att medelvärde per kategori är ett mycket trubbigt mått. Ett
exempel är att kategorin Strömmande och böljande fick lägst medelvärde. Men
de ingående frågorna Strömmen, badplatser och båtliv placerade sig mycket
olika. Strömmen var den femte högst prioriterade medan båtliv kom lägst.

Fördelning av svaren per fråga
Även redovisning av medelvärde per fråga kan ses som ett något trubbigt mått.
Det är därför intressant att titta på fördelningen av svaren från 1 hjärta= inte så
viktigt till 6 hjärtan=mycket viktigt. Tabellen nedan visar den procentuella
fördelningen per fråga.
Andel som valt detta antal hjärtan per fråga, procent
1
Vård och omsorg
Grönområden
Utbildning
Strömmen
Universitetet
Hållbarhet
Företagande
Levande city
Cykelvägar
Tillgänglighet
Industrilandskapet
Integration och mångfald
Gångstråk
Spårvagnarna
Kultur
Levande ytterområden
Flygplatsen
Idrott och fritid
Musiklivet
Badplatser
Centralt boende
Evenemang
Kolmårdens djurpark
Nöjesliv
Bilfri innerstad
Båtliv

2
5
5
2
6
4
4
3
3
7
5
7
10
5
9
8
7
13
9
10
9
11
6
13
9
21
22

3
2
2
2
2
3
3
4
3
4
2
4
6
3
6
4
4
9
4
6
8
9
5
9
9
11
16

Tabellen är sorterad efter andel som valde 6 hjärtan.

4
4
5
6
6
8
7
8
8
11
8
9
11
10
10
11
11
13
10
12
14
16
12
13
16
16
20

5
12
10
14
14
15
17
20
17
20
20
19
19
20
21
21
22
17
22
26
25
22
29
24
29
23
19

6
19
21
23
22
22
25
25
30
23
29
26
19
29
23
25
25
18
26
22
22
18
25
19
21
14
10

59
58
54
50
49
45
40
39
36
35
35
35
33
32
32
31
29
28
25
24
23
23
22
16
16
12

Summa
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Det som anges som antal hjärtan är alltså vilket hjärta som man valde för
respektive fråga. På bilden nedan visas hur valet gick till när man genomförde
webbtestet.

Den här personen har gett nyckelordet universitetet 6 hjärtan.
Om man enbart tittar på kolumnen med andelen per fråga som valde 6 hjärtan,
det vill säga viktade frågan så högt som man kunde göra, framgår att högst
ligger vård och omsorg, följt av grönområden, utbildning och Strömmen.
Om man istället utgår från kolumnen med andelen per fråga som valde 1 hjärta,
det vill säga viktade frågan så lågt som man kunde, fick båtliv och bilfri
innerstad högst andel följt av flygplatsen, Kolmårdens djurpark och centralt
boende.
Alla 26 nyckelord som valdes ut till webbtestet representerar sådant som är
viktigt och testet gick ut på att undersöka hur viktigt det var. En farhåga var att
väldigt många skulle välja 6 hjärtan på i stort sett allt. I tabellen kan man se att
det visserligen finns en viss övervikt mot högre antal hjärtan, men att många
ändå valde att använda sig av hela skalan.
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Diagram som visar fördelning av svaren per fråga
Samma information som finns i tabellen ovan kan åskådliggöras i diagram. För
att göra diagrammen tydligare har de 26 nyckelorden delats upp på fem olika
diagram.

Alla nyckelord i diagrammet ovan har en mycket tydlig dominans av personer
som har svarat 6 hjärtan, det vill säga att man tycker att frågan är mycket
viktig.

För nyckelorden i det här diagrammet, se ovan, är det jämnare mellan de som
har valt 6, 5 respektive 4 hjärtan, även om 6 hjärtan genomgående dominerar.
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Fortfarande dominerar 6 hjärtan i diagrammet ovan men för de här nyckelorden
finns det en större spridning. Särskilt gället det integration och mångfald
respektive spårvagnarna, där resultatet är mer polariserat.

I diagrammet ovan är det framför allt nyckelordet flyplatsen som sticker ut
genom att det är en ganska jämn fördelning mellan det antal hjärtan som de
svarande har valt.
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För nyckelorden i diagrammet ovan är det en ganska jämn fördelning för
centralt boende. För evenemang är andelen som valt mellan 4 och 6 hjärtan
stor, men det är 4 hjärtan som dominerar. Spridningen är mycket stor när det
gäller bilfri innerstad och båtliv. Just det sist nämnda, båtliv, är det enda
nyckelordet där andelen som har valt 1 hjärta är störst.
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Steg 3 – använda resultatet som underlag till
förslag till Vision 2035
Den här rapporten utgör en sammanställning av kommunivånarnas synpunkter
på vad de tycker är viktigt och även viktigast när det gäller Norrköpings
framtid. Syftet med sammanställningen är att den ska användas i steg 3 i
visionsarbetet, som innebär att i en politisk process ta fram förslag till ny
vision, Vision 2035. Den ska sedan diskuteras och beslutas av
kommunfullmäktige.

Idé om hur den politiska processen kan genomföras
En vision ska vara hållbar över tid och det är därför en fördel om arbetet med
att skriva fram förslag till Vision 2035 sker med delaktighet från samtliga
partier i kommunfullmäktige. Ett möjligt upplägg är att de politiska
sekreterarna genomför arbetet i samverkan med gruppledarna i fullmäktige. Ett
första steg kan vara ett möte mellan de politiska sekreterarna och de tjänstemän
på ekonomi- och styrningskontoret som har varit ansvariga för visionsarbetets
steg 1 och 2. Då kan tjänstemännen överföra information om resultatet.
Det finns önskemål om att kommunfullmäktige ska kunna diskutera och
besluta om den nya visionen i början av 2016. Enligt planeringen för
ärendeberedningen gäller följande tider.
 Beslut i KF den 25 januari innebär att handlingar ska lämnas senast den
25 november, KS info den 15 december och KS beslut den 11 januari
 Beslut i KF den 29 februari innebär att handlingar ska lämnas senast
den 30 december, KS info den 18 januari och KS beslut den 1 februari
 Beslut i KF den 21 mars innebär att handlingar ska lämnas senast den
26 januari, KS info den 15 februari, KS beslut den 7 mars
Oavsett vid vilket av fullmäktigesammaträdena som beslutet kommer att tas
behöver arbetet med att formulera förslag till ny vision startas snarast möjligt.

Problematiserande vision
Utgångspunkter för arbetet med att ta fram förslag till ny vision kan vara
följande punkter som är hämtade från genomförandeplanen:
 Mer konkret än den nuvarande, mer problematiserande, spetsigare och
gärna kvantifierad


För att få en vision som inte blir för slätstruken utgår arbetet från
frågan: Vad är det som skiljer Norrköping från andra svenska
kommuner år 2035?

17

Inspiration av andra
En annan utgångspunkt kan vara att ta inspiration av andras visioner för att på
så sätt komma överens om vilken sorts text som ska utgöra Norrköpings nya
vision.
En genomgång av andra kommuners och organisationers visioner visar att man
kan formulera sin vision på många olika sätt. Den kan vara kort, ibland nästan
som en devis, eller bestå av långa beskrivande texter. Den kan ha sin
utgångspunkt i platsen eller i vilken framtida position man vill ha.
En omvärldsspaning har genomförts som utgår från kommuner och
organisationer i Sverige och i andra länder i Europa. Den redovisas med länkar
till olika webbsidor där det finns mer information som bilaga i slutet av
rapporten.
 Läs mer i bilagan Omvärldsspaning - andras visioner

Genomförandeplan
2015-03-23

Arbete med ny vision för
Norrköping
KS 2015/0363

Det här är en beskrivning av arbetet för att få fram förslag till ny vision för
Norrköping som siktar på årtalet 2035. Genomförandet präglas av en bred
medverkan av kommuninvånare och resultatet ska bli ett förslag till tämligen
konkret, problematiserande och spetsig vision, som kan beslutas under år 2015.

EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET
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Inledning
En vision är en beskrivning av en önskad framtid. I Norrköpings kommuns
styrmodell är visionen utgångspunkten för den hierarki av mål som styr
genomförandet av verksamhet i kommunen.
Arbetet med att ta fram förslag till ny vision för Norrköping utgår från följande
punkter:


Målårtalet för visionen ska vara år 2035



Visionen ska vara förankrad hos Norrköpingsborna



Förankringen ska ske bland annat genom digitala kanaler



Visionsarbetet ska utgå från ett antal frågor, till exempel
o Vilka utmaningar ser vi inför framtiden?
o Hur snabbt ska vi växa och hur stora ska vi bli?
o Vilka jobb ska finnas och vad krävs för att få jobben till
Norrköping?
o Hur ska vi bo?
o Vilka är förtjänsterna med dagens Norrköping?



Visionen ska vara mer konkret än den nuvarande, mer problematiserande,
spetsigare och gärna kvantifierad



Beslut ska kunna tas i kommunfullmäktige i december 2015
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Genomförande
Arbetet med att ta fram ett förslag till vision för beslut i kommunfullmäktige i
december 2015 delas upp i tre steg. Genomförandet stäms av med det som sker
inom ramen för framtagande av översiktsplan för staden.
Steg 1 Fråga kommuninvånarna
Följande frågor ställs till olika grupper av kommuninvånare:
”Tänk dig Norrköping om 20 år,




Vad ska vi ta med oss av det som är bra idag?
Vad ska vi lämna av det som inte är bra idag?
Vad ska Norrköping vara av det som du saknar idag?”

Frågorna ställs genom intervjuer, fokusgrupper och digitala kanaler. Målgrupper
är kommuninvånare och besökare i Norrköping, där särskild hänsyn tas för att nå
företagare, studenter, barnfamiljer, nya svenskar, ungdomar, äldre, personer med
funktionsnedsättning, turister, yrkesarbetande och så vidare fördelat på olika delar
i kommunen för att nå Norrköpings tätort, andra tätorter, landsbygd och olika
socioekonomiska grupper. Politiska partier i Norrköping ges också möjlighet att
lämna svar på frågorna.
Svaren på frågorna bearbetas genom att identifiera nyckelord som kan användas i
fortsatta kontakter med kommuninvånare. Nyckelorden ställs samman och
förtroendevalda ges möjlighet att stryka och komplettera.
Steg 2 Låta många personer bedöma nyckelord
Inför detta steg skapas olika sätt att nå många personer som kan bedöma
nyckelorden och prioritera bland dem. Det kan vara interaktiva utställningar där
man får en bakgrund och möjlighet att visa vilka nyckelord man vill ska prägla
Norrköping år 2035 och vilka som inte ska prägla Norrköping. Det kan vara ett
spel i form av en digital produkt där man sorterar nyckelord efter vilka man vill
ska prägla respektive inte ska prägla Norrköping år 2035.
Bedömningarna och prioriteringen av nyckelorden görs i samband med andra
träffar som kommunen har med olika grupper av kommuninvånare och besökare
och även då medarbetare i kommunen träffas vid exempelvis arbetsplatsträffar.
Biblioteken och köpcentra används också. Lansering av den digitala produkten
sker genom de digitala medierna.

4 (4)

Steg 3 Forma ett förslag till vision utifrån kommuninvånarnas bedömning
av nyckelorden som sedan går till beslut
För att få en vision som inte blir för slätstruken utgår det fortsatta arbetet från
frågan:


Vad är det som skiljer Norrköping från andra svenska kommuner år 2035?

Förslaget bereds och beslutas i kommunfullmäktige i december 2015.
Tidplan
mar

genomförandeplan för arbete med visionen tas fram och
förankras, rekrytering av timanställda studenter

apr-jun

frågorna till kommuninvånarna ställs och nyckelord identifieras,
utveckling av interaktiv utställning, digital produkt och så vidare

aug-okt

kommuninvånarnas bedömningar av nyckelorden

mitten okt

bearbetning av underlaget, framskrivning av förslag till vision

27 okt

handlingar till KS-beredning

16 nov

KS Info

1 dec

KS Beslut

14 dec

Beslut i kommunfullmäktige

Kostnader
Befintlig personal plus tre timanställda studenter genom Lyskraft.
Utveckling av interaktiv utställning och digital produkt.
Finansiering sker inom ramen för befintlig budget för 2015.

Sammanställning
2015-06-24

Svar på frågor om Norrköpings
framtid i arbetet med ny vision
KS 2015/0363

Det här är en sammanställning av alla svar som har kommit på tre frågor om
Norrköpings framtid som har ställts till Norrköpingsbor, vilket är en del av arbetet
med att ta fram förslag till en ny vision för Norrköping, Vision 2035.
Frågorna lyder som följande:
Om du tänker dig Norrköping om 20 år


Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?



Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?



Finns det något som du saknar i Norrköping idag som ska finnas då?

Totalt har 850 personer lämnat svar som innehåller 3 553 idéer om Norrköpings
framtid. De används som underlag i visionsarbete, vilket beskrivs i
Genomförandeplan – Arbete med ny vision för Norrköping, KS 2015/0363.

EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Om du tänker dig Norrköping om 20 år Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?
Kulturlivet,festivaler,campus Norrköping,spårvagnar
Norrköping är väldigt vackert och duktiga på att göra det fint kring jul och andra högtider. Norrköping har fina
ställen att vara på sommartid och det tycker jag är bra.
Ett mångfasetera uteliv
Industrilandskapet. Alla parker.
Spårvagn
Den fina miljön

Stora möjligheter till allmänidrott och rekreationsytor, natur etc. Nordens största musikfestival. Ett
konstmuseum och ett allsvenskt fotbollslag.

Spårvagnen
Kulturutbudet
laxparken och kebaben vid ströget
Gymnasisten
Fina lekparker, Kolmårdens djurpark, Knäppingsborg, de vackra ljuskronorna som lyser upp på vintern,
industriområdet
Strömmen och området runt om.
Mourad
Inget är bra
Gröna parker, en livlig Strömmen som rinner genom stan och

Norrköping som en blandad stad med ett starkt inslag av kultur. Modet som åtminstone har funnits att satsa
på nya saker som t ex Visualisering. All god musik, från Hallarna till Symfoniorkestern. Spårvagnarna. alla
vackra nya broar.

Satsning på spårväg och att man behåller Himmelstadlundsfältet som en oas i staden.

Gröna parker,blomsterplanteringar,ett aktivt kulturliv, en levande stadskärna
Spårvagnar, promenaderna
Parkerna! City
Fina omgivningar i city, såsom parker, strömmen. Utbudet i form av restauranger och ett rikt kulturliv. Tycker
även att staden berikas av att det är en bra blandning mellan bostadsrätter och hyresrätter för att motverka
ökad segregation.
Mycket kultur och satsningar på parker och grönområden
Fina natur områden
Innerstaden, stadskvarter, Knäppingsborgliknande kvarter, vatten, industrilandskapet, uteserveringar.
Industrilandskapet som vi har, och de parker som finns än idag. De bör bevaras till framtida Norrköping.
Närheten till vatten, utnyttja mer, uteserveringar, allt på samma ställe, gratis parkering på söndagar, levande
centrum, mångfald, möjligheter, aktiviteter för barn
Gratis museer. Bra att det finns friskolor som Waldorfskola o förskola, icke vinstdrivna

Vacker stad med vatten och karaktär! Trygg, folklig, kulturell och trevlig. En stad rik på många kulturer.

Den tillgängliga strömmen. Industrilandskapet och träden längs våra gator.

Nytänkandet, viljan att hela tiden utveckla Norrköping, fokus på kultur, fina parker, vackra hus och
nybyggnationer, Knäppingsborgsområdet, kullersten

Parker o grönområden framförallt runt o utmed Motala ström och Vasaparken
friheten, att allt är öppet och fina natur miljöer i stadens centrum, spårvagnar och bra förbindelse till olika
ställen.
Kulturutbudet. Speciellt musik (SON), konst, teater, utställningar. Alla parker och våra promenader.
Kolmårdens djurpark. Industrilandskapet. Campus Norrköping.
Industrilandskapet och promenaderna förstås, Spårvagnarna är kanon. Alla parker och centrumhandeln,
Strömmen är en livslina som måste bevaras. Stadsfesten ska vara kvar. Flygplatsen kvar.
Gratisbad på Himmelstalund är helt unikt och fantastiskt bra service till innevånare och gästande.
Satsning på sport och kultur. Satsa på Campus
Himmelstalundsfältet, Åbackarna, Folkparken. Ja, alla grönområden måste bevaras när staden växer.
Kolmårdens djupark. Utmärkt att ni gör den här enkäten, en bra början till dialog med kommuninvånarna,
som vi har saknat.

Industrilandskapet och strömmen.
Norrköpings Symfoniorkester, Östgötateatern, arbetets museum, konstmuseet, spårvägen, stadsbiblioteket,
Cnema, Visualiseringcentret. Strömparken. Carl Johans parken. Kulturnatten.

Parkerna och grönområden, väldigt viktigt för en levande trivsam stadsmiljö! Även Promenaderna är viktiga.
Att plocka framhistoriska fornlämningar så det finns tillgängligt för folk och att folk vet om dem. Historien är
viktig för vår samtid. Bevara fängelset, som ett museum tex.

Spårvagnar, evenemangen som arrangeras, det gröna i norrköping, drottninggatan som huvudgata med
shopping

Spårvägen
Närkontakt med vatten. Motala ström och bråviken. Även Glan. Nkpg har bra matställen.

Spårvagnar.

Alla kultur/musik och idrotts arrangemang
Rikt kulturliv, vackra parker
Flygplatsen. En av de enskilt viktigaste faktorerna vid företagsetableringar är att orten har en flygplats. Om
Linköping och Nyköping har egna flygplatser, men inte Norrköping, då är det i Linköping och Nyköping som
jobben kommer hamna. Det vill vi inte. Ostlänken kommer ta Norrköpingsbor till jobben i Stockholm.
Norrköping Flygplats tar jobben till Norrköping. Norrköping Flygplats gör att företag vill etablera sig i
Norrköping, så att vi har arbeten att gå till i den stad där vi bor. Det kommer vi vilja även efter 2028 när
Ostlänken är klar.

Tillgängligheten, hela staden och alla dess delar är möjliga att ta sig till på alla vis såväl med bil eller
kollektivtrafik som cykel eller till fots. Det går inte att tro att antalet bilar ska minska bara för att man vill det,
en fortsatt god tillgång på parkeringar i staden är ett måste. utveckla gärna med ett levande båtliv i stadens
inre delar.
En bra och fungerande stadsplanering. Bra barnomsorg. Goda möjligheter till breddidrott. Trevlig
stadskärna. Universitetscampus. Bråvallafestivalen. Konstmuseet.
Tät och hög stadsbebyggelse
Strömmen och värma och belysa det gamla stadsdelarna
Kolmårdens djurpark och den fina miljön runt stömmen
Fina parker, småstadskänsla i centrum, bra med t.ex. Skolgatan och Knäppingsborgsgatan med småaffärer,
behövs förutsättningar för annat än stora kedjor, kreativ känsla - bygg vidare på den, Profilera Norrköping
gentemot tex Linköping som inte alls har samma personlighet... tycker jag... :-)
Stadens gröna parker
Kulturutbudet.
studentlivet. kulturlivet
En levande stadskärna, exempelvis kvarteret knäppingsborg med mindre butiker och resturanger.
Ytvecklingen av industrilandskapet med näringsliv, kultur och bostäder bör fortsätta. Universitetet, Cnema,
visualiseringscenter
Promenad runt strömmen
Knäppingsborg
Bra naturområden, fin miljö. Bra stadsliv
Fin miljö, naturen, parkerna, knäppingsborg

Sociala arbetet i kommunen. Marknadsföringen i kommunen
Cykelbanor,
Linköpings universitet
Grönområden i Vilbergen
Ett kårhus, festivalerna, kulturen
Alla grönområden, även promenaderna
Alla gamla och vackra hus. Strömmen
Tillgången till grönområden även i city (ex vasaparken)
Spårvagnstrafikne, iniversitetsområdet, innerstaden (shopping mm), utelivet
Parkerna och den nära kollektivtrafiken
Utvecklingen runt strömmen, betongparken, för ungdomar. Vasaparken - barnvänlig, socialtjänst, LSS att
det är nära och kan nå kommunen
Mycket bra parker!
Vårda alla granytor och fortsätt bebyggandet vid strömmen
Stan
Flygplats ska finnas och utvecklas
Generellt tycker jag Norrköping är bra idag. Stadsmiljön med strömmen är trevlig
Djurparken, arkösundsområdet, industrilandskapet
Campus! Superfin skola. Gamla industribyggnader!

Centralt campus. Vattnet
alla parker, industrilandskapet

SKvallertorget
Bostadsgaranti för studenter, parker
Mycket fina blomsterarrangemang under sommartid, kulturnatt
Campus position
Det är grönt och fint
Mycket kulturutbud och det vill jag ha mer av :)
Att förskolan får lära sig plocka upp skräp
rikt kulturliv, industrilandskapet
Äldrevården
Kultur, grönområden
Spårvagnstrafiken, universitetsområdet
Grönområden
Spårvagnarna
Kollektivtrafiken

Promenadsstigarna, bebyggelsen runt strömmen

Att staden är fin, vackra parker osv
Fina parker och välskötta
Parkerna, bra att de börjar bygga. Tuppens matsal där man kan gå och äta. Att de får vara på strömsparken,
liu osv uteserveringar.
Fina gamla byggnader ochfint med vatten
Härlig stadsmiljö med balndning av stad, parker och vatten. Levande stadskvarter
Vackert, bra med nybyggnation, utsmyckning
Spårvagnarna, industrilandskapet, vrinneviskogen, parkerna
Spårvagn
Fred, tyst, lugnt, vackert, rent. Grönområden. Söta folk.
Stadium arena
Universitetet
Bra stad. TRivsamt, framåt stad.
Student, och cyklande
Servicebussar för äldre, parkerna
Vita hästen

utveckling av stadskärnan, hamnen
returpunkten

Allt annat. Bra ställen att gå ut på. Alla som hälsar på tycker det är kanon.
Spårvagn, cykelbana, grönområden
lugn stad. Bra miljö luften har blivit bättre. Kollektivtrafiken. Små avstånd
Hemma kommun, strömmen allt ikring - rent vatten.
parker, åbackarna
gratis museum
Knäppingsborg, louis de geer, bra kulturstad med evenemang - framåt
Det mesta är bra
Strömmen och landskapen kring strömmen, industrilandskapet, universitetet
Allt bra, spårvagnarna kvar
Förandring, byggen
Trevlig stadsmiljö - industrilandskapet, grönområden

Köpcenter
Bra med stadsplanering med hamn (om planen fortsätter). Bra med framtidstro gällande stadsplanering.
Frammarch, byggen, ostlänken
spårvagnar, parker och grönområden, vatten
Kulturen
Närhet till hav, sjöar, kommunikation till Stockholm, badhuset, fotbollen. Kulturlivet, industrilandskapet,
flygplats.

Ishall parken.
Lokaltrafik, ser bra ut innanför promenaderna bra kommunikation. Vackert händer mycket.
Spårvagn (till Ljura) och nybygge ta till vara
Öppenhet i landskapet (innerstan, strömmen)
Bra evenemang agustifestivalen, Bråvalla, parkmiljöer, strömsparken
Kommunal spårvagn
Symfoniorkestern
Knäppingsborg
Lekparker, parken vid himmelstalund
Vatten genom stan, strömmen
Spårvagnarna, strömpromenaden, hela himmelstalundområdet
Spar husen, ex fängelset, kulturen i husen strömmen.
Hela staden är kul
Alla grönområden
Planteringar/ grönområden
Universitetet, parker
Stora och bra, bra kollektivtrafik speciellt med spårvagnarna. Cykelvägarna
Bygger för framtiden, bygger för ung kulturstaden plus nytt kultur.
Parker, byggnation kring strömmen

Sociala investeringar, satsningar på kulturevenemang och många hyresrätter i centrala staden.

Grönskande parker där alla åldrar kan samlas. Vacker natur! Strömmen, vrinneviskogen m.m.
Industrilandskapet

Våra parker och uteserveringar. Alla blommor och ljus (under vintern)

Närhet till vatten och natur, mycket parker samt blommor och ljussättningar som gör staden vacker. En
levande stadskärna där det mesta finns samt även köpcentrum i stadens ytterkanter vilket ger många
gångavstånd till shopping. Duktiga idrottsföreningar. Naturområden som Vrinnevi, Herrebro våtmark och
Leonardsberg.
Ett levande centrum, underlätta för näringslivet, bra kommunikationer dvs flygplats och tåg för in och
utresor(jobb, frakt och nöje ex. Kolmården, utland)
Fantastisk att man kan resa med flyg på semesterdirekt i från vår stad! Det gör att man trivs bättre att bo här.
Möjlighet till alla typer av jobb
Cnema visiluseringscentrum
Industrilandskapet

Kompetensmässan
Mycket för barn, fina restauranger affärer
Grönområden, att inte allt byggs ihop, parker himelstalund, bevara äldre byggnader och industrilandskapet,
kultur idrott
Miljön, spårvagnarna, kollektivtrafiken
Småskaliga butiker som knäppingsborg ovh hospitalsgatan.
Att man tar fasta på det kreativa
Spårvagnar, vattnet,
Fina miljöer med parker, gammalt och nytt. Ljus och blomster
Fin centrum med gott om affärer, uteställen samt gott om grönare miljöer, parker osv
Infrastrukturen tex. Spårvagn och bussar funkar väldigt bra.
Alla parker, det gröna i stan.
Migrationsverket, stadskärnan runt strömmen
Kollektivtrafiken, många gröna parker, Motala ström
Migrationsverket
Det gröna områden, parker, kulturen resturangutbudet,
Det gröna, centrum är trevligt. Grönområden utanför stan, vandringsleder. Bevarandet av industrilandskapet.
Campus. Att få bo inne i stan.
Mycket kulturevenemang och diverse roliga utsmyckningar.
Promenaderna och Motala ström som naturliga livsgivare i staden

Bibliotek och teater, Folkparken och andra grönområden Bra att de förtätar staden
Möjligheter för företag att utvecklas
Rikt kulturliv, musik sport osv. Infrastruktur. Tar sig överallt med den.
Karaktären på stadskärnan, visyalingscenter, kulturliv
Fortsatt visionsarbetet , bryta ned visioner till konkreta mål som norrköpingsborna även nås av,
Motala ström, närheten till vattnet
Den är bra idag men jag tror att ska bliva första stad om 20 år
En tevlig stadskärna med unika miljöer, kulturlivet, idrottsliv, närhet till hav och storstäder
Strömmen och åbackarna , aborreberg. Öppet runt vattnet, bevara så mkt som man kan
Närheten till vattnet, fortsatt expandtition med kunskapsindustrin, attraktiva kunskapsföretag, kulturlivet och
utvecklas
Promenaderna o ett centrum i stan
Närinslivsträffar likt mässan. Fortsätta utveckla industrilandskapet
Biblioteket
Vattnet - alla fina promenader kring vattnet
Industrilandskapet, miljöerna, mixen av kultur, akademi och näringsliv. Vattnet, utveckla!!
Gamla husen, strukturen på stan Köpcenter, cityhandeln, gator och torg är levande - utveckla
Storstad med småstadskännsla. Fina parker,
Kulturutbudet och restauranger.
Spårvagnar, SMHI

Kulturnatten
Campus och studenterna, fortsätta utveckla
Trädgårdsarkitekturen, Louis de geer, museum, ett fortsatt levande centrum och gamla stadsdelar
Trevliga mötesplatser
Vackert, tagit vara på stadsbilden
Hur city utvecklats med de gamla delarna, Handel och restaurang utbud, levande city
Det rena centrum!
Bra kulturstad, campus, kroglivet
Industrilandskapet, strykjärnet,spårvagnarna - bygg gärna ut. Centrum, cykelvägar. Grönområden/parkerna
Affärer
Kontakten med vatten, parker och vacker stadsmiljö.

Småskaligheten, nära till allt.
Innerstan, bra pubar, konserter, liv runt bra vattnet
100 000 nya innevånare och mer utvecklat näringsliv.
Närheten till vatten, grönområden. Satsningen på Norrköping, att den fortsätter
Bevara Industrilandskapet, Bråvalla :)
Framtidstro.
Kolmårdensdjurpark, grönområdena, parker parkering.

Den framtidstron som Norrköping har. Sleipner
Lika enkelt att bo, att det är nära till allt. Funktionellt.
Det mesta, framkomlighet med cykel har blivit mkt bra
Strömmen, strykjärnet och området. Parkerna.
Knäppingsborg, visualiseringscenter, parker det gröna.
Bra att byggnation i strömsparken stoppades
Ljuspromenaden på nyår. Agustfesten, Bråvalla,
Bra shopping. Spårvagnar.
Köpcentrum, Norrköpings tidningar, affärer utbudet. Folket.
Kulturutbud, gamla stan, utbildningsmöjligheterna, universitetet
Science park, universitetet, innovationer
Kulturlivet
Kulturlivet och miljön
Parkmiljöer, brett kulturutbud
Kommunikationerna - hamn/järnväg.
Att man tar hand om alla gamla hus. Läget. Att det växer.

Liu, innovation, visualiseringscenter, att det ligger i framkant och utvecklas. Satsar på musik och kultur.

Många olika arrangemang.

Parker, grönområden, vattenmiljöerna,
Norrköping är en storstad som känns som en lite stad! Närheten till människorna!
Industrilandskapet,
Folkparken är en bra och trevlig mötesplats för uteaktiviteter så den tycker jag verkligen ska vara kvar och
tas hand om. Detta gäller även resterande parker i staden. Det får gärna planteras fler träd som bär vackra
blommor på våren, det anser jag bidrar till en vacker stadsbild.
Strykbrädan, närheten, visualiseringscenteum,
Satsningen på industrilandskapet och fina omgivningar.
Parker, grönområden, utegym i naturen och kultur för alla.
Test test test

Det öppna kulturlandskapet mellan Kolmårdsbranten och Tätorten Norrköping

Miljön i centrum gillar jag, gatorna inne i stan och hur det finns ett stort utbud av affärer och restauranger.
Jag gillar också möjligheterna till att kunna cykla nästan överallt.
Att Norrköping är en levande stad där alla kulturer ges uttryck. Vi har grafittiväggar, körtradition, en orkester
som håller måttet internationellt, punkscen, separatistisk lesbisk konst och allt möjligt mer. Alla kan få sig ett
sammanhang. Allt detta är saker som man brukar hitta i gamla arbetarstäder, men många har tappat den
charmen (typexemplet är Västerås) I Norrköping tillhör staden invånarna Det är en känsla man också hittar
Bevara den jordbruksmark vi har. Den behövs i framtiden också.
Rösträtt

kolmårdens djurpark, kulturveckan parkerna retsaurangerna

Ett centrumliv! Spårvagnen!

shoppingen
Parker och kollektivtrafiken, nära till vatten
Grön fin stad! Miljöer med parker och promenadstråk! Lätta pendlingsmöjligheter! Ostlänken kommer som
ett brev på posten!
centralt ifk-parken med ifk-lag i toppen på både dam och herrsidan!
sport
God kollektivtrafik, vacker miljö där gammalt och nytt möts
Mysiga uteserveringar med närhet till vattnet.
Inget, Norrköping har blivit den nya fjoll träsk
arbete med integration), kulturliv med lokala rötter (hallarna - fantastiskt, Lili i Skärkind, Bob Marleys
minneskonsert mm.
Parkeroch promenadstråk.

Strömmens fatastiska utseende
utsmyckningar, blomsterarrengemang, parker, ljussättning i stan

nattliv, kulturutbud
cykelbanor, kultur. parker med aktiviteter, industrilandskapet
liu, spårvagnar
campus, parker, utegym
trevlig personal, grönområde

kollektivtrafiken
levande city, campus, industrilandskapet, kulturlivet
positiv anda
företag
miljön, nära till stan, köpcentrum,
grafitti, spårvagnar
busspriser, vatten, fina byggnader, museum
campus
arbetsförmedlingen, trafiksystem
kultur, sport, evenemang
stadsmiljön,
Norrköping är framtiden

kulturliv,

parker
spårvagn, utemiljöer vid vatten, industrilandskapet, centrum med butiker
Inget. Man tror inte sina ögon att man bor i Sverige.
Utvecklingen av industrilandskapet,bevara omgivningarna som laxtrappan. Musik och kulturutbudet.
Satsning på centrum. Bygger.
Naturen alltså alla träd, vatten osv, planteringar. Älskar spårvagnar! Verkar vara trevligt kulturutbud.
Andan, kulturen, öppenheten, åsikterna. Möjligheterna för egna idéer och projekt.
Mera affärer och guldaffärer
Stadsbilden, parkerna
Närheten i city områden utanför stan, grönområden. Knäppingsborg, industrilandskapet. Fian planteringar,
adventslysen.
Bevara etableringen/ utvecklingen/ ansiktslyftningen av staden. Dvs bort med industrier i innerstan och
bygga bostäder.
Spårvagn
Fint utnyttjat område kring Motalaström. och gamla industriområdet bevara men fortsätt utveckla
attraktionen.
Spårvagnar, trevlig stadskärna - industrilandskapet
Landskapet, mycket att se i stan/ närheten.
Everything is Good, but Aceomodelin prob can be correeted more
Mycket restaurangutbud
Industrilandskapet och omgivningarna runt det. Kul att man tar tillvara på det och rustar upp och utvecklar
det.

spårvagnen
Levande stadsmiljö, vatten i rörelse. Många byggnader bevarade, öppen gemytlig dialog mellln människorna.
Spårvagnen gör en trevlig stadskänsla. Bra parker!
Industrilandskapet, universitetet, Etiskt och religiöst mångfald
En vacker stad, flödande vatten, gröna parker, en härlig blandning av människor, bra museer, många bra
restauranger och caféer.
Parkerna, strömmen
De gamla fabrikerna. Arbetets museum - strykjärnet universitetet.
Bra kommunikation mellan Norrköping och nya företagande, stöttande och givande.
Bevara det gamla i Norrköping och gör det mer modernt istället för att riva och bygga nytt.
Trevliga miljöer, mycket grönområden. Bra pendlingsmöjligheter.
Utvecklingen av Norrköping som studentstad och arbetet med mångsidigt kulturutbud.
Spårvagn, industrilandskapet.
Strömmen, promenaderna!
Industrilandskapet - koppla till historien. Nedre delen av Drottninggatan.
Spårvagnen!
Stadsmiljön skulle bevaras tex industrilandskapet. Mixen kultur nya branscher som visualisering, musik,
campus mm.
spårvagnar, hamnen, industrilandskapet, kulturutbudet
kulturutbud industrilandskapet, studenterna i stan
Affärerna blir större och billigare. bra att trafiken minskar i städerna

lätt att söka jobb
spårvagnar
orörda skogsområden
kollektivtrafiken
Rikt kulturliv, vacker stad, många företag/myndigheter, kollektivtrafiken
alla vackra miljöer. Hållbarhet och fairtrade tänk, vrinnevi friluftsområde
levande stadskörna med vattnets rörelse i centrum, spårvagnar fri parkering i hamnen
samarbete med Liu och andra högskolor. Viktigt med bra kommunikationssytem, Second hand butiker
Shoppingen, matställen, lekparker. Bra förbindelser med buss och tåg till andra städer.
Ett fortsatt levande city. Väldigt viktigt. För mycket externhandel dödar innerstaden.
Våra fantastiska friluftsområden. Vårt vackra industrilandskap. Våra spårvagnar.
Spårvägen Cykelbanor
Stadskärn, centrum
Universitetet ch ett levande centrum. Fler som bor i centrala staden, inklusive Inre hamnen.
Alla vackra parker, planteringar, promenader, och det fantastiska industrilandskapet.
Kulturutbud Vacker stadskärna (industrilandskap + historiska hus) Fina parker
Spårvagnsnätet
De gröna stråken inkl promenaderna. Sekelskiftskvarteren, industrilandskapet. Allt större utbud av
restauranger och kultur. Spårvagnarna. Bråvallafestivalen eller liknande
Strömmen, gamla byggnader

Promenaderna och parkerna
Industrilandskapet gröna promenader stationsbyggnad parker
Promenadstråk som våra promenader, runt strömmen och strömparken. Belysningsdekorationen på vintern.
Parker (Åbackarna) , spårvagn och billig kollektivtrafik, närhet till naturen, strömmen och det fina
industrilandskapetindustrilandskapet, uteserveringar
Kulturprofilen, den lätta ruffigheten som gör Norrköping så älskvärd, spårvagnarna, de vackra gamla husen,
många musikarrangemang, rika restauranglivet, enkel pendling, vackra stadskärnan med parker
Fina parker, visualiseringscenter, arbetets museum är det jag kommer på nu.
trevliga uteserveringar
mycket bra caféer och uteserveringar. skateparken
spårvagnarna, folkparken, halvars, promenaderna, kneippen, drottninggatans affärer och caféer. Ingelsta
och mirum
spårvagnarna, ingelsta, himmelstalund, folkparken industrilandskapet, festivaler och kulturevenemang
bråvalla
strömparken
parker, trägårn
bråvalla, fina parker, spårvagnar, trägårn
promenaderna samt parker
alla parker och grönområden
kolmården
kolmården spårvagnar
levande gator/innerstad

aktiviteterna som ordnas främst under sommaren
strömmen, parker, lättillgängligt
naturens plats i samhället, allt ifrån parker till träden
strömmne, naturen, kaktusparken, augustifestvlaem, anordnade aktiviteter för alla
bra centrum och fina byggnader. fint områder
strömparken, tycker det är fint med gröna områden mitt i stan
de vackra grönområdena som finns runt omkring i standen. kultur och musik tycker jag även är riktigt bra!
fint i centrum
strömparken, idrottsparken
strömmen, norrköping city ligger perfekt med mycket och bra affärer. Bra klubbar!

spårvagnar och kollektivtrafik, parker, utställningar
tillgången till parker, spårvagnar, muséer och industrilandskapet
De fina parkerna och stadsmiljön. Spårvagnen. Vrinneviskogen.
Jag uppskattar kulturevenemang som finns idag. De vore roligt om det fortfarande kommer finnas kvar om
några år, och då även har blivit bättre.
Bråvalla, Parker, Trädgårn, Spårvagnar
Parker och grönområden, satsningar på kulturen, den levande stadskärnan.
Aktiviteter, t.ex. Bråvalla festival, utställningar osv.
Olika former av aktiviteter så som Bråvalla festivalen, where is the music?

Festival
Parker, promenaderna.
Parker, restauranger, caféer.
Utbildningsplanen, parker, lokaltrafiken.
Grönområden centralt.
Östgötatrafiken, stadsbiblioteket, strömsparken, friskolor.
Promenaderna, bra matställen (bra att det finns hälsosamma alternativ) strömsparken, knäppingsborg.
Strömsparken, spårvagnar, Enebys fotbollsanläggning, Max hamburgare.
Knäppingsborg, promenaderna och mysiga fik.
Det finns bra utbud med gymnasieskolor och bra nattklubbar.
Strömparken, kollektivtrafikens anknytningar, kulturen, museer osv.
Parker, naturen.
Naturen, parkerna, lokaltrafiken.
Stor variation av aktiviteter och dyliknande så att alla kan hitta något som passar dem. Samt parker. Även
det kulturella livet borde bevaras.
Industrilandskapet, sportområdet vid himmelstadlund.
Kollektivtrafiken (spårvagn).
Spårvagnar, Härlig pasta, Universitetet, Bråvalla och andra evenemang.
Spårvagnar, bra universitet. Mysiga restauranger, kunskapsgymnasiet. Bråvalla festival, trevlig stad.
Bra kollektivtrafik, bra utbud på caféer (till viss del) bra bevarad miljö som gör det vackert.

Jag tycker att kollektivtrafiken är bra inom Norrköping och jag tycker den ska finnas kvar.
Bra kollektivtrafik, arkitektur.
Tillgängligheten till allt, kollektivtrafik med spårvagnar. Bra med attraktioner, upplevelser, city.
Bra studentliv, mycket grönområden, bra kollektivtrafik.
Bra kulturliv, många arrangemang.
Bra kulturliv, bussfester.
Industrilandskapet, drottninggatan, spårvagnar.
Parkerna är mysiga.

Spårvagnarna, uteserveringar, fina parker stort utbud av butiker.
Menar ni staden eller menar ni kommunen?
Bra förskolor med pedagogisk utbildad personal. Alla barn rätt till förskola minst 5 timmar per dag
Promenaderna, Industrilandskapet oh Spårvagnarna.
ses som ett. Principen med lets create och logons innebörd. Minns att jag hade en kurs där vi skulle göra
en broschyr om valfritt ämne om Norrköping och valde aktiviteter utanför industriområdet, fanns så mycket
Museum och kulturverksamheten.
Esplanaderna Vrinneviskogen
Våra Träffpunkter för äldre
Abboreberg, Färgargården m.fl. Levande torghandel är bra och behöver uppmuntras. Närodlat kommer att
vara viktigt även om 20 år.

Bibliotek, spårvagnar
Bra planerade gator och vägar. Kollektivtrafiken
Spårvagnar

Parker, grönområden, lekplatser, bibliotek öppna för allmänheten

Jag tycker om stadens uppbyggnad och spårvagnarna är trevliga
Internetservice
Kulturella arv/charm. Tillgång till parker och natur
Folkhögskolor, spårvagnar

Folkhögskolor, spårvagnar
Universitetet, kulturliv, fina miljöer
Folkhögskolor
Sopsortering. Finns dock inte överallt
Alla grönområden
Spårvagn/buss
Promenaderna. Industrilandskapet
Spårvagnarna, grönområden, utbudet av kultur - framförallt musik. Augustifesten

Spårvagnar. Muséer, visualiseringscenter/cnema, musiklivet
Cnema
Promenaderna, grönområden. Spårvagnarna.
Roliga aktiviteter på sommaren, sports camp t.ex. Kanske utveckla även till högre ålder och inte bara sport
Alla fina parker som vi har
Spicy hot på repslagaregatan
Alla parker
Kultur i alla former. Kollektivtrafik. Parker och "parklivet". Ungdomar är framtiden
Spårvagnar tycker jag är riktigt bra. Lätt att ta sig snabbt till skola/jobb med hjälp av dem.
Spårvagnar, bra bussar och även tågstationen. Om 20 år hoppas jag att det finns mer bostäder
Geografiska läget, stadsmiljö och boende.
kommunikationer järnväg främst till Köpenhamn, Stockholm finns rimligt bra. Industrilandskapet, boende i
centrum
Grönområde
Tryggheten på natten för våra gamla (hemtjänsten). Träffpunkterna
Träffpunkterna, bra boende
Omgivningen, industriområdet, strömsparken
Att de jobbar vidare med Esterön
Hemtjänsten, trevlig personal. Alla blommor. Träffpunkter är bra.
Bilar

Campus. Industrilandskapet

Mycket är lokalt, nära och bra till allt

Naturen
Närheten till vatten. Bra och mycket kultur
Industrilandskapet
Hjälper människor (invandrare).
Bra studiemöjligheter
Portalen och mer liknande verksamheter på alla stadsdelar. Liu inblandade i sociala frågor
Skogar, park. Invånare respektera reglerna.
Parkerna, muséerna och LIU. Fortsätta att hjälpa personer demokrati.
Parkerna. Synen/betendet - att hjälpa andra. Universitetet. Demokrati. Jämställdhet
Parker, friluftsområden, träd och grönska. Fortsätta tänka ekologiskt på alla plan. Portalen och liknande
verksamheter
Socialföreningar är bra och hjälper alla invandrare
Det finns jättebra lägenheter me inte för alla. Skolor är bra och fritidsplats är bra. Invåndarer får hjälp
Spårvagnar, IFK Norrköping
De Geerhalllen, flygeln, tågstationen, arbetsmuseum, kunskapsgymnasiet

Industrilanksapen, knäppingsborg, spårvagnar. Fint kring skärgården, arkösund osv, bör bevaras
Många fina parker och ställen i stan som är lugna trots att det ligger centralt. Promenadstigen runt strömmen
är värdefull
Många, fina och stora parker dit mankan gå för att slippa staden en stund
Lite allt möjligt men folkparken och promenaderna. Festivalerna och muséum
Spårvagnar, kollektivtrafiken, promenaderna, muséerna
Kollektivtrafiken, parkerna, industrilandskapet
Kollektivtrafiken, tillgänglighet, promenaderna, drottninggatan, industrilanskapet
Industrilandskapet (knäppingsborg) Näringslivets samarbete med campus och UF
Spårvagnar
Industrilandskapet

Det är rent, inte mycket skräp. Fina parker. Bra föruttsättningar för ett aktivt liv med arenor etc. Mycket
kultur, bra med muséer
Utställningar, aktiviteter, kolmården
Det stora urvalet av restauranger och barer. Mysiga parker
Alla restauranger och mysiga barer man kan sitta på. Parker man kan vistas i (folkparken)
Bra skolor, bra kollektivtrafik, bra bibliotek med gott om böcker. Fina parker
Mysiga parker
Fina miljöer, parker och gångvägar. Ex rundan vid strömmen över femöresbron. Dekorationer som
ljusslingor i träd vintertid
Kulturlivet. Ex symfoniorkestern (att det är gratis för skolungdomar), bra konserter i ex värmekyrkan och kul
events(ex cnema)Industrilandskapet

Promenaden, kolmården, gamla stan.
Parker
Industrilandskapet. Stadsparker.
Jag hoppas verkligen att staden inte förtätas mer - det är inte farligt med öppna gröna områden. Överallt i
Europa ser man att det satsas på parker, breda gångvägar inne i städerna, men Sverige bara tätar!

Vi har alla viktiga grundförutsättningar att lyckas i framtiden, vilket är unikt. Stenstaden, Läget vid Bråviken,
Universitet. logististikstad och vår närhet till alla viktiga kommunikationer och marknader.
Vackra stadsmiljöer, vatten, arrangemang.
Grönområden med fullvuxna träd.
Promenaderna Idrottsanläggningar Konserthuset Levande handel i city, statsdelar och externt
industrilandskapet och knäppingsborg till en sjudande mötesplats med väl befinnande i fokus för
medborgarna
Universitetet.
Utbyggnaderna av nya bostäder.
Träffpunkter för äldre och ungdomar.
Parker, kultur, ett större föreningsliv med många föreningar, nära och lokalt (liten storstad)
Dialogen som trots allt finns.
Grönområdena parkerna.
Att det äntligen byggs bostäder. Öka antalet parker.
Sopsortering, demokrati.

Parkerna, grönområdena, spårvagnarna, kaktusplanteringen.
Grönområden såsom parker etc, promenaderna, spårvagnen.
Utelivet, augustifesten, kulturnatten, skateparken och alla trevliga parker.
Spårvagnslinjen, gatumusiken.
Jag tycker idag Norrköping är bra. Hoppas det är lika bra och bättre om 20 år.
Kulturhuset är bra men kan gärna bli "större" men med "rimlig" kostnad, så fler kan ha råd.
Jag tycker bra i Norrköping trasPart finns bra.
Spårvagn, museum, bygga, bibliotek, buss, taxi.
Jag tycker är bra skola dagis. Hälsovårds.
Det finns skola dagis huthuset det finns jättesnälla människor.
Stolthet för den numera vackra staden (Industrilandskapet etc) och för IFK i högsta serien, samt Dolphins
och Vita Hästen
Många parker och träd.

Centrum med Spårvagn på Drottninggatan och affärer runt om!
Spårvagn, parker, museum, blandad arkitektur, liv och rörelse, kullersten, lekparker i massor,
besökstoaletter, uteserveringar, en icke homogen befolknkngsgrupp.

Alla gröna ytor, träden! Äldre hus och miljöer. Gärna det som kanske ses som lite ruffigt. Det ger karaktär. T
ex hamnens södra sida. Spårvagnarna, bygg ut till Lindö.

Folkparken, himmelstalund, åbackarna. Den fina naur och parker som finns centralt i staden
Kulturliv. Biograf Cnema, Bråvalla, museér, bibliotek, mm. Fortsätt att utveckla kulturlivet.

Vackra gamla hus i industrilandskapet.
närheten till allt
Uteserveringar, pubar och restauranger. Centrala parker och platser för spontanidrott.
vatten grön miljö mångfald musiken idrotten kulturen
Lean-tänkandet som börjar växa fram. Det är framtiden för offentlig sektor.
Träffpunkterna
Jag tycker att det bästa med Norrköping är att staden ser ut som en storstad med alla stora fina
sekelskifteshus och parker och promenader men ändå har en framtoning av småstad tack vare fina
mötesplatser som bibliotek, konserthus och idrottsanläggningar där människor kan odla vänskap och lära
sig mer om fritidssysselsättningar som ligger nära hjärtat.
BEVARING!!! Barnens Lekplatser !!! FÄRGAREGÅRDEN med blommor & promenadstråk. Kyrkornas
Musik & Kultursatsningar! Hedvigs Prästgår~dess öppenhet & utbud!
Folkparken, nyatorget, S: Olofskolan.
beroende på olika synsätt på omgivningen.Krav till fastighetsägare! Nytt hamn-badområde i LindöNorrköping är en sjöstad.
Buss och spårvagn såklart alla handikapp vänliga
Grönskan , parkerna lättillgängligheten att ta sig fram runt Strömmen som är till för alla De gula
spårvagnarna. Vrinnetviskogen och Himmelstalundsfältet.

Attraktioner som djurparken.
Vackra byggnader, fina parker, bra resturangutbud(!), nära till butiker och shopping.
Våra mysiga och spännande kvarter som följer Strömmen genom staden och skapar trevliga och varierade
utomhusmiljöer för alla.
Ett levande spännande industrilandskap och mysiga kvarter i centrum. Åbackarna och folkparken för jogging
och promenader.

Industrilandskapet, Campus, centrala grönområden som Wasaparken, Strömparken och Folkparken.
Blomstrande sommarstad och ljusstaden på vintern. Varierade arbetsplatser.
Det rika kulturutbudet och mångfalden. Hela världen finns i Norrköping - låt oss ta vara på den! Universitet.
En förutsättning för förändring är människors olikheter, likheter och möten.
Parker, badanläggningar, museum, idrottsanläggningar, träffpunkter, fritidsgårdar.
Flygplats. Hamn. Spårvagnar. Ett gott bemötande till flyktingar. Bra Arenaidrott.
En mångkulturell stad det är bra och bör så förbli. Mycket kultur och initiativrika invånare bör uppmuntras.
Kolmårdens djurpark Visualiseringscenter C All vår vackra dekoration, blommor, växter, ljus, som förgyller
det offentliga rummet.
Våra härliga parker, både stora och små! Bibehåll och utöka utbudet av kostnadsfria aktiviteter såsom
konserter, bad, fler lekplatser. Kulturskolan är en fantastisk institution - låt den växa för barn och ungas skull!

Kulturstan Norrköping är mycket bra och den skall finnas och inte bara finnas utan också utvecklas under
dessa framtida 20 år!
Industrilandskapet

Parker och grönområden i stan men också i övriga kommunen. Spårvagnar och annan kollektivtrafik. En
levande innerstad med affärer. Behåll Träffpunkterna för äldre.

Våra vackra historiska miljöer. Eget sjukhus. Spårvagnar. Blandning av företag, statliga myndigheter och
andra organisationer.
Grönområden och parker. Nu verkar det som det ska byggas på varje liten grön plätt. Så vill jag inte ha det.
Det är nog med förtätning nu.
Fortsätt arbetet med befintliga och kanske fler nya reservat samt vandringsleder. Ett utmärkt jobb hittills
tycker jag.
grönområden

Lite ödsliga ställen mitt i staden, de ska liksom finnas där, de också! Spårvagnar, fler! Och hamnen, den
måste bevaras på något sätt, finnas kvar i samma anda.
Industrilandskapets stil.
Ett brett kulturellt utbud!
Parkerna, knäppingsborg, hällristningarna, gamla byggnader, utomhusbion på somrarna, och
promenadstråk kring strömmen.
Ett vackert city med Industrilandskapet och strömmande vatten, muséerna och parkerna. Föreställande
konst.
Engagemanget i biologisk mångfald och den uttalade omsorgen om alla medarbetare är stort
promenaderna, stora gröna parker men stadsmässighet där det är bebyggt
Kulturutbud

N K kommun är en skön kommun med valmöjligheter vad gäller arbetstid och att kunna utvecklas inom olika
verksamheter i kommunen

Runt strömmen, arbetets museum, bra centrum med bra trafiksituation, spårvagnar
Industrilandskapet
Industrilandskapet
forskning, museum, samarbete kommun och universitet
spårvagnar industrilandskapet

Bra skolor, ex Liu. Bra biograferm intressanta utställningar. VisualiseringscenterTät trafik "stockning"
Lekplatser, vasaparken, Visualiseringscenter, öppna förskolor, museum
blandat bostadsutbud - både hyresrätt oc bostadsrätt. Öppna förskolor för föräldralediga.
Kolonistugeområden
Vatten i stadsmiljön, även mycket grönt. Promenera och cykla ska vara säkert och enkelt. Himpan!
Industrilandskapet. Öppna förskolor. Kultur
Parkmiljö i stan. Familjecentralen med öppen förskola
Bra med lekplatser och öppna förskolan. Gröna ytor. Himmelstalund. Musikaktiviteter.
Bra med lekparker. Öppna förskolor är mycket bra
Spårvagn. Satsningen o hamnområdet
Grönområden. Lekparker.
Grönomården. Öppna förskolan
Öppna förskolor. Parker. Lekplatser. Spårvagnar
Grönområde. Närhet till skolor
Öppna förskolor. Leplatser. Barnomsorgsplatser

Grönområden i innerstaden. Industrilandskapet. Idrotts- och nöjesevenemang året om
God service till äldre.
Strömmen

Kulturen
kollektivtrafiken
vädret, visualiseringscenter
planteringar, strömparken
Visualiseringscenter, industrilanskapet
tryggt
Industrilandskapet, strömmen som levande vattendrag, Norrköping som stenstad
Bråvalla, spårvagnar, Knäppingsborg med caféer och butiker. Ostlänken klar!
grönområden
levande stad, grönområde
närheten till vatten och grönområde. Spårvagn
Naturen, universitetet

Staden nör vattnet. Promenadstråk vid vatten - natur
Inget alls

Norrköping ska bli mycket avancerad
alla fina arrangemang, som where's the Music, harry potter-utställning, Titanic, mfl.
spårvägen, järnväg
mångfalden av människor, att studenterna syns i stan, symfoniorkestern, musikfestivaler
cykelvägar, uteserveringar, torg

Viheralueita, mieluiten enemmänkin. Vähemmän liikennettä keskustan alueella. Remontoidaan kaupunkia
vanhaa kunnioittaen. Elävä kaupunki tapahtumineen ja konserttineen.

Goda möjligheter att vi i alla åldrar ska kunna bo i HELA kommunen.
Kulturella mångfalden och stadens utsmyckning.
Kollektivtrafiken är bra idag men kan utvecklas ännu mer.
Spårvagnarna och city center.
Grönområden ,Parker , Skogsområden

Bevara inramningen av alla promenadstråk med sina vackra almplanteringar och torg !
Utvecklingen i industrilandskapet, levande centrum
Spårvagnen.
Dagisar, skolor, stat musiym.

Det är fin i Norrköping och finns museum.
Fint svårvägen, centrum alla områden bra. Folkparken, dagis och skolan, universitetet.
Jag tycker att jag är bra kollektivtrafik att ska vara och bibliotek och museum.
Jag tycker om spårvagnar, bussar, skolor, vägar, polishuset, migrationsverket, försäkringskassa,
skatteverket, då ska det finnas.
Jag tycker Norrköping är lite lumej och är bra allt för mig.
Jag tycke rom Norrköping eftersom det finns olika kultur och jag hoppas att blir bättre nästa år.
Gemenskap och genuin känsla bland medborgarna. Kopplingen mellan historia och framtid. Bejakande av
kultur och sport.
parkeringsplatser tex hamnen och Matteus parken, bra spårvagn förbindelse, trevliga evenemang i stan,
som tex augusti festival/ Rix Fm festival.
Parkerna och tillgänglighet till gröna ytor för alla medborgare i alla bostadsområden. Spårvagnar. Inte bygga
bort möjligheten att cykla - tvärtom öka den möjligheten med bättre cykelvägar året runt
håller till. Områden med karaktärsfulla hus. På landsbygden har vi vacker natur med varierat landskap:
skog/beten/åkrar. Tragiskt om allt skulle planteras med skog.
Strävan efter att alla ska kunna få ett arbete som de trivs med.
Universitetet o visualiseringscentrum. Teater, Louis de Geer och Crescendo. statliga myndigheterna.

Vi har ett otroligt bra läge i logistiksynpunkt. Kombinationen med de demografiska läget och möjlighet till
nationella och internationella förbindelser via alla de stora transportslagen väg, flygplats, järnväg och hamn
gör oss smått unika. Det kan rätt skött ge många företagsetableringar, nya jobb och kraftig utveckling av
staden. Det måste vi självklart ta vara på och utveckla.
Mycket grönska och vatten, mycket dekorationer som lampor i träd el kronor under broarna el ljusstaken
osv. Industribyggnader, spårvagnar
den fina laxtrappan vid strömmen

spetsforskning, visualiseringscenter, Kolmården, festivaler och nöjesarrangemang, levande näringsliv,
Industrilandskapet, mångfald i arkitektur, närhet till vattnet, logistiskt perfekt läge, spårvagnar, närhet till
unika miljöer (natur och kultur), vänligheten = " det sociala kittet" i denna stad som präglas av trevligt
småprat och hjälpsamhet
Träffpunkterna
Våra vackra parker, Industrilanskapet, den fina ljussättningen från december och nyårsvandringen
Alla träffpunkter, våra parker, all grönska
Kollektivtrafiken, våra grönområden, träffpunkterna
Träffpunkterna, SKPF, hjälpmedel, grönområden
Grönområden och rabatter. Bra kommunikationer i innerstan.
Träffpunkter, grönområden, SKPF
SKPF, träffpunkter, vårdcentraler, hemtjänst, färdtjänst, stadsdelsbuss, skärgårdsturer
Träffpunkter, SKPF, PRO, studiebesök
Träffpunkter, SKPF, PRO, lekparker, badhus, Åbackarna
Mycket grönska och den ska vi vara rädda om
De vackra parkerna. Stad i ljus (vintern). Kostenheten i någon form. Fortsätta satsa på utställningar o event.
Träffpunkter för äldre. Infrastruktur som låter "hela" kommunen leva.
Kulturen. Känslan av närhet och småskalighet. Atmosfären i innerstaden kulturlandskapet.
Att det finns restauranger.

Bra att ha nära till samlat vårdcentral, apotek, tandläkare, affärer och bibliotek.
Öppna politiker som lyssnar till kommunens invånare. Träffpunkter för unga och äldre.
Promenaderna, teatern, bibliotek och liknande, spårvagnarna.
Ostlänken, byggs bostäder nya.
Nära till vatten, natur, parker.
Parkerna! Spårvagnarna! Biblioteket...
Norrköping fin stad.
Spårvagnarna. Våra fina museer och parker. Kulturutbudet med teater mm.
Rent ute på stan, bra vakter.
Träffpunkterna kan utvecklas. Flera korttidsboenden. Flera 60+ bostäder.
Mångfald, gröna områden. Jobb, bostäder, bra sjuk/omsorg. Esterön blir som den var förr.
Är bra med Norrköping idag.
Den lite råa känslan av industristad. Bra balans i centrala bebyggelsen. Bygg inte bort hamnen - känslan av
hamn.
Vacker stad.
Att Norrköping är grönt (ex parker)(Ljud i Norrköping reklam). Bra kultur och en kommun som arbetar aktivt
med Fairtrade och miljö. Hållbar utveckling.
I like i´s clean and beatuiful enviroment awel nature. In future i wish to see more Houses build up for peoples
accommandation and work service.

Framtidstro.

Fina byggnader, bra kultur!
Närhet och småskalighet. Et bra utbud av kultur och evenemang.
Våra parker och grönområden
Ingelstad shopping.
Grönska. Trädrikt. Plats för fåglar och vilda djur. "Outnyttjade" platser. Kulturliv. Symfoniorkester och
jazzklubb. Universitetet mitt i stan. Mångfalden.
Bibliotek de geerhallen fin utemiljö
Industrilandskapet. Promenaderna. Vrinneviskogen. Bra skolor, bra omsorg. All härlig kultur.
parker och friheten som finns till den sköna naturen.
Vattnet, industrilandskapet, kreativiteten, grönskan, integriteten.
Samlingsställen för våra äldre
Ordning och reda. Allemansrätt ska gälla för alla.
Alla fina parker, ljussätningen till jul.
Hamnen. Flygplatsen. Spårvagnen.

Spårvagn

Parkerna vi har i stan välskötta och fina och att de finns grönområden i bostadsområdena de måste bevaras
Lokaltrafik och en levande stadskärna
Inga moskéer.

många restauranger och pubar runt strömmen o centralt. Levande centrum Universitetet

Att Jursla får vara det lilla villasamhället och inte växa mer
fritidsgårdar och ställen dit unga brukar "hänga" så att de inte bara gör dumheter
Jobb
Våra fina parker gröna ytor i närheten av stan, trädalleer och promenaderna.
Logistiken i staden inklusive hamn, flygplats, lagerområden etc, universitetet, rutnätsstaden.
Norrköping är en vacker kulturstad som påminner om industristaden den en gång var och till viss del
fortfarande är.

Spårvägen Himelstalund parkerna
Ta vara på den gamla industrimiljön.
Vattnet, parkerna, produktiviteten, människorna, industrilandskap, parker.
Spårvagn
det gamla industriområdet med vatten genom norrköping. parker och cafeer och butiker runt Motala ström.
parkeringshus Kulturnatten. Spårvagnen.
Tyvärr så börjar allt likan skit i stan med våldtäkter, skottlossningar, mm samt att man inta kan prata om det
för då blir man kallad rasist, naziste.
Mycket parker i centrum. Bevarandet av industri landskapet.Spårvagn.
Ljusutsmyckningen vid jul Blomsterarrangemangen runt i staden
Kulturen i staden!

Spårvagnarna men gärna flera linjer och billigare. Satsning på parker med mysiga, upplysta miljöer för
picknick och grillning
Åbackarna , flygplats
I stort Mycket vacker innerstad
Norrköpings flygplats
Kultur och konstyttringar
Spårvagnar, grönområden/oaser i city och andra ställen. Vrinneviskogen, laxtrappan,

Fina säsongsplanteringar och utsmyckningar. Mycket grönt i city. gratisbad på Himpa. Mycket restauranger
och uteserveringar. Bråvalla festival.

Museerna, med gratis entré!
Planteringar, parker, promenadstråken längs Strömmen.
Spårvagnarna
Kulturen, museerna, parkerna, industrilandskapet restaurangerna, universitet och forskningsinstitut,
spårvagnarna, Knäppingsborg och promenaderna.
nnn
Många parker, vägar och parkering för bil i innerstaden
Den underbara Strömmen utan flera broar men en återuppbyggd restaurang som det var förr på
Strömsholmen
Industrilandskapet.
Fortsätt bevara gamla byggnader och grönområden.

Förtätningen av staden
De gamla trähusen.
Strömmens fantastiska sidor!
Ett levande kulturliv.

Tycker att vi ska behålla sättet som vi hjälper människor. Fred. Behålla sättet hur människor ex. om man är
43 år och vill studera så kan man göra det. Fin natur. Behålla parkerna.
Det finns många bra saker. Fred. Transport. Friskluft. Alla människor är lika. Du är fri här, du kan göra vad
du vill.
I Norrköping det finns fint natur och fina höghus. Universitetet, flera parker.
Jag tycker att stadsbiblioteket och Hageby biblioteket och Mirum gallerian är mycket bra.
Flyktingmottagande.
Säkerhet.
Naturen här är bra.
Det finns många fina saker i Norrköping som är jättebra. Först som man finns många fina platser som man
kan gå på och vädret är skönt.
Trygg..
bevara gamla arkitektplaner, inte ute på gatan, lite utrymme för innergårdar. Parker och dylikt
korttidsboende + medicindelning av personal till korttidsboende patienter
Kulturutbudet. Natur-nära omgivningar: turistmagnet
Det som är bra att det finns daglig verksamhet för personer som vill jobba och arbetsträna

Att bevara och utveckla spårvagnstrafiken. Välskötta promenader
Hörsalsparken. Mer varierad syn på funktionshindrade
Äldrestöd
Bra att hamnen utvecklas för boende.
Parker
Väl utbyggd offentlig välfärd och spånka
kolmårdens djurpark
Parker att umgås i. För stora och små.
Folkparken, industrilandskapet, åbackarna och promenaden runt strömmen, spårvagnarna, alléerna i
promenaderna.
med många förbindelser. Möjlighet att köra och parkera inne i stadskärnan. En levande stadskärna som inte
dör ut pga stora köpcentrum med kedjor i stadens utkanter. Kollektivtrafik.
cykelvägar
Ett bra centrum som kan erbjuda mycket och mycket saker som rör kulturen, såsom museer, konserter etc.
Gratis aktiviteter som alla medborgare kan ta del av.
Närheten till allt. Småcentrum som får staden att kännas levande. Knäppingsborg osv
spårvagnar, det uppfräschade industriområdet
Industrilandskapet
Bevara parker och grön områden
Bygge av seniorboende i Åby.
Logistik upplägg, bra satsning av Åby. Tänker på kranskommunerna. Restauranger och caféer skapar
atmosfär.

Alla parker ska va kvar
Mera byggnader och mera parker, mer årdning, uteservering och gröna områden
Bevara asken
Parkerna, det måste finnas parker och grönområden. Och bygga hus som passar in i miljön. Inte moderna
hus, och billiga lägenheter, bygg höghus som passar in
Bra service i förorterna. Åby idrottsplatser friluftsbad, flygplats, idrottsföreningar, som gör enormt arbete
ideellt.
Kommunikationer, landsorts kommunikation ok! Närsjukvård region Östergötland. Fortsatt satsande på
skola.
Centralbadet, Asken
Asken
Lokala bibliotek, satsa på skolorna. Bra förskolor. Satsa på fler bostäder/lägenheter. Att man gör fint och
smyckar/lyser upp staden.
Träffpunkter ska vara kvar. För alla äldre och dem psykisk ohälsa (asken). De måste finnas kvar JÄMT!
Flygplats, grönområden parker tex folkparken och åbackarna
Spårvagnarna, adventsljusstaken, strömmen, all konst och kultur - Östgötateatern, SON, Konstmuseet,
Stadsmuseet, Arbetets Museum och de många fina parkerna.

De underbara parkerna, (i andra länder betalar man en entréavgift för att beträda såna platser, ....!) ‐ Sen,
inte att förglömma den fina luften som vi har i Norrköping tack vare rätt stadsplanering !! *

Gångvägar och uteserveringar vid vattnet.

Hoppas hällristningar är kvar och skyddad. Och spårvagnar!

Låt träffpunkterna vara kvar !

Fortsatt välskötta vackra parker, spårvagnarna är kvar med mer utbyggt linjenät, skolor och utbildning
som blivit ytterligare bättre, cykelvägar för en bättre cykelstad, gångvägar och promenadstråk längs
vattnet i staden utökade med fler serveringar vid vattnet, fortsatt eget välfungerande sjukhus i staden,
stadens torg är bevarade och har blivit mer blomstrande liv på, de äldre karaktärsbyggnader som idag
finns kvar oanvända i stan har renoverats och getts ett liv som tillför Norrköping något värdefullt (typ
Ståhlboms kvarn i Västgötebacken), stadens miljöprofil har stärkts och Norrköping använder enbart
hållbart producerad energi, samt det levande affärslivet i city är kvar och utökat med många oberoende
små butiker ihop med de lite större kedjorna.
Vad hände med vision 2030? En jävla massa önskande och tyckande med dessa visioner.
Det finns idag som jag hoppas finns om 20 år är bl.a. Hällristningarna, alla vackra gamla byggnader,
strömmen, folkparken och himmelstalund! Och alla härliga Norrköpingsbor! smile emoticon
Låt träffpunkterna och aktivitetscentrena vara kvar som det ser ut idag med personal så de som är äldre
då också har något trevligt att tillbringa sin ledighet hos.

Alla gamla stilfulla hus‐ våra fina parker och grönområden med blomarrangemang‐de belysta vattenfallen
och träden i stan
Laxfisket mitt i stan som lockar många från hela Sverige‐ kulturnatten‐synfoniorkestern‐billigare mindre
bostäder att hyra ‐ träffpunkter för äldre och personal som ger trygghet. Slutligen mera framförhållning av
ekonomin.
Visualiseringscentret
Hoppas jag att Norrköping värnat sina gröna ytor i stan och helst utökat dem, så att Norrköping har
klättrat från den nedre delen av denna tabell över svenska städers gröna ytor till åtminstone
mitten:http://www.scb.se/.../12905/Behallare‐for‐Press/390926/

Toppen bra

Om du tänker dig Norrköping om 20 år Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?
Kulturlivet,festivaler,campus Norrköping,spårvagnar

Trängseln

Har man anlagt allmänna gräsytor måste dessa också underhållas. Det ser för skräpigt ut på flera håll.
Ingen kan utnyttja de öppna fälten som gror igen. På två-tre säsonger förstörs dessutom själva
gräsmattan och om de ska återställas krävs ett helt nytt underarbete till en kostnad vida överstigande
den det hade kostat att klippa gräset. Som ekonom får jag ont i magen över misshushållningen. Som att
kissa på sig för att hålla värmen...
kommer inte på något
Medborgarens perspektiv måste finnas tydligare i kommunens arbete. Stuprör mellan förvaltningar
måste elimineras.
de geer skolan
Socialdemokraterna
Vissa bostadsområden borde rustas upp. Brottsligheten
Höghuskomplex som är grå och tråkiga.
Små tallrikar i skolmatsalen. Alla skall vara stora.
Allt

Fula tomma tomter med bara parkering där man dessutom hindrar bostadsbyggande som t ex på
parkeringen vid Strömparken. Bygg mer stad, det är ett av Norrköpings starkaste kort, dvs att vi är en
riktig stad. Biltrafiken är fortfarande för prioriterad. Lägg ner den dyra subventionerade flygplatsen.

Centraliseringen det vill säga att man gärna vill ha förslag på utveckling av områden i stan men på
landsbygden presenterar man färdiga förslag. Lägg mer pengar på vård och omsorg och mindre på
broar över strömmen.
För få bostäder ,för stor etablering av shoppingmöjligheter utanför stadskärnan,för stor segregering i
bostadsområden

Bostadsbristen och den skyhöga priset på bostäder.

Cykelbanorna, de kan bara ta slut, finns inget tänk vid trafiköjus
Vissa förortsliknande kvarter i innerstaden, t.ex. i området mellan nya torget och stortorget.
-

bostadssegregeringen har en bit kvar innan den är acceptabel. Inga vinstdrivna skolor o förskolor
äldreomsorg osv. där vinst går till aktieägare, alla pengar ska gå till verksamheten. Det ärvåra
skattepengar som ska gå till medborgarna
Minska klyftor och segregation. Att alla tillvaratas efter förmåga. Kriminalitet och gäng. Tråkiga tomma
plazatorg, ex utanför Rådhuset - låt det bli folkliga livliga torg. Brist på sportanläggningar.

De stora och fula gallerierna i stadens centrum.
Sluta fokusera på Ibgelstaområdet, fult och opersonligt med stort köpcentrumområde, fokusera på
stadskärnan istället. Begränsa bilkörningen i centrum, Östra promenaden och Kungsgatan bl a. Ta hand
om fula parkeringar och nedslitna områden i stan, tex bakom Centralstationen, parkering på andra sidan
vägen från Flygeln
Tomma obebyggda tomter i innerstan , förtäta ytterligare
vi ska lämna bakom oss de gamla busshållplatserna med trä som bara klotras ner eller bränns upp och
även se över vad Norrköpings alla platser används till och se om de går att uppdatera de eller göra om
dem helt.
Festivaler och jippon och alla fåniga slogans! Trögheten hos kommunala myndigheter och
beslutsfattande tjänstemän. Banta och effektivisera organisationen.
Svårt hitta något som inte är så bra att det ska lämnas men städning och allmänt rent och trevligt har
blivit mycket sämre

Stämpeln som arbetarstad.
Byt ledning på stadskontor och tekniska kontoret, så att det kan bli en dialog. Spårvagnarna är passé,
förstör miljön ed hög ljudnivå, farliga spår, och trafikmiljö som ej når alla. Flytta resecentrum ut ur
staden, skapa andra kommunala transportmedel, så slipper vi de oerhörda kostaderna och problemen
med tunnelbygge etc.. Satas på framtidens transportmedel

Hageby och navestad kan vi gärna gräva vort från kartan.

Galleriorna Spiralen, Lindén och Domino. Hur hörsalsparken är utformat. Augustifesten.

Bygg hus som passar in i stadsmiljön, tex byggs nu ett höghus utmed albrekstvägen inklämt mellan
netto och ica ljura, huset passar inte alls in och det skymmer hela området. Stadsbiblioteket bör också
bli ett attraktivt sorts hus med nytt utseende som ger människor lust att gå dit. Bygg int massa märkliga
broar som inte fyller funtion i förhållande till stora belopp! Satsa på skolor och barnens miljö.

-

Flygplatsen - bygg bostäder där istället. Bygg ut staden mot Linköping. Städerna måste närma sig
varandra på riktigt. Cykelvägar måste byggas ut.
Segregation. Dåligt skötta ställen. För storskaliga verksamheter i stadsmiljö.

Mindre pengar och resurser på det som är frivilligt för kommuner att satsa på, exempelvis museum, fri
entré på badplatser mm. Satsa istället på att göra det vi måste ha riktigt bra. Det är för mycket som vi
gör som vi inte måste göra och därför blir kvalitén sämre i bastjänsterna. Sluta sponsra så mycket idrott.
Fotbollen har orimligt stora proportioner här i stan. Lämna flygplatsen och bygg boenden istället där. Det
går ändå bara charterplan därifrån och vi kan istället åka till Skavsta/Linköping. Det är bara en
förlustaffär för oss.

Att kommunen inte gör hamnen/ båtutflykter mera attraktiv
Mycket droger i Norrköping, skolor med dåliga resultat.

Vi är inte tillräckligt stolta över vår fina stad.

Den sociala utslagenheten som tillåts visa upp sig på många platser i staden, det måste gå att ge dessa
individer andra platser att vara på och hjälp för att få det bättre. Det går inte att som nu låta detta vara
stadens välkomstkommitté vid exempelvis tågstationen.
Kassa skolbetyg. Dåligt underhållna gräsytor. Hög andel drog- och alkoholmissbruk bland invånarna.
Det utbredda tillämpandet av Jantelagen.
Låga och glesa verksamhetsytor i staden
inte bra att det inte finns bättre vägar runt/genom staden om man vill söderut
Inga fler broar vi kan gott gå runt

Behövs mer mångfald, väldigt smalt utbud av restauranger och cafeer, mer cafeer mer långa öppettider,
Den dåliga matkvaliteten inom skola och barnomsorg. Det är förskräckligt att barnen ska behöva äta
antibiotikakött från andra länder. Bort med kemikalier från all verksamhet som har med människor att
göra.
Det är för skräpigt, fler papperskorgar behövs.

Skolorna i Norrköping behöver ett uppsving. Kommunen bör skapa gynnsamma förhållanden för skolor
med olika profil - tillåt nyttänkande och låt kompetenta pedagoger få inflytande i verksamheten. Skapa
en attraktiv och stimulerande miljö för barnaen!
Skitiga gator i många områden

Kollektivtrafiken

Trafiksituationen borde designas mer effektivt
Bättre kollektivtrafik

Bättre samarbete med Linköping om man ser till skola och studentliv
Hela norra hamnen, saltängen
Tiggare. Helkonstiga rondeller
Hemlösheten (bygg hus som alla kan ha råd att bo i). Otrygghet i allmänhet
Lite mer fria parkeringar i staden. Himmelstalundshallen bör expanderas

Spårvagnar (utöka bussar istället)
Ta bort spårvagnarna. De kostar ofantligt mycket pengar och förstör trafikrytmen i hela staden
övergivna hus

Det mesta är bra men jag vet inte hur det ser ut om låt oss säga 10 år
Övergångsstället vid rondellen över spåren mellan campus och Marielund
Personlig assistans och ledsagning - personalbyte för ofta. Uteserveringar tar för mycket plats på
trottoaren.

Kollektivtrafiken. Lukten (tidvis)
att hörsalsparken blivit en betongpark. Saknar hur mysigt det var innan.
Trafiken - omvägar och utsläpp
Södra butängen.
Kollektivtrafik (förbättras)
Satsa mer på kollektivtrafik på landsbygden samt högre bemanning och lön inom förskola och skola

Asfalt, mer grus

För lite seniorboende. Folk skräpar ner. SKärblacka är bortglömt.
Den koncentrerade stadskärnan kring Drottninggatan. Alla köpcentrum

Spårvagnar, tiggare

Dålig renhållning, tomma butiker på drottninggatan
Köpcentrumens stängningstider
Känns otryggt. Det skulle öppnas upp för norrköpingsborna medn för tio år sedan - runt strömmen

Inga mer broar. Ta hand om strömsholmen. För mycket biltrafik i centrum.Bättre bildvägar - centrum ska
inte vara genomfart.

Inte så mycket Norrköping är en bra blandning och nytt och gammalt och bör fortsätta så
Brand/miljöfarligt inte nära vatten och boenden
Eu
Att spårvagn slutar gå så tidigt

Alla invandrare ska bort
Socialdemokraterna

Vita hästen och IFK måste bli bättre
All biltrafik. Bensin i bråviken

Parkeringskostnad
klåpare som bestämmer, felsatsningar i kommunen

vita hästen, IFK, dolphins dålig stadsplanering

För dåligt med jobb i Norrköping. I dag pendlar jag till Stockholm, min fru måste vara hemma med
barnen.
för mycket trafik i innerstaden

kollektivtrafiken lite oftare på helgerna
arbetslösheten

Tiggeri - att människor slipper sitta - att hjälpa - eufråga.

Mirum som inte har hyresgäster. För mycket oplanerade gallerior. Göra nåt bra av hamnbron

Traditionellt tillbakablickande/tänkande - tjänstemannasidan är långsam - mindre fokus på maktkamp,
konservativt.
Skräp i stan

Byråkratin - lång tid för svar. Ingen dynamik mellan kommun och näringsliv
flera boenden och billiga boenden
billismen
Asfalten lagas inte, guppen farthinder.
Arbetslöshet, den dystra tid Norrköping gått igenom.

Bättre badhus.
För lite lägenheter, för mycket bostadsrätter som byggs. Dåligt handikappanpassat. Brist på
snöröjning.Sämre utanför stadskärnan.
Underhåll på gång/cykelväg, hål i vägen

Kommunen kan jobba snabbare för att nå framtiden med ostlänken.

Ganska skräpigt

Skräp omkring på gator och torg
Dra ner på trafiken i centrum
Trafikvett
Lekparken i Hageby är mycket trasigt.
Ta bort gupp i vägen
Mindre bildtrafik centralt
För dyra hyror.
Göra kollektivtrafiken billigare
Tyngden- industrier som påverkar arbetslöshet
gallerior, tiggare

Kommunala organisationen behöver moderniseras och göras mer tillgänglig för medborgarna. All
byråkratisk produktion måste inte ske mellan 7:45-9:30 och 9:30-12 och 13-14:30 och 15-17. Finns
vinster i att göra tjänstemännen mer tillgängliga och flexibla.

Vi behöver tänka till kring vad pengarna ska läggas på. Vad är viktigt i ett samhälle där människor ska
må bra och trivas.
social utsatthet

Utnyttja befintliga tomma lokaler i stället för att hela tiden bygga nytt, men det kanske är ett önskemål till
kommande företag? På "fula" Nya Torget bör det göras plats för en inbjudande torghandel året runt
samt en skridskobana under vintern med möjlighet till korvgrillning, glögg m m. Låt alla restauranger
använda sig av träbryggor om de vill, då det ser mer städat ut än sten/asfalt med fasttorkat snus och
tuggummi och fimpar. Placera askkoppar på utsatta delar i staden för att förhoppningsvis slippa alla
fimpar på trottoarer. Försök rätta till den misslyckade förändringen av Hörsalsparken med fler träd, en
scen och fik. Ta bort den lösa barken som enbart ser skräpigt ut. Snygga till fasaden på vårt Bibliotek,
vilen är anskrämlig.

Nedskräpning och klotter och cykelstölder vilket jag tror händer ihop och handlar om attityder, otrygghet
och utanförskap. För mycket biltrafik.
Tyvärr verkar pressen alltid skriva negativt om Norrköping i tidningarna, ta in lite mer positiva och
framtidsvänliga reportrar så folket blir positivare.
Sluta prata/nämna helt att vi har haft kriser. Om det ska stå något så ska det stå om vår positiva historia
Inget

Kollektivtrafiken
Det tar lång tid att studera.

Dåligt utnyttjande av vattnet, lämna betongstaden
Dåliga på att göra iordning lekplatser
Många tråkiga hus som behöver rustas upp. Inga mer marielund.
Hörsalsparken,

Att ha den på engelska
Långa köer till äldreboenden,
--

Hur man sköter om bostadsområden, i vissa områden hanteras saker så som städning och vägarbete
väldigt dåligt.
Blandningen av rödljus rondell spårvagn cykelväg allt i ett.
Parkeringsplatser saknas,
Skolpolitiken, låt staten sköta den! Det är smutsigt!
.?
Mer spårvagnar, lättare att ta sig fram, bättre cykelvägar,
Ett nytt badhus, tråkig inställning att man inte är nöjd, sänker sig själv, ska vara stolt över nörrköping.
Bygga upp hamnen och göra det mer levande. Husbåtar. Tokiga saker. Bygg unikt.
Segregation, ex navestad. Mycket droger och kriminalitet. En otrygg stad.
Avsluta utbyggnationen av handel i ytterområden.

Skräpigt - fler papperskorgar eller personal som kan plocka upp

Fler klädbutiker. Bättre butiker.
Svårt att se Linköping och Norrköping som en enhet
Kraftsamling när de gäller de små företagen och bolagen, så att de kan växa och skapa arbetstillfällen
Kommun bättre sponsring till näringslivet
Det finns inte mycket jobb
Lågbudget-ställe. Affärer som får slå igen, ger dålig reklam
Börjar bli för många invånare, ex af ska ge människor att röra på sig, inte låsa människor
IT-infrastrukturen, komma ikapp, dålig satsning på stadsnätet.
Det är inte bra med tillgänglighet.ten i innerstan
Trafik i innerstaden
Uppdelningen av Socialtjänslagens verksamheter i tre nämnder istället för en, som det normalt är i
kommunerna
Folktomma söndagarna inne i city. Fler söndagsöppna restauranger
Arbetaroket :)
Skräpigt i stan, både centrum och i parker Kullerstenar där de inte behövs som många kan snubbla bra.
Mer belysning i parkerna,
Styret. Fantasilöst
Flygplatsen

Inställning omsatt bygga på befintliga grönområden
Bilar i innerstan,
Tar bort parkeringsplatser - behövs för levande

Arbetsmarknaden, etablering av kompetensbolag
Segregationen, uppdelningen i stan

Företagandet, dåligt engagemang från kommunen med företag och bolag
Bostäder, hyresnivå hög, brist på: lugna områden, bostadsbrist. IOM kontantlös kollektivtrafik.
Nedläggningar av stora företag.

Centrala ytor som inte nyttjas till något särskilt.
Skolpolitiken, avsaknad av vision och satsning, skolan är absolut den viktigaste frågan för Norrköpings
framtid
Trafiken inne i centrum. Utveckla småstadskännslan. Ska vata lätt att ta sig runt med andra
transportmedel och till fots.
Fotbollsklubben,

Dålig planering för bilkörning i stan.
Vet ej
Snabbare beslut, entreprenörskap.
Att grönområden byggs bort. Våggupp. Dyrt at parkera i centrum. Profilera city mer.

Svårt för de som vill bygga nåt lutet i kommunen, bara lätt när det är stora projekt
Lite gnällig kultur att det är någon annans ansvar, större eget ansvar.
Inte minska på underhåll av parkerna och grönområden
Tätbebyggelse, trafiken i innerstan ska vara smidigare.

För lite bio.
Kollektivtrafiken fungerar inte med anslutningar, palace liknande ställe. Ställen att gå ut för äldre borde
finnas.
Att city töms på butiker, affärsidkare och företagare
Arbetslösheten
Vet ej
Stuprörstänk- alla jobbar i sin egna bubbla, bättre kontakt mellan företagare, främja lokal kompetens
Dålig utnyttjande av grönområde, Tråkiga köpcenter Parkeringskostnaderna i stan

Tidigare inte sätt möjligheter, politiken står still. Arbetslöshet, stor biståndsandel att det behövs. Skräpigt.
Att man skär ner som påverkar utvecklingen. Saknar flexibla personliga ställen i form av restauranger,
café, butiker. Ofta en aktör som gör allt. Våga testa nya koncept äve n där. Hur kan kommunen
användas för att utveckla små och mellan företag. Kan man samverka?
Bättre vägunderhåll.

Samarbetet mellan företag, kommun, ungdomar...
Träffpunkter äldre,
Att Norrköping är så segregerat. Det är en stor uppdelning mellan centrum/innerstaden och resterande
Norrköping. Detta ser man både ur ett socialt perspektiv och hur utemiljön ser ut där
centrum/innerstaden är mycket mer påkostad.
Dyra och lite parkeringsaltternativ centralt,
Se ovan!
Eftergifter till bilismen i form av parkeringsplatser och genomfartsleder i innerstan.

Att inte värdesätta de naturresurser som finns i kommunen innan man drar igång en exploatering av
markområden som behövs i framtiden genom att bebygga större delen av jordbruksmarken.
Odlingsmark kommer det att bli en brist på i framtiden och får inte kortsiktigt offras för byggivern. Vi kan
inte inbilla oss att vi ska importera födan som behövs där den odlats fram. De människorna ska inte
ställa upp för att svälta för oss.
Integrationen måste bli bättre. Det finns mycket fördomar om olika områden och mycket "skitsnack" om
andra människor. Det borde också vara billigare med kollektivtrafik då det skulle underlätta för
människor att röra sig utanför "sina" områden.

Bilsamhället. Konflikten med Linköping.
Sluta bygga en massa broar över Strömmen. Pengarna behövs till äldreomsorg Låt filmutb finansieras
på eget sätt. Ej skattemedel.
Allt annat

ja det mesta inom vård skola omrsorg af fk är inte så särskilt bra det finns mycket o jobba med där bara
neddragningar o försämringrar, dåligt bemötande osv

Städningen av staden kan bli betydligt bättre. Bilar innanför promenaderna.

alla mini affärer
Fula övergivna markplättar
Leveranser med lastbil innanför promenaderna!
bilköer!

allt som är valbart. Lös grunduppdraget och låt näringslivet ta hand om resten! Mindre förmynderi och
mer frihet!
Fula jävla parkeringsytor. Varför inte bygga in SNYGGA p-hus i kvarteren?
Husbyggen
Enbart fokus på centralorten. Fokus på konsumtion och jippoevengemang. Planering utifrån att tillgång
till samhällsfunktioner förutsätter resor till centralorten.
För mycket varuhusbygge, där varuhusen många gånger är stora och tomma. Satsa hellre på att
möjliggöra något som aktiverar ungdomar vuxna och äldre.

Bättre spårvagnar
broar, undermålig städning av stan

trafik i city

Rivalitet mellan Norrköpign och Linköping
skräpigt

spårvagnar
arbetslösheten,

bostäder kö till läkare
stora barngrupper,
tillverksindstri, arbetslöshet, företag frsvinner

dyra hyror
dyra hyror
offentlig upphandling av grönomrpden
Arbetslöshet. Dold rasism.
Nedskärning av träffpunkter för äldre. Satsning på vården för lite, skräpigt i stan. Utbildningen ska bli
bättre. Fas 3. Lokaltrafiken för mycket folk på spårvagnarna, utöka.
Mindre trafik i centrum, inte så många gallerior.
Inskränktheten, rasismen och trångsyntheten. Föreläsningar om människor med annan bakgrund.
Jag tycker inte om att folk ska tigga pengar.
Kostnaden för kollektivtrafiken. Ingen tar ansvar för tiggare- de behöver hjälp. Köttindustrin (hoho)

"Svågerpolitiken" och ryggdunken. Dvs. anlita påhittiga tjänstemän gällande ombyggnad/ uppbyggnad
inom staden.

Ingalsta området är lite för spretigt. Pendlingstiden från Motala lite för lång.

I live Everything
För många krogar för yngre

Stora gallerior i centrum
Amatörmässigt ledarskap, ganska isolerat från omvärlden.
Övergivna områden, tex parkeringen efter kvarngatan. Område som känns otrygga bör bebyggas.
Underdogkänslan, Segregation, jante
Tomma risiga tomter och stora parkeringsplatser, ålders segregering

Segregering, att rika bor bland rika och fattiga någon annan stans
Få bort tung trafik i staden genom hub utanför Norrköping.
Mindre trafik i stan, flera cykelbanor.
Tung trafik i centrum.
Bilanvändningen är för hög i innerstaden. Bygg bort och försvåra för bilen. För hälsa och attraktivitet.
Jante mentaliteten. Arbetarstadgn.
Mer åtkomlig kollektivtrafik, fler avgångar. Inte begränsa trafik i stadskärnan utan unerrlätta för "rätt"
transport.
Centrum är fruktansvärt fult och tråkigt. Idrottsparken görs om till bostäder och all idrott flyttar till
himmelstalund.
Få bort genomfartstrafiken från centrala Norrköping.
Mycket av trad. Näringslivet måste utvecklas och ersättas av nya. Jantelagen och otydligheten i vad
noule skall vara i framtiden. Våga stå ut och satsa för framtiden.
mindre fokus på centrum kärnan
osäker utveckling för skola och äldreomsorg privattrafik i innerstan
kriminaliteten ökar, arbetena minskar

övergången på järnvägsstation
sjukvården skall tillhöra landstinget
arbetslösheten

biltrafik innanför promenaderna
sluta bygg i ytterområdena, gallerior med affrer i centrum, gör stadskärnan levande

Trafiken Östra Prom måste prioriteras att komma tillrätta med. Norrleden måste byggas
Våra cykelvägar behöver fortsätta att förbättras. Vi borde få bort farliga kemikalie fabriker från innerstan.
För mycket biltrafik
gamla arbetar tänket... Se framåt
Den låga utbildningsnivån som dåliga skolor producerar. Arbetslösheten.
vansinneskostnader för de få som vil arbeta i Norrköping. Jag kommer väldigt snart flytta härifrån med
min familj pga det sociala förfallet och höga kriminaliteten. Har bott här i hela mitt liv och de senaste 10
Galleriorna på Drottninggatan - gör om gör rätt!

med 5-stjärnor. Bygg bort hamnbron och öppna upp staden från havet. Bort med kullerstenen, gör
Drottninggatan cykelvänlig
Socialdemokraterna, invandrarna, nej sägarna

Värmeverket kan rivas
Trafik i innerstan-byt till shuttlebussar,
Ett bredare restaurangutbud, inte bara flera av samma sort. Vill kunna äta mat från hela världen!
någonstans att ta vägen och som sitter på stan och super, Spårövergångar på resecentrum, köer till
vård och skola, för låga löner för de som arbetar inom offentlig sektor.
Norrköpingsbornas eviga klagande.... och frångå den tråkiga arkitekuren som vörjar ta plats - den
urvattnar stadens identitet
Kommer inte på något
för mycket farthinder

nodörigt brobyggande.

skit på gator

skvallertorget - svårt för bilar, gående och cyklister att ta sig förbi
skvallertorget, det skapar bara köer
för mycket "bygg om ståhej"

stora köpcentrum (ex Ingelsta) som flyttar rörelsen från city

iblnad svårt att ta sig till platser

förbud mot epa-traktorer

miljöförstöring
puls vakter

enklare att plugga upp sina betyg/ läsa till kurser på komvux. Skulle guýnna näringslivet och få folk att
utbilda isg mer!
den dåliga kommunhemsidan som är mycket svår att hitta på
den dåliga hemsidan. Det är mycket svårt att hitta det man söker.
Fotbollen och sport.
Det finns inget som vi direkt borde lämna, istället finns det saker som kan utvecklas till det bättre t.ex.
landsbygdstrafiken.

Slöseri med resurser, till exempel den nya bron från universitetet och visualiseringscentrum.
Kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken.

Bättre cykelbanor.
Fräscha upp i allmänhet (ta bort förstörda saker, bygga om osv.)
Vissa skolor borde förbättras, läkarvården.
Ofräscha skolor.
Tågtrafiken, att prioriteringsordningen inom kultur och fritid inte följs, kommunala skolor (bristande
resurser, lärarbrist osv.)

Kommunens agg mot friskolor.
För lite studentbostäder.
Flera bostäder, vanliga och studentbostäder. Mer mysiga fik och lunchställen till ett bra pris.
Östgötatrafikens attityd mot sina anställda. Ledningen alltså! Inte de anställda, de är bra!
Östgötatrafikens attityd.
Orenheten.
Skräpigt, dåligt förhållande mellan kommun och friskolor.

Studentbalen måste förbättras, mindre alkoholister på gatorna/söder tull.
Norrköpings studentbal har i år varit väldigt dåligt arrangerad. Mindre alkoholister ute på gatorna.

Äldrevården.
Alla jävla väggupp. Överallt. Gratis kollektivtrafik.
Dåliga vägar och oklippta gräsmattor.
Dålig asfaltering, oklippta gräsmattor.
Alla gropar och vägarna.

Hur då? Bryta oss loss från Sverige eller vad menar ni? Eller höra till ett annat län? Eller inte ha vägar
eller?
Tankar om Norrköping som låg lön och låg utbildningsnivå
För mycket bilar i centrum.
Kan inte tänka mig något
Spårvägen, byt ut den mot trådbussar istället.
Att Norrköping och Linköping inte kommer överens vad gäller flygplats
Konstiga brobyggen och stenträdgårdar
övertygad om att vi vill ha det så om 20 år också. Tiden vi har är viktig och den vill man inte slösa bort
på oviktiga saker.

Skräp på gator och parker

Jag tycker att innerstaden borde var mer öppen och att drottninggatan borde vara fri från höghus och
spårvagnar
Östgötatrafiken

Spårvagn som går till Vrinnevi också. Överlag utökade spårvagnar

Allt orange - byt stadsfärg
Dagens kollektivtrafik (hur förväntar man sig att fler ska åka buss när det blir dyrare och bussarna går
mer sällan?)
Östgötatrafiken med deras höga priser
Östgötatrafiken
Betyg i tidig ålder

Bristen på bostäder

Bostadsbristen och höga hyror
Arbetets museum
Bostadsbristen. Skumma områden - få mer rörelse i de områdena
mindre onödiga broar kanske

IFK Norrköping
EU

Näringslivsklimatet och inställning från ledande politiker och tjänstemän till företagande. Den
underfinansierade skolan.
Vi måste samarbeta med Linköping, lägg ner flygplatsen och samordna med Linköping.
Nedläggning träffpunkt
Att hemtjänsten på natten ska utgå från områdena. Vore bättre om hela eller halva kommun hade ett
samarbete
otryggt med skottlossning
Nedläggning av träffpunkterna. - Inte skötts rätt. Lars S skulle dykt upp på pressträffen
Hörsalsparken, när man grävde upp kyrkogården är inte fin längre när de tog ner träd. Ljuraparken - Att
ta hänsyn till vad det var en gång i tiden. De gjorde tobak där förr i tiden.
Nedläggningar, har fått flytta från olika träffpunkter. Färdtjänsten har svårt att hålla tider

Lättare med nyföretagande, främja mindre byråkrati
För centraliserade industriområden
Segregation
Kommunen ska bli bättre på att ta praktikanter från aktiva funktionsnedsatta

Nedsmutsat. Många branscher flyttar ut
Alla gallerior i stan - öppna upp
Mentaliteten av "arbetarstaden" Norrköping. De stora och fula hyreshusen längs kristinag och nya torget

Svårt att få jobb, också man kan inte få lägenhet
Fattigdom, arbetslöshet, analfabetism, Invånare som pratar inte svenska, ungdomar utan dröm
Lägenheterna är inte så bra. Alla behöver samma kvalitet. Industribrist. Mer bilar på samam
parkeringsplats. Arbetslöshet.
Äldreboende, hälsovård. Mera spårvagnstrafik under vintertid. Läxhjälp. Utsatta personer ska ha lättare
att kontakta olika verksamheter - mer information om hjälpen som finns
Inte många lägenheter. Mer information från kommunen. Borde finnas bättre vård. Förbättra hjälpen för
utsatta personer.
Arbetslösheten. Svårigheten att få tag på lägenheter. Stora köpcentrum, bättre bevara småskaligheten.
8h arbetsdag ska bli 6h.
Arbetstillfällen är lite
Det finns bostadsprblem, för att bostäder har små antal jämför personer. Spårvägen går mellan
kvarteret och barn springer framför spårvägen.

Ebersteinska gymnasiet

Gångförbindelse borde finnas mellan Ingelsta och lager 157 området. Man är beroende av bil/buss
Att många badstränder försummas och växer igen
Den dyra kollektivtrafiken
Eventuellt bättre områdesplanering, det vill säga att vissa känner sig osäkra i områden som hageby

kollektivtrafiken är för dyr, de gamla kvarteren runt kungsgatan
De fula byggnaderna vid drottninggatan i tegel. Biblioteket

Puls och alla fula hus
Dåligt företagande, ekonomin är körd i botten

Flytta idrottsparken till himmelstalundsområdet - all idrott på samma ställe - bättre utrymme
parkeringsplatser.
Östgötatrafiken
Östgötatrafiken
Strömmen är förorenadm rörig trafik vid kungsgatan (precis efter bron)
Förbjud epa-traktorer

Inte satsa pengar på onödiga saker såsom att bygga 1000 broar på mer eller mindre oviktiga ställen

Tråkiga byggnader. stadsbibliotekets fasad.

Att korttidsboenden och äldreboenden läggs ned
kommun vad gäller fysisk tillgänglighet. Det är få lokaler som kan ta emot personer med
rörelsefunktionsnedsättning, det är få ställen dit den som är rullstolsanvändare kan ta sig till och från

Den djupt rotade janteattityden.Vi ska komma ihåg vår historia som industristad men inte ha den som
referens för nutid och framtiden. Otydligheten. I dag är vi ena dagen musikstaden för att nästa dag vara
Idrottsstaden osv. Verka för att Linköping och Norrköping växer i hop och uppfattas som en marknad
Rivningstomter, gator som saknar träd/planteringar.
är dags att vi släpper euforin för arbetarklassmentaliteten och blir en universitetsstad även utanför
universitetets egna lektionssalar.
Bättre vägstruktur i främst city och på Ingelsta. Anpassa vägar efter verksamheter i alla områden.
Problematisering ochfokusering på det som inte fungerar. Många gånger belyser man särfall som tar för
mycket energi. ta bäring på det som utvecklas, blommar och ger en varm bild av Norrköping
Dåliga trafiklösningar i innerstaden.
Det har skett mycket brottslighet, men det är svårt för den enskilda personen att påverka.
Dyra parkeringar. Centrum.
Lokalbrist för föreningslivet. Bättre föreningsstöd.
"Att bevaka sina egna intressen" inom civilsamhället och samverka istället.
Miljöfrågan. Vi måste ta hand om miljön. Bussfiler. Det borde finnas tillgång till bra lokaler med vettiga
hyror.
Miljön för att våra barn mf. ska kunna få ett bra liv.
Rasism.

Att kollektivtrafiken kostar.
Arbetslösheten.
Arbetslösheten! Bostadsbrist.
Behovet av att placera affärer i stora center istället för att låta centrum blomma.

Bygg inte mer inne i centrum

Finns inte jobb i Norrköping.
Det finns inte jobb.
Jag tycker andra människor från andra kulturer och lära sig av varandra.
Det inte bra som olika människor är rasism men inte alla i Norrköping.
nyetableringar. Skolkvalitet och resultat måste öka samt arbetslösheten minska (åtgärda
matchningsproblemet mellan behov och efterfrågan på kompetens)

Börja ta tillgänglighet på allvar!!! Jag skäms över min gamla hemstad när jag läser om nya trappan och
ledande politikers kommentarer.
Sunkiga fd industriområden och industriområden som lämnas åt sitt öde, bara själva industrin är viktig.
Själv tycker jag miljön runt om är lika viktig!
staden ska vara tillgänglig för alla!

Segregeringen, att de olika områdena i Norrköping klassas olika. Bygg bort det genom att bygga ihop
dem med centrum, och bygg både bostadsrätter och hyresrätter i alla områden. Möjligheten att äga sitt
hus/lgh är oerhört viktigt för samhällsekonomin.

Kungsgatan. För mycket trafik, känns som en genomfartsled bara. Gatan kan bli mycket trivsammare
med mer grönska, butiker, cafeer, promenadstråk. Mer liv och rörelse även i promenaderna. De kan
också få små cafeer, utställningsrum för olika slags konst.
För mycket dyra bostadsrätter, för mycket dyra hyresrätter. Människor måste ha råd att bo i staden för
att den ska växa och ha en bra blandning av människor.
För mycket trafik i stan, speciellt i rusningstrafik längs Kungsgatan och promenaderna. Bygg rondeller?
Fula tegelhus från 60-70-talet i innerstan och och miljonprogram. Dåliga trafikljus! Speciellt på
Kungsgatan. Släpper fram för lite trafik i korsningarna och är rött åt alla håll emellanåt. För mycket
expolartering av grönytor i stan. Lämna några öppna ytor för träd och grönska. Annars blir det en väldigt
grå, trång och trist stad. För mycket gallerior. Mer mysiga köpkvarter. Se till att företag flyttar in i
butikslokalerna som står öde kring universitetet och Kungsgatan.
Social segregation
Fula öppna parkeringar. Bygg in snygga p-hus i kvarteren. Behövs massor av parkeringsplatser i city
då befolkningen ökar. Alla kan inte åka buss till jobbet eller ta sig till stan för att handla mm.
jantelagen arbetslöshet dålig hälsa
Flygplatsen. Skrota den. Gå samman med Linköping och bygg en ny flygplats mitt emellan städerna.
Underbemanning inom vården
Det är definitivt inte bra att bygga broar, fixa trappor och ändra på parker utan att ha lyssnat till folkets
röst innan. Ingen vill bli påtvingad någon annans smak och tycke. Bättre att förankra beslut hos
befolkningen först och vara mera lyhörd för vad innevånarna tycker och tänker.
De folktomma Torgen i stadens Centrum! Bör uppgraderas~annars bygg bostäder på dem! De trista
gångstråken mellan Centrumbyggnaderna vid Domino~Spiralen Jmfr. Växskö & Malmö gångstråk!
Större transport inne i staden.
Riv eller förbättra Dominokvarteret,hemska fasader mot Repslagareg och parkeringshuset.Bro till
Kvarnholmen.Vatten i Strömmens fontäner. Bara grönska på Strömsholmen ev kafé
Trafiken inom promenaderna borde tas bort och göras om till gågator
Att minska biltrafiken i promenaderna om det är möjlig Gratis kollektivtrafik kanske och möjlighet att
parkera i ytterområdena ???

För mycket tid/pengar på udda kultur.
Skolor som inte organisationsmässigt fungerar och som inte ger en bra plattform för våra barn.
Tråkiga köpcentrum utanför stadskärnan.
allt fokus på pengar och tillväxt. Hitta balansen i en hållbar framtid. Ta bort alla parkeringar och bilar
överallt.

Kala torg som Stor torget och vid Salutorget samt Gamla torget. Kungsgatan som så biltrafikerad gata.
Skapa mjukare övergångar mellan centrala Nrk och södra stadsdelarna Hageby/ Smedby men även de
andra som Lindö och Norra områden dels med tydligare cykelstråk.
Den fortfarande låga självkänslan! Våga lita på att kulturens höga kvalitet och långsiktiga arbete har
betydelse för alla i vår vackra och kraftfulla stad.

Lämna Östergötland. Sjukhuset är inge vidare. Dåligt resecentrum. Dålig turtäthet i lokaltrafiken. Dålig
synkning av tåg och stadstrafiken. Gamla soptippen vid Klockaretorpet är ett illaluktande problem. Dålig
Hög arbetslöshet och hög ohälsa. Det patriarkala styret bör gå i graven.
Bristen på papperskorgar. Medborgare som slänger skräp omkring sig.
Parkernas skötsel. Klipp grönytorna så att folk kan använda dem.
Kommunens förkärlek för att bygga broar i tid och otid, till och med där de inte alls behövs, samt
kommunens sätt att dra verksamheter som ex Strömsholmen i någon slags långbänk och tiden rinner
iväg och ingenting händer. Sist men inte minst måste man göra något bra av dessa många fina
byggnader som finns som kommunen låter förfalla. Som norrköpingsbo skäms jag över att man låter
detta ske.
Tokig trafikplanering. Även bilar måste finnas och komma fram,parkeras. Minska byråkratin och
kollektivismen. Satsa på privat verksamhet.
Fler lägenheter och boenden för äldre. Stor brist idag både i Norrköping och kommunen i stort.
Mötesplatser och aktiviteter för äldre. Sitta ensamma i en lägenhet ger ingen social stimulans. Pengar
finns till broar och byggnation av trappor men inte till servicehus och äldreboende.

Dålig luftkvalitet. Trafik i city. Bilberoende för att ta sig till exvis Ingelsta.
Byggs för tätt. Det behövs ej heller affärer i varje kvarter. Som det är just nu så står ju en hel del affärer
tomma. Ser inte roligt ut.
Flyktingmottagandet. Vi har tagit emot tillräckligt. Nu är det dags för andra kommuner.
tekniska nämnden kan lämna trafiksituationen åt några som förstår....
Inga fler gallerior!! Mindre biltrafik i centrum. De nya kvarteren bostadshus, måste vara välgjorda och
fina, de ska vara fina många år, och vara mer spektakulära/genomtänkta än t ex kvarteret Spinnrocken
som är så tråkigt och anonymt.
Alla tomma torg

Det är för lite rörelse på torgen. Satsa mer på idéer som Bondens egen marknad etc.
dygnet. Parkeringsavgifter överallt i stan nästintill. Åker aldrig till centrum för shopping för det är för dyrt
att parkera och jag behöver bilen. Bussar o spårvagnar: En katastrof när det gäller betalning av resan!
Jag tror att en större transperans är nödvändig, människor i allmänhet har dåliga begrepp om hur ett
politiskt beslut crashar i utförandeledet
glesa förortsområden, avrivna centrala tomter, ödemark mellan husen
Segregerade områden

kluster - Att personal går runt och där vi ser att det resulterar i att det saknas personal på personalens
ordinarie arbetsplats. Att personal inte som individ kan utveckla sig enligt medarbetarenkäten röda
siffror. Att förminska viss personal och att chef kan stänga ute personal utifrån egna synpunkter. Att inte
se variation som ett gott tecken utan istället tänka homogent. Att det ute i landet diskuterar N K som en
spretig och som en orolig kommun. Vilket resulterar i att personal söker sig till andra jobb och
kommuner Svårigheter för brukare som bor hemma att få tillgång till samtal med terapeut. Att personal
inte får stötta brukare som bor hemma med att följa med ex till habilitering, vilket är ok för brukare som
bor på kommunens boende.

Barriärerna mellan Linköping och Norrköping
Lös trafikproble för genomfart, Östra promenaden och kungsgatan är ju kaos. Bygg bro eller underfart
längre ut i hamnen
dålig skola genom okunskap från politikerna. förtätning va staden
Dåligt utnyttjande av lägen mitt i stan för parkering. Bättre traikgenomfart för bilr.

p-automater i bostadsområden d'r det inte är någon brist på p-platser
Höga ljud från trafiken
Att man försöker ta lite av parkerna när man bygger hus.
Droger och sociala problem. Få bostäder. Överfulla förskolor
Spårvagnar stör mer än de tillför
Arbetslöshet, bostadsbrist
Drogkulturen!
För mycket byggnation i centrala staden

Rökzoner nära barnens platser

Det eviga lappandet och lagandet.
Cyke-. och gångtrafik är otryggt

asfalt och betong i stan. Trafiken - köer, dålig asfaltering
Ta bort förslaget om att lägga ner träffpunkterna
de dåliga gatorna

Hörsalsparken!
Ingelsta och Mirum - flytta in till stan
sopor på gatorna
Ny arkitektur som inte passar in

renhållning, biblioteket
äldreomsorgen. landsbygden är eftersatt. tagit emot för många invandrare. arbetslöshet
Trafikstockning.
Farliga industrier i närområdet

parkering i centrum
Skolan är botten, ungdomsarbetslösheten, Äldreomsorgen med indragningar,dåligt med plats på
äldreboende när det behövs det verkar som ni inte ni vill ha gamlingarna kvar

Jag tycker allt bra här. Norrköping en underbar stad .Man kan trivs med allt. Det är helt underbart.
hur vi inte lyckas satsa på en vettig skola och vård, och att de besparingar som hela tiden görs ändå inte
verkar göra någon nytta.
biltrafik
arbetslöshet, socioekonomisk segregation

Hageby getto pitää elävöittää ja satsata siihen. Ulkomaalaiset tarvitsevat enemmän apua
integroitumisessa.
En kommun för alla medborgare. Alla medborgare måste få möjlighet att delta på egna villkor i kulturliv
och aktiviteter.
Man glömmer bort alla fina ytterområden på många sätt. Där finns otroligt fina förutsättningar för boende
för både gamla och unga.
Mycket skräp på många ställen. Tryggheten på stan går åt fel håll. Framkomligheten för sopbilen saknas
i statsplaneringen.
För mycket trafik igenom staden mot e22
Tillgängligheten till city center. Det borde vara billigare att parkera även i centrum. Och underlätta för
landsbygd att ta sig till city center.
Stora köpcentrum
Kommunens tjänstemän har fått alldeles för mkt makt , styr och ställer över politikernas huvud ! Man har
centraliserat äldreboendet alldeles för mycket ! Bostadsbyggandet är minst sagt bedrövlig . Politikerna
tar inte sitt ansvar ! Snart ligger politikerna i botten !
Hamnen ska flytta ut längre ut, alldeles för nära centrum idag. Bättre skolor. Högre löner till lärarna.
Mera lägenhet och jobb och läraren och museum.
Det fanns inte jobb för ungdomar i Norrköping.

Norrköping är stor stad men finns inte jobb.
inte bra för bilen och cykel köpa dyr. För många saker mycket människor i samma land bor samma i
samma område och rasism.
Finns inte flera jobba.
Det är som inte brol idag som ska lämna arbetslös, dator utbildning
Jag gillar inte om man le inte varandra. Jag vill att dom respekt varandra.
Jag tror att många människor är arbetslös.
Tron på att jobben i fabrikerna finns även utan utbildning. Missunsamheten mot dem som lyckas.
Misskötsel av våra gemensamma ytor. Bristande skola.
Bilköer efter jobbet! Dyra hyror! Ursula löner på serviceyrken som tex. skolmåltids personal.
Hamnens södra sida som vi leder genomfartstrafik genom är en skamfläck! En hamn ska vara möjligt
att promenera i o ha restauranger. På båda sidorna!
De nybyggda husen på gamla parkeringarna vid galleriorna (domino, spiralen...) är förskräckligt fula.
SLUTA BYGGA FULA HUS! Skapa vackra och harmoniska miljöer där hus och grönska blandas.
Norrköping är bra på att visa upp lyckade vita människor i fin miljö men visar sällan vår rikedom på olika
kulturer som finns i staden.
Skillnader i offentliga löner mellan toppchefer, politiker och kroppsarbetande, administrativ personal.
politiker tänk till!

Medan vi i Norrköping pratar om Östgötaregionens bästa, jobbar Linköping stenhårt för att Linköping ska
utvecklas. I Linköping skrattar man åt oss Norrköpingsbor som är så naiva och låter Linköping hålla i
taktpinnen och vara den stad i Östergötland som utvecklas på Norrköpings bekostnad. I Linköping
agerar man för att komma dit man vill, i Norrköping reagerar vi i bästa fall på vad yttre faktorer gör som
påverkar oss. Vi i Norrköping behöver inse att samarbete är bra i vissa frågor, men att vi måste jobba för
Norrköpings bästa i första hand.
nära industrier i centrum, att tomma äldre byggnader står tomma- dessa kan bli boplatser,
parkeringsytor som kan användas till bättre saker,
det byggs alldeles för tät bland husen i city. Vi vill ha grönområden kvar.

social utsatthet, kriminalitet som tillåts verka i staden, skolor som underpresterar, segregerade områden,
undermåliga bostadsområden, ett näringsliv som inte tillräckligt stöttar varandra, en kommun som inte
tillräckligt tydligt genomsyras av positiv syn på näringslivet, bevara vår stadskärna och handeln så att
inte enbart externa handelsområden dominerar och satsdkärnan "avfolkas"
Inga fler broar

Snöröjning på våra gångbanor. all nedskräpning. att ge våra pensionärer rätt att vara med och
bestämma. Se till att det finns billiga hyresrätter.
Snöröjningen på trottoarer. Nedskräpning, alla cigarettfimpar. Rökning på allmän plats.
Bemanningsföretagen.
Trottoarerna med alla uteserveringar.
Belamrade trottoarer. Snöröjning och sandning på trottoarer.
Bör finnas fler äldreboenden och mer personal i hemtjänst. Bör finnas billigare bostäder. Nedskräpning i
naturen.

Ekonomin

Trender som "sjönära boende" får inte breda ut sig på allmänna grönområden

För stora barngrupper på dagis och i skolan. Kommunen måste kunna ta hand om "färdigbehandlade"
patienter.
Den sociala utsattheten och gryende segregation i vissa områden.
eh att vi kanske ska fixa Norrköpings badhus.

Nedläggning av träffpunkter och akutplatser- korttidsplatser. Styret speciellt ekonomin.
Ang. avloppsfrågan, enskilda avlopp som ligger mycket glest bör vara låg prio. Om man tittar på vad
bönderna sprider på gårdarna. Som är 10000 gg mer, mot enskilda avlopp.
Farthinder på Norrköpings gator. Jämna ut våra gator istället.

Det finns för lite gratis p-platser så som i hamnen.
Bostadsrätt byggandet som inkräktar på grönområden och det allmänna utrymmet t.ex. vid Arbetets
museum.
Arbetslösheten.
Biltrafiken i innerstaden.
Sälja mindre alkohol. Lite läskigt med alkoholister. Tiggare - tillstånd.

Alldeles för många broar. Att vi (politiker) koncentrerar sig/oss på vad som är viktigt skola, omsorg, jobb.
Spårvagnen.
Segregation. Lite för mycket fokus på stora köpcentrum utanför stan - utarmar centrosten.

Bilar i innerstan och alla "vansinniga" köpcentrum.
In future i suggest the cost of bus and transport fee reduces. It´s expensive now. This should not be like
this in future. I like to have cheaper transport costs and more convient, accessible and affordable.
Riv hörsalsparken och gör nått vettigt.
Alla fula hus som byggs i industrilandskapet t.ex. teatergatan och norr tull.

Företag som lämnar staden, arbetsbrist.
Mycket fokus på innerstaden men ej ytterområden.

Marielund, Hageby och Navestad.
arbetsmiljö för offentliganställda i vård-och omsorg. Arbetsalstrande byråkrati. Lågbetalda anställda av
entreprenörer. Konstiga upphandlingar. Trasiga gator och avlopp och dålig samordning av underhåll.
Miljöer som inte är tillgängliga för alla (personer med olika typer av funktionsnedsättning)
Tjurig och gnällig mentalitet.
vild camparna upp vid himestalund som skitar ner och utnyttjar våran gästfrihet alla tiggare som sitter
och ber om pengar. plus att vi har dåliga vägar och dålig snöröjning
jante, 60-talets kolossbyggnader, nedskräpning, byråkrati,
Att ni inte gör något åt viltcamparna. Ta tag i skitet så dom försvinner förr gått
Att ni tillåter vildcamparna.
Inga politiker som törs stå upp!!!
Araber & Negrerna hör inte hemma här.
Tiggare och brittiska/irländska vildcampare
Vi tar om hand om mer flyttingar än va vi klarar av
Vildcampare och zigenare överallt!
Tiggarna och vildcamparna nedskräpning bättre tillgång till papperskorgar/fimpkoppar
Tiggare i varenda gathörn, campare som inte behöver göra som oss "infödda" svenskar, något mer
serviceinriktad personal på lokaltrafiken
Kriminaliteten och missbruket av ordet Rasist.

Alla tiggare samt vildcamparna. De ska bort härifrån
att det kostar pengar att parkera.
dessa förbannade vildcampare kan ni göra något åt!
Att polisen inte tar hand och avhyser folk som tex "vildcamparna" som förstör för föreningarna som vill
få ut barnen i naturen
Alla oanvända grusparkeringar och industrilokaler runt om i de centrala delarna av staden får gärna
exploateras och göras om till boenden, kontor, uteliv etc.
på himmerlstalund? Det är även vidrigt hur Norrköpings Kommun glömmer eller ignorerar sina yttre orter
sås om Skärblacka.
Se till att få bort vildcamparna på Himmelstalund.
Få bort vild campare som förstör våran "fina" stad, man kan inte känna sej säker & röra sej fritt då man
riskerar att bli påhoppad.
Det flata styret från Tex Stjärnqvist samt polisen som låter brott och islamisering styra .se tex de som
olagligt intagit himelstalund och förstör o skrömmer folk.
Bort med vildcampare. Flatheten är total.
Invandringen och vildcampare! Felprioriteringar inom i politiska beslut av framförallt S.
Parkeringsavgifterna!
Bussar
För stor yta för parkering, bättre samla bilar i parkeringshus. dyrt att parkera i city bidrar till shopping
utanför.
Hårdare tag i mot brott, få bort alla tiggare, och vildcampare. Mera pengar till äldre, skola, vård
Byggandet av alla dessa broar, dyra nya lägenheter, att vi tappar focus på mänskligt perspektiv i
förskola, skola äldrevård. allt där verkar bli sämre.
Alla dessa väggupp ! Tänka om vid en del jadtighetsrekommendationer -hur har man tänkt?
Ogenomtänkta ekonomiska beslut...inga fler broar på ett tag..;-)

För många brobyggen
Betalparkeringar och avgifter i kollektivtrafiken
Området mellan st persgatan och strykjärnet är fult likaså viss områden i närheten av västgötebacken
Vildcampare som får hållas trots att de uppför sig illa och är rent hotfulla och kriminella.
För stort fokus på City
Att det kommer upp fler och fler asylboenden, bättre hjälpa dom som finns här.först innan man tar
emot.ännu fler.

Vi är på väg åt fel håll. Sämre lärartäthet. Sämre resultat i skolorna. sämre sjukvård. Inga korttidsplatser
när patienter är färdigbehandlade, men för dåliga att komma hem. Småbutiker försvinner. Finns tex bara
1 skivbutik och en tygaffär. Tiggare. Vildcampare. Hög kriminalitet.

Slopa augustifesten och andra kommersiella enstaka större evenemang. Satsa mer på ideella krafter i
så fall. Sprid ut pengarna son går till detta över året.
Det är rejält skräpigt...nästan överallt.
Bostadsbristen
köpladorna utmed Drottninggatan och ett resecentrum som känns eftersatt och trist att anlända till.
mmm
Farthinder samt avsmalningar som orsakar onödiga inbromsningar samt utsläpp, spårburen
kollektivtrafik i staden
Tag bort postterminalen och ersätt området med bostäder
Marknaden är så liten i Norrköping, den räcker inte för flera köpcenter. Det är bättre att skapa
förutsättningar för ETT, BRA område med butiker istället för flera halvtomma, halvdåliga köpcenter.
Det är alltför många krogar och restauranger. Trots lagstiftning är tillgängligheten för funktionsnedsatta
för dålig till bostäder, affärer mm.

Allt krångel när man ska bygga och förändra.
De nya glashusen
För mycket skog i norrköping!
Sluta spara på utbildning - oavsett nivå, för det är grunden till allt gott för de flesta.

Vi måste / försöka lämna segregeringen / i måste försöka blanda folk lite mer / Vi gör det men vi vi borde
kanske göra något så vi kan blandas... Vi borde lära oss av varandra.
Liv vill stopp klockan 08.00 max. Mycket svårt att hitta jobb.
Det finns brist i lägenheter för invandrare varför? Det finns inte tillfället arbete.
Jag tycker Norrköping är bra, men jag hoppas det blir bättre och bättre.
Hageby (sr?)eialtipp (personen pratade om segregering och att blanda upp)
Lugn samhället.
Det finns inte bostäder för alla. Det stänger ställets tidig.
Jag tycker att allt är bra i Norrköping och mitt liv ska inte bli bättre nån annan stans.
Det finns mycket bra saker till nu.. Kanske efter lite tid jag kan vet.
kala områden som hörsalsparken. Måla om biblioteket
Hörsalsparken! Många biljettkontrollanter dra ned på från 10 till 2st.
Bättre prioritering av kommunens verksamhet. Mer pengar till vård/omsorg. Mindre spektakulära
byggprojekt, broar m.m. Minskat flyktingmottagande med 95%
Det som inte är bra är att lönen är för lite (5kr) Vi gör ju bra jobb åt Norrköpings kommun

Utöka och utveckla den sociala servicen inom vård omsorg och skola..SLuta med miljoninvesteringar
inom idrotten
Hörsalsparken dåligt byggd onödigt slöseri. Bron vid campus
gör om hörsalsparken

spårvagnar och stora bussar
Bostadssegregeringen och gentrifieringen av bostadsområdena
att det bara fokuseras på staden Norrköping och inte kommunen Norrköping.
Östra promenaden, Kungsgatan. För mycket trafik. exkludering
Stora ödsliga rivningstomter(parkeringar), fula industriområden,
Tillkrånglande av körvägar. Att man bara vill ha butikskedjor överallt.
föreningarna luftten är inte bra/ren i Norrköping
Att centrum urholkas allt mer, fokus för handel hamnar i utkanten i stora köpcenter, som förvisso
inbringar mycket för Norrköping men också segregerar.

För många "rivningshus" i centrala city, många grusparkeringar, känns inte modernt och stadslikt.
Speciellt Kvarngatan i centrum
Den låga bemanningen inom sjukvården
Höjdskillnader på uteserveringar - tillgänglighet för personer med rullstol och rullator
Trafiksituationen med genomfarter.
inte går att hyra mer än 1 år. Ingen får tjäna pengar. Utvecklar inte staden. Kommunen är rädd att
släppa till andra parter.

Allt som inte är tillgängligt
oroliga områden som är inte säker
bygg ej flera broar
Folk ska inte ckla på trottoaren. All biltrafik borde minska i stan. bättre kommunikationer. Bygg inte "fulhus". De ska passa in i nkpg
Ställa högre krav på ordning och reda.
Nedskärningar inom äldrevård, värd med särskilda behov.
Vägguppen vid gångställen men bättre cykelvägar
kriminalitet
Viktigt att satsa mer på de kommunala gymnasieskolorna och grundskolorna.

krångliga, dyra kommunikationer
mycket på höjden i Norrköpings stadskärna. Det är inte särskilt kreativt och skapar heller inte en
stadskärna som upplevs som mysig och trivsam.

Om du tänker dig Norrköping om 20 år Finns det något som du saknar i Norrköping idag som ska finnas då?
Brännbollsturnering

Nej
Cykelvägar i innerstan.

Större centrum

Fokus. Uttalad identitet. Särart. Och en riktig större fritidsbåtsmarina med en riktig gästhamn.

Utnyttja mera av hamnen inte som industri varför inte mera höghus
Vi tar hand om varandra bättre. Ser varje barn och enskild individ. Ställer krav och motkrav på barn och vuxna. Segregeringen
minskar.
Tunnelbana! tivoli. Mer aktiviteter för ungdomar mellan 15 och 25
Vettiga person som inte är ignoranta
IKEA :)
Ett mer levande område runt Strömmen med bostäder, caféer och restauranger.
Stora tallrikar
En rutschkana och stora tallrikar

Förutom kommersiellt utbud som kan ökas ytterligare med cafeer och restauranger av fler slag så bör stadsdelarna ha
kulturmötesplatser om 20 år. Den nya tidens bibliotek. Spårvagnen MÅSTE byggas ut till Vrinnevi.

Bättre kommunikationer och service i Kranskomunerna saknas bra skolor mm om man inte bor i innerstaden

En stadskärna som är mer småskalig liknande knäppingsborg, fler hyresbostäder i enklare standard som alla har råd med
bostadsområden, typ samset i Jönköping. Blandad bebyggelse med småhus.
Något för ungdomar att göra
Nej, jag stormtrivs i Norrköping!
Saknar lägenheter
Ett nytt badhus
Fler höga hus (20 våningar och mer), fler unika butiker och uteställen.
Utomhusgym, kanske av en enklare version, men utomhusgym!
mer exploatering kring vattnet. Tänk Hammarby Sjöstad med bryggor, båtar, uteserveringar, restauranger, bryggor, glass.

Gratis kollektivtrafik
En friskare stad - Öka förutsättningarna för ett rikt föreningsliv så vi får många idrottande ungdomar som genom föreningslivet får
en rik och meningsfull fritid. Skulle önska en riktig stor sportanläggning så att Norrköping kan anordna många bra
sportarrangemang för våra ungdomar. Önskar att våra barn och ungdomar ska få tillgång till bra idrottsanläggningar. Norrköping den friska staden där vi kan leva det goda livet!

Ett hundra procent tillgänglighet. Staden ska vara anpassad för funktionshindrades behov. Det gäller alla slags funktionshinder
som rullstolsburna, synskadade etcetera. Det är fasade kanter. Det är ljudande trafikljus vid alla övergångar och tydliga ledstråk
eller andra markeringar. Det måste finnas ett tillgänglighetstänk från början och en plan för tillgänglighet bör upprättas.

Ännu mer grönområden, bilfria områden, bättre styrning av biltrafiken

En till ishall samt bandybana under tak , idag svårt med isstider för föreningar o privatpersoner , gör hela Himmelstalund södra till
sportfält.
mera papperskorgar som göra smälter in i milön och mera ställen för ungdomar att ses på och kanske fler ställen där de går att
låna saker dör att sporta eller göra aktiviteter inne runt centrum. Någon mer typ av lugn och trevlig plats att ta en fika i ute miljö.
Öka utbildningsnivån på alla nivåer. Flera kunskapsföretag. Höghastighetståg med pendelstation på Bråvalla och reguljärflyg från
banorna på "gamla F13-området".
Fler och bättre cykelvägar. Snabbpendel till Stockholm. Laddparkeringar för elbilar
City närma Strandbad borde byggas
IKEA. Fler evenemang av hög klass.

Turistattraktioner - exempelvis en kinesisk park ( Norrköping = Peking) Elbussar som kan nå alla delar av staden

Ett idrottscenter uppe på himmelstalund. Ett område där man både kan utöva fotboll, friidrott, basket och hockey. Samtidigt som
man bygger detta borde man överväga in och utfarter från området så man slipper sitta i bilkö 50 minuter varje gång man är på ett
event.
Större kammarmusikscen. En riktigt bra jazzklubb. Flerkulturshus. Klassiskmusikfestival, matfestival med fokus på det lokala.

Fler museum. Och Esterön bör bevaras och åter komma i bruk med båt för människorna. En oas centralt med vandring, bad, grill
osv..Värdefullt för trivseln.

Möjligtvis bättre stadmiljö i centrum som tillåter mer möten mellan människor när man går igenom köpcentrumet, fler affärer som
vetter ut mot drottninggatan och öppnare utrymmen, fler parker och BÄNKAR så man kan sitta. fler uteplatser som man kan sitta
vid mat/fika. Gärna en kreativare stad, varför inte ett fik vid strömmen eller mera konst och fina parker som den nya laxparken?
Ännu bättre anpassat för cyklister.
Höghus, spårväg till Linköping & Söderköping.
Trähus. Båttrafik till Lindö och Kolmården från Centrum, inre hamnen.
Fik vid vattnet med utsikt utåt.
Mer hämtning av återvinning hos villahushåll. Vi vill vara duktiga att återvinna, men nu får vi åka mycket. Gör Returpunkterna med
bredare ramper så man kan passera förbi om några står och slänger längs kanterna. Bra exempel där man kan passera är i
Linköping, Ullstämma. Där kan bilar passera mycket enklare. Nu känner man sig alltid i vägen och har svårt att bli av med skräp.
Mer fokus på miljöfrågor! Kommunen borde arbeta mer LEAN-inspirerat med bättre medborgarfokus. Bättre e-tjänster där man
kan exempelvis fylla i sin inkomstuppgift för barnomsorg, följa sitt bygglovsärende, se sina lån på biblioteket osv. via EN portal
med bank-ID. Vi ligger så förskräckligt långt efter i IT-tjänster hos oss om man jämför med många andra kommuner. Låt oss som
fixar IT-tjänster använda det så blir det mer tid för ex. fysiska besök/telefonsamtal för de som inte gör det. Medborgarkontor är inte
så dumt heller.
Kunna göra en kombinerad lunch och badresa ut i Bråviken
Eftersom Norrköping växer som stad, förtäta med bostäder i innerstan, gräv ner parkeringar. Detta skapar en levande stad, där
man lätt kan ta sig när det är nära!

Framåtanda och vilja att utvecklas.

Ett tillvaratagande på vattnet, det borde gå att få staden att kännas mer som en kuststad än vad som nu är fallet. Bygg en
fritidsbåtshamn i inre hamnen och bygg en modern sjöstad.

Ett ännu bättre tillvaratagande av Motala ström i den allmänna stadsbilden.
Mer event på gator och torg
Det borde finnas något med bättre dragkraft till city exempelvis ett tivoli nere vid hamnen vid sylten berget
Fler jobb & levande ytter områden Skärblacka ,Vikbolandet,Kolmården, Att det finns jobb och bostäder även där & aktivt friluftsliv
Man tar inte tillvara på hela kommunens kvaliteter, väldigt fokus på Norrköpings stad, dåligt att kollektivtrafiken försämras, gör det
svårare att flytta ut (särskilt i kombination med beslut om minska biltrafik och det är svårt att pendla tidseffektivt), man måste ta ett
helhetsgrepp för att bibehålla och utveckla landsbygden, få folk att komma dit på olika sätt, tex festivalen i Skärblacka som är
superbra, ta till vara och marknadsför hela kommunen.
Ekologiskt och miljötänkande inom hela kommunen. All teknik ska vara TCO-märkt. All mat ska vara ekologisk. Kemikalier ska
vara ett minne blott. Miljön och hälsan ska alltid stå främst.
Fler replokaler med billigare pris kan gynna kulturen mer.
Fler restauranger och framförallt pubar

Skolbibliotek med utbildad personal! Modernare resecentrum. Satsa på cykelvägar både i staden och i ytterområdena.

Campushallen, en stor träningsanläggning
Ett bättre centrum och inte bara gallerior. Bättre förbindelse med Stockholm
Fler uteställen
Nöjesfält

Tillgång till boende för alla oavsett nation, religion, ekonomi osv. Boende är en grundtrygghet och alla borde ha rätt och möjlighet
till

Senare busstider
Bra cykelbanor, mer organiserade fritidsgårdar.
Parkeringarna! Bussvägar som förenklar deras framkomst
Vettiga kommunpolitiker
Gratis tivoli. Spökhus. Riktiga rosa fluffiga monster och enhörningar

Bättre möjlighet att flytta hit. Idag pendlar jag.
Gratis färdmedel för folket - lägg det på skatten - det tror jag är bra för miljön. Tack för ordet!!
Tunnelbana mellan Marielund och systemnolaget
Cykelvägar - bättre underhåll på vinter. Bättre snöröjning, ex vallar vid trottoaren

Flygytor för UAV
Cykelvägar
Arbete - speciellt för unga. En bättre skola - mer ordning, mindre mobbning
Bygg om Järnvägsstationen.
Mer affärer i stan
Högre bemanning inom förskola/skola

Segways överallt, kommunalt
Mer affärer som säljer snygga kläder, typ weekday, acne, whyred
Seniorboende, renhållare tex ungdomar som jobbar med att hålla rent
Fler hyresrätter
Knutpunkt för äldre. Bättre skola; någon fritidsaktivitet för unga

Mer fria parkeringar i stan
Trevliga affärer på drottninggatan
Frekventare papperskorgar, sponsra gymnasium till bättre 3D-skrivare
Ordenligt badhus. Mysiga uteplatser "hängställen" ex kondis
Mer studentbostäder
Fler nöjen

Fler nöjen, typ uteställen

Bussen ska senare utanför centrum
Fler och bättre cykelvägar
Helhetstänk för cykelbanor. Riktigt bra lösningar blandas idag med riktigt dåliga, ofta i anslutning till varandra.

God äldrevård, fungerande hemtjänst, tillgängliga politiker som lyssnar.
Att allt inte ska vara så utspritt. Lite jobbigt att det bara finns centrum och sen är närmsta stället ingelsta.

Företag, arbetstillfällen
Fler servicebussar. Alla parkering utanför stan. Hjälpas åt att arbeta för miljön

dra nytta av näringslivet

vettig politik, mindre SD och S

Ostlänken, fler bostäder för både äldre och yngre

billiga bostäder
bättre möjligheter för elever med funktionshinder
Allt e bra

Boende. Stort glapp mellan dyrt och skit. Hamn/småbåtshamn med restauranger. Göra iordning strömsholmen. Strippklubb

Spårvagn till Svärtinge
Offensivt tänkande-nytänkande ex gällande idéer från de goda krafter som finns
bättre bussförbindelser
Förflytta verksamhet till sörping eller finspång
Positivt tänkande
subventioner unga-boenden
Bostäder i alla former, främst för ungdomar. Bättre kommunikation inom kommunen.
Klädbutik som inte tillhör stora kedjor, flera företag i näringslivet, som producerar. Lägre parkeringsavgifter. Bättre cykelbanor.
Ändra linje 119-116 från Smedby. 119 Skulle gå runt Ranbodal till Mirum.
Bättre utbildning, mer utbildning via olika vägar.

Äldreomsorgen, Bättre mer vårdcentraler.
Bostäder. Fler korttidsboenden. Satsa mer på dem som har det svårt, de som redan är utsatta, skär inte ner.
Kollektivtrafik till köpcenter utanför staden
fler äldreboenden
Bättre badhus, bättre vattennära boende sattsa på skärgården.
Tycker det finns allt.
Företagsvänligt klimat, förbättra äldreboenden
Återvinningsstationer
Virkcafé, boulebana, mer plats för de äldre.
mer nattliv
En till spårvagnslinje. Badplatser.
Mindre gallerier, småbutiker
Basketkorgar, rund gunga som kan kan sitta 5 i. Klätterställning. Golf. Rutschbana till barn. En liten studsmatta vid Matheus
kyrkan. Rök i olika färger.
Mer cykelbanor, inte ihop i trafiken.
Bra större loppmarknad likt den i Himelstalund.
Bättre hyreslägenheter och fler
Mer olika inriktningar på universitetet
Mindre, fler industrier och företag. Mångfald. Lyfta staden via universitetet
Småbutiker, bygga ut gamla stan satsa på det - mysiga torg

Mer utegym, säkrare cykelvägar och ännu mer möjligheter till spontanidrott. Norrköping har bra parker för ändamålet men kan bli
bättre. Umeå har en bra grej där.
Satsningar på yttre miljöer i Krokeks "centrum" och digitala anslagstavlor för evenemang.
Hitta möjligheter och förutsättningar som främjar medmänsklighet och minskar stress och ensamhet bland kommunens invånare.
Gemmensamma samlingsplatser, förutsättningar för samvaro både inomhus och utomhus!!
Bättre miljötänkande

Solbryggor längs den ena sidan utmed Strömmen (från Restaurang Vila t o m Strömsholmen), inte bara utanför de planerade
nyproducerade husen. Bygg toaletter i Strömsparken (ej fula bajamajor) så slipper alla barn kissa i buskarna inärheten av Papa
Grapas uteservering. Hundars urin är är inte OK, och då bör inte heller människors urin vara det.

Bättre cykelvägar på Ingelsta genom t.ex. en bro/tunnel mellan Stadium Outlet och Plantagen. Gratis kollektivtrafik.

Sluta se Linköping som vår storebror, vara stolta över oss själva och våga ta för oss, ta beslut som gynnar Norrköping.
Fler flyglinjer.
Inte direkt
Mer evenemang och kultur
Inget
Mer mångsidiga utbildningar så man kan få fler olika jobb.

Trevligare nöjesliv, uteserveringar med träffpunkter för befolkningen. Större ytor att träffas på, tex torg

En Sarah butik Ikea. Fördela event mellan Linköping och Norrköping
Bättre punktlighet på kollektivtrafiken, sjukvården, fler bullerfria miljöer, mindre skolklasser, ökad hjälp för folk med nedsättningar
dyslexi handikapp, kunskap inom allt, förbättra icke tolerans för nollning och strängare alkohol förbud med det.

Nej, inte något jag kan komma på
Ikea,
Levande hamnområde som är tillgängligt för medborgarna

Mera bostäder för framförallt studenter
Bättre cykel och gångvägar mellan olika stadsdelar. Inte bara in till centrumet.

Ännu fler gröna ytor!
Ostlänken
Badplatser, gör nått bra med strömsholmen.

Mer möjligheter till sociala sammankomster kring strömmen och strömparken.
Utökad infrastruktur för gående och cyklister. Utökad lokaltrafik. Förändrad parkeringsnorm

Ett kallbadhus på Strömsholmen Utveckla bibliotek, filialer i de nya stadsdelarna Plats för missbrukare att ta vägen
Nej
Bättre klädesbutiker. Så man inte behöver åka till Sthlm.
Vet ej
Utveckla dialogen mellan de små bolagen och kommunen.
Elitserielag i hockey
Det finns alt och jag hoppas snabb tåg till stockholm
Bevara storleken på staden.
Bättre ungdomshälsa, utnyttja de kompetenser som finns ex hos invandrade. Tryggare anställningar
Starkare självförtroende för vår stad
Det behövs fler verksamheter med bredare utgångspunkt.
Fler småbutiker som sticker ut. Skulle önska att mindre företag skulle ha råd att satsa på unika saker.
Bostäder som människor har råd att bo i. Norrköping har mängder av obildade, fattiga människor som aldrig kommer att ha råd
med de bostäder som byggs idag
Fler restauranger och mötesplatser, caféer och barer, enkla scener där vem som helst får ta plats.
Att man nyttjar vattnet i innerstadsmiljöerna mer. Vill se mer folk ute på gatorna kvällstid. Framåtanda och stolthet över vår stad
hos alla invånare.
Större äventyrsbad, utveckla. Görandet till en upplevelse som många kan åka till. Större arenor i utkanten av stan (idrott och
konserter)
Ikea, bra it nät. Mer båtar. Resturangbåtar. Göra iordning strömsholmen.
Vet ej
Snabbare kommunikationer

Mer utbud av affärer
Använda smart digitalteknik, göra staden mer smart
Utbyggnation levande hamn,
Mer att göra för ungdomar
Se ovan
Ta vara på det sjönära läget, kustläget
Städning i Ektorp, gräsmattor och buskar. Skitigaste området i stan.
Kommunikation, löser flygplatsfrågan. Infrastrukturen utvecklas.
Se ovan gör som i Arnö med boende - nära staden men lugnt nära skogen både hyres och bostadsrätt (radhus) Minska biltrafik
och kollektivtrafik
Bättre camping
Aktiva torgmiljöer
Nej
Finns det som behövs.

Mer grönområden, speciellt centralt så att barnen i stan får chans att nyttja detta.
"Aktiv fritid:" en förening som vid nyinflyttning tar hand om o hjälper sambo el likn att hitta jobb. Även bra för det sociala. Att träffa
andra nyinflyttade

Parkeringsmöjligheter i city som är bra och inte kostar skjortan.

Fritidsbåtar inne i stan tillsammans med den nya bebyggelsen.
Att flygplatsfrågan kunde landa, att det blir tydligt.
Lite längre öppettider på himmelstalunsbadet
Nej

Ikea,
Mera badhus.
Uteställen för lite äldre.
Kollektivtrafiken ska utvecklas, utvecklade utbildningsmöjligheter som gör att studenter stannar kvar i stan
Höghastighetsspårvagnar, fler kulturella upplevelser, fler företag, tillväxt
Evenemang för unga
Se ovan samarbetet specifikt. Prestigelöshet - tjänstemän och politiker
Måla om/rusta biblioteket. Mer kulturutbud, locka till utomhusvistelse. Karnevalen Fri kollektivtrafik.
Flygplatsens utveckling skulle vara positiv
Skräpplockate, öppna ställen på söndagar.
Större utbud av det kulturella och personliga, profilering på små företag. Fortsätta vara stolta och bra ambassadörer för
Norrköping.
Fler och billigare parkeringar.

Interaktiv guide för Norrköping, uppleva Norrköpings historia och framtid
Nästan perfekt redan nu!
Roadracingbana,
Jag saknar mötesplatser (caféer, restauranger, barer/krogar) som är öppet för alla. Många av Norrköpings uteställen är väldigt
uppdelade efter ålder och jag kan bara nämna En krog/restaurang där man känner sig riktigt välkommen och som upplevs vara för
individer i alla åldrar.
Fler mässor och event,
Ett mer aktivt tjänsteföretagande ovh plattformar för samverkan.
Riktigt bra cykelbanor, som är sammanhängande genom hela stan och som prioriteras högt vad gäller säkerhet och
framkomlighet.

En kollekltivtrafik som är för de resandes behov och inte som nu för att helt bestämmas av den som upprättar turlistor där det kan
var mer än en timmes mellamrum på lokala linjer med flera hållplatser och som ersätts i luckan med bussar som går direkt från
en förort till resecentrum.

Finare ställen för att kunna bada och sola på sommaren.

Allmänna affischplatser centralt. Vi har ett finfint föreningsliv, men de kan inte göra reklam utan att bryta mot lagen. En stad som
inte domineras av gallerior eller Ingelsta. Staden är invånarnas, och det tycker jag ska synas på gatubilden. Österut i innerstan är
liksom alla affärer borttynande.
Mer koloniområden. Utbyggd spårväg. Pendeltåg till bla Åby. Trafik till pärlan Esterön. (Turism på hemmaplan). Spårbunden
förbindelse med Söderköping.
större utbud på sporter, inte nån jävla fotboll eller innebandy

ja att vi har privata alternativ inom visa sektorer som är borttagna idag tex inom vård. hemtjänst osv. skitdåligt vill ha LOV Hoppas
på andra politiker som satsdar igen så det blir en blomstrande kommun o inte detta som det blivit nu. inte nöjd alls.
Ett naturligt flöde av restauranger och affärer längs vattnets flöde genom staden. Kajerna runt och på strömsholmen kan göras
jättemysigt med Uteserveringar i sol/kvällssol. För att få mindre bilar i stan koppla ihop Åby /jursla via Ingelsta med spårvagn som
är gratis. Ebjud bra parkeringslösningar vid ingetts så folk utifrån kan hoppa på spårvagnen in till stan. flytta ut hamnen till
pampus. och gör plats för mer bostäder även på den södra delen av kajen mitt emot saltängen. mer satsning på idrottsbredd med
tex en anläggning likt nya rosvalla i nyköping där många föreningar kan samlas under samma tak.
mer parker. dollarstore
Belysning längs vissa vägar saknas
Lätta fina miljöer med grönska och människor som kan flanera fritt på gator torg! Hamnen som med kanaler in i staden!
rallybana, fina, etablerade, stora badstränder vid Bråviken.
ishall på sommaren, alltså ett sport center med alla möjliga hallar som är öppna året om.
Mer valfrihet i tjänster. Mer e-tjänster hos kommunen. En ingång och mer servicetänk. Tjänstecheckar à la Nacka kommun.
Service (bensin, vatten sophantering mm) för båtturister. KFC, casino, billiga centrala lägenheter. Spårvagna/buss som går ofta,
dit man vill, med SMIDIGT betalsystem för turister/gäster
produktion, en stor film och tverkstad i gamla fängelset som kan heta öst Wood tar ner de stora showerna typ Cats m.fl. opera,
gospel. Tågstad som förr, textilstad, musik, konst, bokfestival, dans, webb, mer mässor typ musik, teater,film, bok,kultur, konst,
Planering för hela kommunen; Intresse för att ta tillvara och utveckla kommunens västra delar gärna i samarbete med Linköpings
kommun.
Bättre uteserveringskultur. Fler samlingsplatser för barn och ungdomar. Mer företagspraktik för unga i skolan, så har de lättare att
söka sommarjobb sen.
En långsiktsplanering, längre än till 2019,för äldreboenden. Fram till 2035 kommer det att finnas betydligt fler riktigt gamla än vad
som finns idag.
Mindre marknära äldreboenden. Det kräver markplanering med längre framförhållning än idag. Idag planeras bara stora
sjukhusliknande komplex i staden.
Satsa mer på åby eftersom alla åker ditt på sommrarna, bada och umgås!
underhåll av våra gator istället för nya broar

lägenheter, jobbmöjlighet, utbildning, framtidsutsikter
jobb, spa, mer hälsoinriktade saker
upprustning av järnväg och spårväg- bättre uteliv, upprustning av gator

jobb
uteliv för medelålders, kulturhus med fler evenmang
bättre kollektivtrafik

mer jobb inom it och spelutvreckling

studentpriser på pubar och restauranger, bostäder

möjlighet till privat klinik
stolthet över vad vi åstadkommit, satsa på landsbygde

utbildningskvaliten, producerande företag

värna om parker, bostäder
bostäder
bostäder billiga
boda borg
Allt, Svenskt sagt.
Film och teater
Har inte så stor koll på Norrköping tyvärr.
Mer feminism och upplyftande av HBTQ och invandring. Mer normkritik och diskussion kring föreställningar.
Systembolag mer i Norrköping.
VEGANMAT!!!
Ett restaurangområde i Lindöhamnen. Öber taxifunktionen (app)
Fler studentbostäder och mindre hyresrätter så ungdomar kan flytta hemifrån. Samt flera trivsamma äldreboende med trädgård
nnu.
Mer bostäder. Vita hästen i Shl.
Snabbtåg från Motala.

More Job fairs - also internships (bmouths) after degree
Uteställen för äldre
Man borde utveckla området kring strömmen och hamnen. Ta tillvara på detta attraktiva läge och göra något bra av det.

Bostäder närmre vattnet. Mer spårvagnslinjer.
Internationell turism med asiatiska grupper i sikte. Helt andra saker att locka med än zoo för bilsemestrande familjer. Exotiska
natur och kulturupplevelser.
Belysning längst hela vägen runt strömmen (promenadstråket)
Bättre integration av nyanlända invandrare
Att det ska bo många i industrilandskapet.
Wifi, fossilfria transporter (enbart)
Wifi, fiber till ALLA hus! Skamligt att det inte finns. Ett traditionsfartyg i hamnen
Utveckla de fina miljöerna som finns.
En bra gågata centralt beläggen.
Mer utrymme runt strömmen.
Bättre alternativ till bilen som transportmedel! Gång och cykelstråk och hjälpmedel som underlättar resande med kollektivtrafik .
Bra/ smartkollektivtrafik. Bättre näringslivsklimat
Kollektivcyklar, koppla samman Östergötland bygga ihop Norrköping, Linköping för bättre logistik nationellt som internationellt.
Laddstationer fri el, bättre cykelvägar.
En naturlig offentlig samlingsplats för "många människor" (jämför torg) tillgängliga för alla, som finns centralt, där människor rör
sig!
Tydlighet (politisk) arenor för innovation.
mer liv kring strömmen. bygga på strömsholmen
kollektivtrafik, sämst i innerstan bygga ut cykelvägar

jobb inom bagaryrket
mer cykelvägar
fri kollektivtrafik
fler bostäder
parker i samma stuk som strömsparken
mötesplatser, fri kollektivtrafik, cykeluthyrning, mer hållbarhet och fairtrade tänk
ett starkare fokus på näringsliv och företagande.

Uteserveringar under vår och sommar.
En levande miljö vid motala ström. Gångytor, cafeer, båtplatser och en konstgjord strand som finns i flera europeiska städer
En hamn yttre och en inte för båtar och restauranger. Att man sparar meragrönyta när man förtätar staden. Det är viktigt för miljön.
Att man bygger på de allmännakommunikationerna så att man slipper bilen.
Mera incitament för sol- och vind-kraft
inre hamn med levande kultur

Poliser och ansvarsfulla politiker.
Diversitet i klubbar, mindre klubbar Restaurangstråk vid ström/hamn Tydlligare information om vad dom händer i stan (museer,
konserter, dans etc) Odla den lilla storstan!
Ikea!
Högre internationalisering, kaxigare arkitektur, vi måste våga sticka ut och upp och tro på oss själva.
Entreprenörsanda, klippta gräsmattor

Ringväg från E22 norrut till E4 utan att gå över hamnbron. Fler billiga mindre lägenheter för ungdomar.
Restaranger cafe pubar på strömmen i husbåtar
En plats att se Norrköping från höjden, kanske möjlighet att komma upp i något torn i industrilandskapet t.ex.
för gångare at ta sig över (eller under) vägar utan att utsättas för trafikanter som inte stannar vid övergångsställen. Mer utbyggt
fibernät.
Självförtroende!
Kommer inte på något
mer parkeringspltser, helst många utanför skolor. Mer uteserveringar, något roligt vid Lindöhamnen vore bra, alltså restauranger
etc
mer affärer. mer aktiviteter
fler papperskorgar, större möjlighet till träning centralt, exempelvis utomhusgym. fruktförsäljning och fler caféer med hälsosam
mat, platser för ungdomar att samlas på.
större innerstad. fler ställen där man kan vara på kvällen. hållbar utveckling
mer nöjesaktiviteter och tillställningar som festivaler. roliga uppståndelser
fler parkeringar, eb ny hall till NGF
större utbud av affärer, fler uppfräschade lägenheter
fler affärer, fler nattklubbar
mer aktiviteter, exempelvis marknader eller liknande
fler årliga aktiviteter, tex marknader
badplatser, cykelvägar, mer gemensamma platser att umgås på för att skapa mer gemenskap i samhället mer uteställen. mer
ställen för barn att umgås, så att barn från olika områden umgås.
badplatser centralt cykelvägar
fler uteställen

fler aktiviteter samt fler parker som är utvecklade
det borde bli bättre att ta sig till och från olika platser i staden men även till och från landsbygden
fler mötesplaster och punkter där det händer saker, föreställningar, dans etc
miljövänliga transportmedel, tänka aktivt grönt
förbättra östgötatrafiken. Det ska vara enklare arr åka. tex biljettautomater som det finns utomlands.
uteserveringar, ett bredare uteliv runt om i stan
jag skulle vilja se fler restauranger med mysiga uteserveringar under sommarhalvåret.
fler affärer
värme, mer sol
kollektivtrafiken
utveckla funktionsnedsättningsomsorgen. Hyresrätter inne i stan! Svårt att finna bostad om man ej beviljas lån. Det finns, men det
måste bli fler!
lättare att få information om kommunen och lättare att påverka. billigare kollektivtrafik.
Lättare sätt att kunna påverka att kunna få information från kommunen på ett mer simpelt sätt. Avgiftsfri kollektivtrafik.
Cykelstationer där man kan hyra cykel och lämna den på ett annat ställe. (cykel uthyrning)
Att Norrköping blir mer av en mångkulturstad.
Fler Affärer, papperskorgar
En väl finansierad skola, Spårvagnen till Navestad skulle kunna gå genom Vasaparken till söder tull, idag tar sträckan Ljura- söder
tull väldigt lång tid.
Vet ej.
Vet ej.

Större utbud av affärer, bättre värd, bättre (och fler) offentliga toaletter.
Mer ungdomsvård, bättre offentliga toaletter.
Bättre och fräschare toaletter.
Fler idrottsföreningar, bättre anknytningar till andra ställen.
Mysiga fik, bättre möjlighet till återvinning (soptunnor som är bara pant, papper osv.
Bättre öppettider på restauranger för att öka utelivet.
Fler mysiga fik.
IKEA.
Bättre öppettider på restauranger på kvällar.
Mer uteliv, bättre öppettider i centrum.
Mer uteliv, bättre samarbete mellan kommun och skola.
Mer uteliv, bättre samarbete mellan skolor (speciellt mellan kommunala och friskolor.)
En skyskrapa hade varit nice! Ett mer hållbart och grönt Norrköping. Fler cykelbanor.
Tryggare samhälle, blev själv nedslagen när jag var påväg hem.
Joe and the juice, Zara-butiken, smultronstället, roligare shopping.
Som sagt är balen inte bra och borde förbättras. Roliga butiker, Zara osv.
Lokaler med scener (billigare) lättare för unga att driva projekt. Restauranger inriktade på studenter (öppet sent, billigare priser.

Flera uteserveringar nära strömmen. Caféer som är studentanpassade, billigare och med fräscha lunch och fik alternativ.
något stort men något som samlar ungdomar. Flera ungdomliga caféer/ restauranger med bra priser och näringsrik mat. Flera
uteserveringar vid fina miljöer (strömmen, laxtrappan).
Flera uteställen/restauranger vid strömmen/ vattnet för att utnyttja läget. Mer studentanpassat gällande priser, restauranger etc.
Flera ställen för de under 18 år att hänga på. Flera evenemang/ aktiviteter. Jämnare kvalité på grundskolor och gymnasier.
Friskare sjöliv.
Ett friskare sjöliv i Bråviken.

Tivoli.
Öppet på resecentrum på natten med "ordningsvakter", nattvakter som cirkulerar runt kanske.
Menar ni i staden eller i kommunen
Bättre vuxenutbildning
Snabbare kollektivtrafik/spårvägstrafik
Mer utarbetad hemsida. Kan faktiskt inte komma på något mer.
Bostäder!
Snabbspår till hela Sverige
Bättre vägar.
anpassade miljöer för äldre. Bra funktionsenliga lägenheter då man blir äldre med närhet till service och umgänge. Utnyttja Motala
ström/hamnen mer och gör tillgängligt för alla.
Större sjukhus

Att kollektivtrafiken håller tiderna som står i tabellerna. Kanske fler mindre lägenheter. Bättre studiemotivation till unga
Ikea
Ikea
Vattenland

En basketplan i centrum med riktiga korgar, stängsel och plandetaljer
Badplatser
Bättre trafikverksamhet
Säkerhet
Zara (klädbutik)
Spårvagnar som åker efter kl 12 från vardagar. Fler lägenheter. Modernare spårvagnar
Fler lägenheter!!! Mer spårvagnsspår till flera ställen
En genomtänkt infrastruktur
Mer uteserveringar på drottninggatan, tätare bussgångar på nätter
Skaffa sopsortering på fler ställen. Fler hyreslägenheter som en student har råd att bo och leva i
Mer lägenheter, mer jobb
Fler nattklubbar, stränder, fler klädaffärer, fler lägenheter. Mer saker att sysselsätta sig med, sevärdheter. Jobb
Fler bostäder! Aktiviteter för ungdomar, fritidsgårdar m.m.
Rullskridskodisco. Mer fritidsgårdar för barn och ungdomar

Bostäder. Billigare och mer flexibel kollektivtrafik. Cykelvägar. Sushirestaurang med rullband. Rullskridskodisco. Mer biljard till
barnen
En bra datorbutik
Hyreslägenheter. Praktiska vuxenutbildningar
Mer möjlighet till nöjen så som musik ich evenemang för både stora och små, mycket på helger. Mer samlingsplatser
Mer bostäder, mer jobb
Västra promenaden
Grafittiväggar

Invandrare och flyktingar tycker jag bör placeras mer blandat med oss Svenskar. Inte alla på ett och samma ställe
Jag tycker att Norrköping ska placera invandrare mera utspritt och blanda kulturer
Attityd hos kommunens tjänstemän att de skall stötta lokalt företagande, där så är möjligt inom gällande lag. En skola som är
minst lika bra som den i Linköping.
Örebro, Osla. Saknas bostäder, skolan har dåligt rykte, bland de sämre i landet. Cityhandeln utarmaskommunikation till mellan
Sverige, Egen unisersitet, ej filial.

Aktiviteter för våra gamla även med andra språk! Kurser i dator! Så våra gamla kan förlja med i samhället
Mer makt åt polisen (fler poliser) Effektivare färdtjänst (samåkning)
Satsa på dom äldre och skolan
Bevara och värdesätta det Norrköping är känt för. Bevara träffpunkterna.
Politikerna borde ut och se hur det är på fältet, vi är som schackpjäser med nedläggningarna
En godisfabrik. Pengafabrik

Mer liv nere vid hamnen, få in båttrafik
Bostäder utmed strömmen, att den skall utnyttjas mer
Forum för unga vuxna att samlas på för att bara kunna vara. Samlingsplats där man kan förebygga utanförskap

Kommun tar fram en handlingsplan om hur man skall kommunicera med företag
Fler arbetstillfällen
Fler torg med uteserveringar etc
En festlokal mitt i strömmen helt i glas. Kanske t.o.m til viss del nedsänkt under ytan?!
Arbetstillfällen och lägenheter
Arbetstillfällen. Billiga lägenhet. Gratis kollektivtrafik.
Nya yrkesutbildningar på LIU. Snabbt tåg till Stockholm. Forskare för stadsdelsutveckling. Delaktiga föräldrar i skolan. Kulturhuset
i södra området, aktiva hantverkare i sociala företag. Respekt för barns rättigheter. Mångfald. Handelsutveckling med hela världen
Stadsutveckling, mer hus, köpcenter, att bli en modern stad. Skapa ny många fack.
Bättre vård, mera parkeringsplatser. NR skulle kunna ha lokaler i hageby, navestad.Aktiviteter till 18+ och vuxna. Mer platser som
portalen. Inkludera norrköpingsborna i samhällsfrågor
Skolan borde ändra syn - tänka nytt. Vi har många människor från olika kulturtraditioner - vi utnyttja detta mer. Fler lokaler.
Aktiviteter för vuxna. Aktiviteter för 18+.Äldre människor som inte kan språket 58+ vill lära sig språket men kan inte börja sfi.
Mer resurser i varje bostadsområde. tex affärer, fritidsaktiviteter, för att skapa mer levande, aktiva områden. Arbetstillfällen. Billiga
lägenheter. Gratis kollektivtrafik. Bättre möjligheter för fler människor att leva och jobba på landsbygden
Det måste finns mer arbetstillfällen så de måste. Uppmuntrar affärsmän att starta eget företag
Vi hoppas att ska finnas bra lägenheter för alla människor. För spårvägen tror jag att det är bättre om finns bron för spårvägen
El-laddstationer för bilar, en sandstrand
Mer laddstationer för elbilaar

Finare stränder/badplaster. Laddstationer för elbilar
Parkeringsmöjligheter, hus byggs på platser där det tidigare varit parkeringar
Ordentligt med parkeringsplatser i stan
Tycker norrköping har en väldigt mycket för att vara en så pass liten stad. Lite av allt

Enklare transportvägar (flaskhalsen kungsgatan)
Gratis kollektivtrafik
Hyresrätter
Snabbt internet
KFCm Adidas originals store. Varmare klimat

fler och bättre cykelvägar
Fler nattklubbar, större urval av butiker
Fler nattklubbar för yngre (18-20) Mer variation på butiker (ex hollister osv)
Bättre transportmöjligheter mellan kommunerna i östergötland
Bättre kollektivtrafik
Mer satsningar på ungdomar - event och föreningar. Ge ungdomar möjligheter till intressanta praktikplatser, upplevelser mm som
utvecklar. Utbyten med andra städer/länder
Fler "tankstationer" för elbilar

Mysiga barer kanske
Mer marknader
Mer fokys kring hamnen med resturanger, butiker, promenadområden.
exempel på riktigt BRA lokaler för organisationer med många funktionsnedsatta medlemmar. De är ur tillgänglighetsperspektiv en
bra förebild. Vi ser gärna föreningshus, men det bör bli möjligt - att blanda olika föreningstyper tillsammans. Det kan ge en bättre
Vi saknar en egen identitet som är förenlig med nutid och framtid .Idag är det fortfarande industristaden och dess mentalitet som
dominerar.. Vi måste bygga en ny som varje invånare känner till (vilket kräver en tydlig kommunkationsstrategi) och med stolhet
förmedlar, om vad Norrköping är i dag och i framtiden. EX. på tänk om vad som kan ligga till grund för att bygga framtida
identitet: Norrköping- När Sverige är som bäst. Norrköping- Där det nya Sverige växer fram, Norrköping - Där framtiden finns,
Norrköping- Här finns inga gränser, Norrköping- staden där jantelagen är avskaffad.
En attraktiv skola för elever och lärare.
Stadsplanering! Få GENOMFARTsvägar, t.ex. Kungsgatan, med frekventa rödljus gör att bilar står still och spyr avgaser där där
manga bor - men vad är alternativet? Riksbron???
Inget som jag kan komma på.
skillnad. Bygga landmärken, gör oss kända och skapar särart. Gå en sväng i Karlstad, vattnet i staden och city nyttjas till hräliga
boenden, snygga hus , massor av altaner och balkonger och bådplatser ända in i stadskärnan som välkomnar båt för de boende
Norrkoping har mycket att lära av hur Malmö planerat stadsdelen Hyllie. http://www.hyllie.com/ Gör något liknande med Bråvalla.
Utöka jobbmöjligheterna.
Mera idrottsplatser och hallar. Flera mötesplatser för alla.
Mötesplatser över generationsgränserna.
The speakers corner.

Bussfiler. Brist på lokaler som föreningar har råd att hyra.
Bättre natur, Hjälpa tiggarna, bättre straff i fängelse för tex. våldtäkt, bättre stadstrafik tider bättre lärosätt i skolor, bättre mat i
skolor.

Weekday.
Nöjespark.
Jobb.
Ordentliga klubbar för att arrangera spelningar på i medelstor storlek.
Bostäder, flera papperskorgar.
Jag saknar blommor, mer blommor och grönt.
Caféer som är öppna kvällstid! Året om! Sommarcaféer stänger för tidigt i augusti. Ha öppet i sep! Borde öppna tidigare på våren.
Jag tycker om mer jobb.
Talnolbana fler jobb bygg.
Det finns inte i Norrköping Trumana.
Ja tex teatrar mer t. ex mer affärer i centrum.
Norrköping har stpra möjligheter att få en bra besöksnäring genom att se till att man inte enbart åker till Kolmården utan kommer
till staden också, det finns även möjligheter till mer konferenser och evenemang/mässor i rätt skala.
Fler parker och träd i staden.

Rekreations områden! Visst har vi små fina parker men alla ryms inte i dem och det kan vara lite störande med trafik mm. Sen har
vi vatten... Utnyttja det och bygg strandpromenader med fik och glassbarer längs med vattnet!
Att kunna gå länge kring Motala ström
En utomhusarena för förenings och kulturlivet, t ex för konsert, teater, film m.m. Skate- och sparkcykel-betongpark i Hageby. Och
kanske på sikt även på flera platser. Ytterligare förstärka säkerheten för gång och cykeltrafikanter. Stadsplanera även för
butiker/café/restaurang/nöjesrörelser på attraktiva platser när det ska byggas - aktivt motverka utflyttningen av butiker från city
innan det är försent. En satsning på skärgården för att erbjuda fler Norrköpingsbor möjlighet att billigt komma ut, resa runt och bo
där.

Att gamla fängelset får en restaurang / cafe i gamla orangeridelen. Turbåtar i strömmen så man kan åka båtvägen till kolmården
tex.
Inte just nu.

Mer grönytor. Små ytor som lämnar lite andrum mellan alla hus som byggs just nu. Fler platser för picnic och trevligt häng på
sommaren. Hyresrätter! till rimliga priser. Det är svårt att hitta bostäder i Norrköping och det som byggs nytt säljs eller hyrs ut till
fantasipriser. Moderna, fina utomhusgym i folkparken och längs löpspår omkring stan. Bättre brottsbekämpning. Känner mig inte
trygg när jag som ensam kvinna går genom stan kvälls-/nattetid. Mycket mystiska figurer och gäng ute på gatorna. Skjutningar,
misshandel och stöld läser man om väldigt ofta i regionen.
Mer kollektivtrafik
Stora uteserveringar, inte bara på en jävla trottoarkant. Kolla gärna in lilla torg i Malmö och Köpenhamn.
fler arbetstillfällen ännu starkare framtidstro tillväxt och utbyggnad ostlänken
Renovering av alla miljonprogramshus innanför promenaderna. Mindre parkeringsplatser. Minskning av antalet gallerier inne i city
till förmån för en levande shoppinggata. Mer spårvagnaslinjer. Gör om Händelö till ett bostadsområde. Förbud för tiggeri.
lättare att få jobb
Eftersom jag älskar Norrköping så kan jag ibland förvånas över att infödda inte är mer lojala med sin stad. Kanske behöver vi ett
nytt jubileum liknande det förra då alla kände lite stolthet över vår vackra stad och då vi fick en ny kultur---uteserveringskultur.
Härligt!
Fler trevliga bänkar/sittplatser i City. Med gungor& rutchbana för barnen! En Plats för Ungdomar (läs pojkar!) Att hänga på. Fika.
Mm.
Tivoli som lik med Dansk Tivoli eller typ Grönalund
se föregående
Göra det mer atraktivt för folk gå runt i staden fler små butiker, bättre framkomlighet för rullstols bundna.
Jag saknar påfartsfiler från Gamla Övägen mot Söderledan ( lätt att fixa tillfälligt redan nu med en burk färg i väntan på mer
dyrbara lösningar).Annars tycker jag att jag inte saknar så mycket . Är alltid stolt över min stad.

Fler företag och jobbmöjligheter
Fler bostäder till varierade priser. En mer resursstark och större socialtjänst/skola/sjukvård/polis. Satsa på förebyggande arbete
för at bygga Norrköping framåt!
Mer ekologi och hållbart tänk! Mer parker och grönt i stan!
Ett mer hållbart tänk! mer anpassat för cykel och gående! en mer långsiktig planering där inte politikerna bara gör saker för "sina"
4 år och fjäskar för näringslivet utan tanke på hållbarhet och miljö.

Vrinneviskogen fa Hagebysidan ska vara levande igen - fungera som en naturlig mötesplats för Norrköpingsbor. Renoverat alt
nytt badhus. Strömmen ska vara mer av Nrk bornas vardagsrum fler fik, ev bad med båt-kanotuthyrning. Bra skollokaler.
Kritisk massa - fullt utbyggt campus där humaniora och gestaltning binder samman folkhälsofrågor. Samverkan över kommunens
förvaltningsgränser och bolagsgränser.
Cykelvägar.
Konstgräsplan på nya och uppfräschade Getängen. Stadstaxa på bussar o spårvagnar till Åby, Kolmården,Svärtinge. Vi saknar
Ikea. En ny stor ishall för evenemang och ShL hockey centralt i hamnen som ett flaggskepp för vår framtid. Bra väg till Örebro.
Mer delaktighet för invånarna. En vital politik som har ett helhetsperspektiv på stadens utveckling som utgår från människors
behov.
Tryggare utomhusmiljöer för medborgarna. Att man ska känna sig trygg såväl på gator och torg som i stadens vackra parker.
En central badplats i Strömmen. Gratis kollektivtrafik.

Norrköping är en stad med en spännande och dynamisk historia. Men norrköpings kommuns företrädare är så förfärligt
"historielösa". Norrköping var en stad som var först med så många olika saker. Det borde staden ta fram och uppmärksamma,
som ett sätt att sätta staden på kartan. Behöver ni förslag på sådana "ettor" är ni välkomna att höra av er
Privatisera. Väck frågan om flygplats i Norsholm tillsammans med Lkp.

Naturliga mötesplatser för blandade åkdrar. Biblotekwt är en plats, men borde finnas mer

pendla vidare så är anslutningarna så dåliga att jag måste ta bilen. Bra också om stadens ytterområden bands ihop med lokaltrafik
tex om 3ans spårvagn bands ihop till en ring som man kan åka åt båda hållen. slippa ta sig till C och trängas i onödan.
Bostäder med vettig hyra. Dra ner på lyxen och bygg för alla typer av människor.
Jämför med Linköping som jag bott i och saknar inget i Norrköping. Linköping känns långt efter. Fortsätt att ligga före Linköping.
Synd bara att US i Linköping är huvudsjukhus. Och det finns inget IKEA.
fritt fiske i Motala ström

trafiken under vattnet och skippa broar som hindrar båttrafik vid hamnen. Båthus. Bebygg och liva upp vattennära områden som
hamnen. Hamnen måste bli ett levande område. Kolla på Kalmar och hur den staden har smält in vid vattnet. Varför inte testa
Muralmålningar. Som graffitimålare vill jag se färg!
Isplätt på torgen på vinterhalvåret, som Västerås har. För att få ännu mer rörelse på torgen vintertid och för att knyta ihop alla torg
med drottninggatan.
Konduktörer på spårvagnar o bussar , vilka kan ta betalt på flertalet sätt. Så har de det i Stockholm. Gratis kommunal trafik finns
på vissa orter och varför inte i Norrköping? Massor av människor åker "gratis" varje dag ändå.
visioner är bra men det måste gå att få den "kommunala trögheten" mindre uppenbar. Upphandling med avrop är ett väldigt tydligt
exempel
ett "Liseberg" på himmelstadlund.. :-)
Företagsklimat

Olika träffar för boenden. Dans 1 ggr per vecka för alla med någon sorts omsorg inom N K Lite mer kredit till personalen dvs att
chefer, politiker och LSS handläggare kommer på öppet hus och får insikt i vad vi erbjuder brukarna och vilka brukare som har
bästa förutsättningen att vara på olika hem, D V. Lite mer av, att lyfta fram personal. Att vara rädda om chefer närmare
verksamheten. Att ge och stötta nya chefer för att få ett högre "stanna-tal" än gå-tal"

utveckla mer gamla industrier
Långa gångstråk längs motala ström och bråviken
Ett nytt badhus. Centralbadet förfaller och håller inte i 20 år till.
cykelvägar. ge barn chans till högre utbildning. träffpunkt för äldre
Färjor till Kolmården
Mångfald
Norrköping ska vara navet i Sverige. Högt hus som utmärker sig med design
Mötesplatser för äldre. Upprusta fler lekparker. Mer caféer
billig kollektivtrafikförbindelse till Linköping som inte kräver att man köper ett kort för hela länet. Spårvagn till sjukhuset. Fler gröna
ytor i stadskärna

Mer bostäder (villor och lägenheter) Fler fritidsgårdar. Fler cykelvägar.
Bättre tillgång till badområden

Fler lekparker och grönområden. Satsa pengar på att få bort droger. En bättre infrastruktur till områden utanför Norrköping. Fler
öppna förskolor och förskolor.
Verksamheter för unga och äldre

Idrottsplatser

Idrottshallar och lekplatser i ytterområden
Utveckling av Vrinnevi

Ggrönområde i centrum. Badplats för hund centralt
Bra parkeringsplatser
ikea. Billiga bostäder.
lekland

renare gator, mer affärer
Små stadsparker
mer konsert utbud
exklusiv hamn (turism)
hela kommunen ska känna sig levande. En bra landsbygdsstrategi
Få bort trafiken från innerstaden. Fri kollektivtrafik. Nöjesplatser för barn och familjer, som är året runt och stationär.
Spårvagnstrafik genom kungsgatan i anslutning till Campus.
Utegym på Himmelstalund, Yxbacken delvis som inomhusbacke
Behålla landsbygden och inte bygga ut. Cykelväg till Djurön.

Då lever inte jag

Brist i bostaden.
En modern, bilfri stadskärna!
cykelvägar
fler spårvagnslinjer, ett större universitetscampus, mer forskning, livligare Industrilandskap
cykelväg till Lindö -alltså lite avskild från bilvägen. Ytterligare en väg till/från Lindö. Nuvarande väg börjar bli väldigt belastad och
händer det något t ex i oljehamnen så många måste evakuera på en gång så blir det stopp i trafiken.
Olen asunut Norrköpingissä 10 vuoden ajan. Sinä aikanakaupunki on kehittynyt parempaan suuntaan. Kauniita arkitektuurisia
ratkaisuja mm Kneppingsborg, Strömparken, kauniita siltoja. Jos kaupunki jatkaa samaan suuntaan olen iloinen itseni ja lasteni
puolesta. Tosin viheraluisiin pitää satsata. Samoin valaistu, pehmeä lenkkipolku Promenadenin ympärille olisi kiva. Strömmenissä
voisi myös uida.. )Elävämpi Strömmening ympärys.?
Tillgängliga lokaler även för dem med funktionsnedsättning. Norrköping behöver tillgängliga varmbassänger för träning.
Återkommer till möjligheten att bo kvar på sina orter för de äldre som blir allt fler. Satsa på äldreboenden ute på landsbygden.
Folks inställning till att slänga skräp. Saknar kampanj liknande cykel staden.
Fiber bredband i glesbygden
Bättre logistik. Samordna järnväg och hamn. Dessutom bättre flygförbindelser. Alternativ för hamnbron
Bättre klippta grönområden i bostadsområden där barn o vuxna kan leka på.

Kommunen omfattar även vi som har vårt boende utanför Norrköpings tätort. Man tar alldeles för lite hänsyn till
landsortsbefolkning . Kommunikationer m.m.
Mera aktivitet kring Strömmen. Mer uteserveringar kring Strömmen.

Tunnelbana fler jobb bygga mer får unga bumar att alla blir glada.

Behandlad och kämpa rasism. Busfabriken inte kvar måste mer för barn mycket kostar kålmorden.
Tunnelbanan.
arbetar, utbildning data kurs från borjare.

Det finns inte tunnelbana.
Fler framgångsrika entreprenörer. Fler huvudkontor. Helt ny serviceattityd hos kommunens personal.
Enplans radhus lägenheter med uteplatser. Billigare villor till salu!
Mer jobb och ett aktivare företagsvänligare styre. Vet att de är på gång men det är för lite.Fler hyreslägenheter till unga så de kan
flytta hemifrån tidigare
Återskapa de gamla byarna som fanns före skiftena. Mer lokal service på landsbygden. Vore bra med stegvis utbud fån by till
sammhälle till stad (tex Vånga, Skärblacka, Norrköping) Det måste finnas service på de tre nivåerna.

Avsaknaden av större internationella företag. Bättre hantering av svenska urinnevånare som lever utan boende eller på mycket
små pensioner pga att de varit stats- eller kommunalanställda med låga befattningar!!

cykelvägar, en hållbar stad för framtidens klimatförändringar, planteringar på tak och väggar för bättre luft och större möjlighet för
männsikor att odla,
Gratis kollektivtrafik till alla så folk lämnar bilen hemma.

en ännu större samverkan med Linköping för att få regional kraft, ännu fler och växande företag, kunskapsintensiv stad med
utmärkta skolor, såväl svenska som internationella, världens bästa och mest attraktiva visualiseringscenter, häftiga
bostadsområden med vattenläge i centrala staden, en vision om staden som tillväxtmotor närmast Stockholm,
Billiga hyresrätter
Göra finns på Strömsholmen. Förr fanns restaurang. Det skulle kunna bli en liten osas i Strömmen.
Bättre bemanning på våra vårdscentraler som det är nu är det svårt att få hjälp vid sjukdom.
Bättre läkarbemanning på vårdcentralerna, även sjuksköterskor.
Bättre bemanning på vårdcentraler. Fast anställda läkare på vårdcentraler.

Bättre kommunikation till ytterområdena. (Strandvägen, Kolmården) Bättre tillgång till vårdcentralen.
Fler arbetstillfällen för ungdom, fler äldreboenden.
Gratis hjälpmedel
Hjälpmedel gratis. Gratis färdtjänst och buss från 65. Högkostnadsskydd även för tandvård.

MER LÄGENHETER. Skulle önska det var lättare att få fram billigare alternativ, tycker att det är "förstaboenden" som saknas
mest...
En skola som tillvaratar alla elever intresse och stimulerar både svaga och starka elever.
En större hänsyn gentemot skyddsvärda naturområden, särskilt kålmordens alla vattendrag. -Natura2000 tack!
En allmän träningsplats utomhus, gratis badhus lyxit, världens bästa paintbollbana.
Bättre lön i kommunen.

Se ovan prioritera.
Mer stöd till barn och ungdomar med svårigheter i förskola och skola. Tydligare information om t.ex. aktiviteter för alla.

Bättre uteliv med smårestauranger och fik. Att man ska vara mer öppensinnade med tillstånd.
Utveckling av Himmelstalunds bad och grönområde. Vi saknar ett nöjesfält.
Ett kallbadhus på Strömsholmen.
Ungdomar - arbete och fritidsaktiviteter.
Ett utbyggt spårvagnsnät. Flera bostäder i innerstaden Norrte. Mera cykelvägar.
Ett stort bollhav. Vuxna måste låta barn leka och sova över oftare. Flera klätterparker. Flera saker i parkerna. Skatepark Bronnesta och Ljura. Mer lektid i skolan. Bättre elektriska prylar -ex- Mer pengar. Mer roliga böcker. Klätterbadhus.
Flera cykelbanor. Mer av stadsodling. Fler ungdomar i arbete med gräsklippning och skräpplockning.
Flera personer i skola, vård och omsorg.
Inget ting saknas idag.
Ännu mer utbyggd spårvagn.
Flygflottilj.
Cykelvägar, öppna ytor (modell mindre) som inte bara är kommersiella.
I miss having a large airport. The one avaible is to small it has small travel journey trips.
Måla broarna och rusta upp dem. Pynta dem. Renhållning, t.ex. låta arbetslösa plocka skräp. Rör för burkar som inte kan pantas.
Bättre framkomlighet - bättre trafikplanering.

Fler företag som investerar i staden.
Bättre kommunikationer och bättre möjlighet att inte ta bilen från kommunens ytterområden.
En folkmusiklinje på Kommunala Musikskolan och Musikgymnasiet.
Något som drar turister, kanske bygga ut djurparken eller lättilgänglig shoppping, helt enkelt göra ett stadstema, tex
Shoppingstaden, Cykelstaden, Krogstaden eller Kolmårdsstaden.
Fungerande primärvård och bra äldreomsorg. Snyggare hus i innerstan. Billiga lägenheter. Enkla, hållbara system för både
byggnader, vatten, avlopp, energi, skola och vård.
Snart en fungerande varmvattenbassäng för träning (för funktionsnedsatta)
Fler härliga parker och grönområden. Bra lekplatser för barn.
jag skulle vilja ha ett vattenland för vuxna och barn
ännu mer studenter, mer företag i högteknologisk/kreativ sektor, snabba kommunikationer till Sthlm/Arlanda och Köpenhamn.
Bättre sjukvård
Ordning och reda!
En styrande hand i kommunen
trygghet

Rakryggade politiker
Politiker som vågar ta egna beslut.
Nånstans att ha bilträffarna där vi bilintresserade kan få vara utan att bli ivägkörda och klagade på. Öppna Fritidsgårdar till barnen
så dom har nått och göra.
Att politikerna ska öppna ögonen och se verkligheten för vad den är utanför deras 4 väggar.
Bättre gymnasieskola och äldrevården.

Småbåtshamn mitt i stan skulle göra Norrköping mycket attraktivt. Mer personal till vård, skola o omsorg
Förbud mot vildcampare och tiggare. Dessa tiggare sitter vid varenda in och utgång vid samtliga affärer. Bättre underhåll av vägar.
Bättre vägar och gator som inte är fulla med potthål som skadar våra bilar.
fler ställen med data spel skulle vara roligt och kanske några fler gallerior

Bättre möjligheter för ungdomar att aktivera sig, tex fritidsgårdar mm
En ordentlig konsertlokal för större band eller artister att spela. Himmelstalundshallen och flygeln känns lite små jämfört med
Linköpings SAAB Arena t.ex.
Natur och något att göra. Lite mer grönt, statyer och konstverk i staden. Något att titta på.

Fler arbeten med tanke på en av sveriges absolut högsta arbetslöshets siffror tackar även hör stjörnqvist med kompisar för att
rasera vår fina stad .
Större förtroende för styrande i kommunen.
Ta mer vara på vattnet och få ytterligare en levande stad. Spä på produktiviteten än mer. Uttnyttja närområdena, bygg ut
spårvägen.
En stor cafe ellet activitet ställe som kan vara öppet framtill kk. 11 eller 12 på kvällen som kan innehålla pingo bindboll stor sal för
basketboll bowling och bilyard i en ställe och att det kan passa för ungdomar och vuxna.
Tydligare kulturpolitik. vad ska folk göra? vilka aktiviteter ska uppmuntras? Inventera vad har vi?vad är vi bra på?
Ett rent Norrköping skulle vara trevligt och då menar jag även utanför promenaderna. Bättre snö röjning, klippa gräsmattorna
oftare.
stationer inte bara en i centrum.Att skapar ett levande hamn område ända in förbi strömsholmen. En levande stad! Nya billigare
bostäder!
Upprustade lekparker Skridskobanor i bostadsområden Belysning på mörka platser
Ja, att satsa mer på "folklig" konst och kultur. Skapa en konstmarknad, hantverksmarknad på allmänna torg. Ge gräsrotskreatörer
en chans att visa upp vad de kan. Satsa på mer lokalt!

Flera utegym i parker. Flera billigare hyreslägenheter så att flera kommer hemifrån.
En genuin indisk restaurang fler billiga bostäder för ungdomar och ensamstående
IKEA tycker jag är viktigt Skulle även vilja ha ett riktigt högt hus ett landmärke
Fraktflygplats med logistikcentrum.
Skulpturpark
Fler badmöjligheter för barn nära bostadsområden, större/nyare lekparker i Atrium, torghandel,

Skivaffärer. Ikea. Små lägenheter för ungdomar. Lägenheter generellt.
Skulpturpar på Strömsholmen som speglar baltisk och Skandinavisk samtida konst.
(bugg, Lindy hop, salsa, folkdans, tango m.m.) Låt dessa föreningar synas och sprida sin dans i stan!an finns inte om man inte
syns! Å vi är trötta att dansa på gatsten...
Gratis kollektivtrafik, bilfri innerstad.
En riktig Folkets Park
Reguljära båtförbindelser från Centrum ut till Skärgården. I likhet med Stockholm och Gbg. Säger man att man är en hamnstad
måste det märkas. Saknar också ett centralt motionscenter likt Skatås i Gbg och Rydskogen i Linköping.

Småbåtshamn i strömmen
En "återuppstånden" Folkets Park med aktiviteter för alla människor stor som små
Kvalificerade arbeten för bra synergi med universitetet.
En fungerande färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik. Alla måste vara med.

Ett landmärke i form av byggnad
Den gamla tiden då alla slotten fanns.
Utveckla centrum, bygga fler höghus skulle locka fler turister samt fler invånare! Mer saker o göra utomhus/inomhus
mer levande landsbygd som marknadsförs bättre. 3D-rides på visualiseringscenter. Fler nya program vid Campus Norrköping Hur
kan vi använda Bråviken bättre för turism osv. Båtturer för dem som åkt snabbtåget hit?
Utomhusplan för roller derby!
under sommaren till äldre ungdomar + 20. Vi borde använda oss av krafter från våra andra personer /kultur/ utbildning - läkare.
Vinteraktiviteter - för alla. Får folk bli aktiva - på det sättet = gör dem så att personerna hittar lösningar/ idéer som mål i livet.
Det finns många människor flyttade till Sverige och mycket svårt för dem att hitta lägenhet.
Vi behöver tunnelbanan, telefabrik, flera stormarkad samma mirumgallerian. Varför alla ataren (aktiviteter?) avslutas tidigt?
Jag saknar en skola för musik i Hageby. Vi alla saknar lägenheter. Jag saknar mer aktiviteter i Hageby.
Framåtanda (jfr med Linköping) för mycket jante!
Aktiv samhället.
Mera bostads, mera jobb.
Nej det finns inte man kan hitta allt här och inte bara det finns många platser som kan njuta av.
Det är mycket fint stad. Jag hoppas varje personer få ett jobb.
Saluhall

En mer varierad/individuell syn på funktionshindrade. Dra inte alla över en kam. Fler tjänster med lönebidrag
Flera dagliga verksamheter

Hyresrätter för ungdomar och låginkomsttagare. Släpp in småbåtstrafik i centrala delen av hamnen och fixa till strömsholmen.
Gratis kollektivtrafik

fler grönområden
Utnyttja båviken med bebyggelse för bostadsändamål.
parkeringsplatser
Spånka till vrinnevi, sörping och blacka
Fokus på boende utanför staden. Alla bor inte i staden och mer aktiviteter (idrottshallar) måste finnas för barn och vuxna utanför
staden.
Inkludering
Kallbadhus, uteservering på vattnet(strömmen)
turister utan barn och för att centrum ska bli mer levande på kvällstid. Saknar promenadsträckor längs strömmen mot hamnen till.
Behöver fler coola moderna hus. Saknar jobbmöjlgiheter, dags att locka hit fler företag som kan överleva.
bara samordna...loppmarknaden på himelstalund tidigare mitt emot badhus himpan för äldre/låginkomst tagare det var det
bästa,personligen är ung men har besäkt stället i 20 år,jag vet att det var många äldre som promenerade ditt,kommunen tog bort

En riktigt bra badplats med lång strand!
Någonstans att bada
Trädäck på serveringar, det med "stenstaden" är omodernt och opraktiskt. Godkänn uteserveringar med trägolv
Mer konserter
Spårvagn till Söderköping. Trafikvet hos gångtrafikanter och cyklister - skolorna har det på sitt schema

Nedläggning av träffpunkter, skev fördelning av budget.

Mer grönområden och fler uteserveringar
Mer posotivt tänkande, bry om varandra. Båda skolbarn och gamla

spårvagnar, även till Svärtinge och Söderköping. Att folk är bättre på att slänga skräp och ta upp hundskit. Det ska vara straffbart
att inte plocka upp efter hunden.
Pendeltåg till Åby.

flera ställen som Asken
fler ställen som asken

Trafikvett bland gångtrafikanter och cyklister. En ny mötesplats på sylten med tex teater, musik, allsång och fik
idag. Det skulle också vara fantastiskt om det fanns något slags kulturhus där olika stilar och kulturer uppmuntrades att skapa
tillsammans och därmed även lyckas skapa de här broarna mellan människor och kulturer som vi behöver så väl idag.

10 000 nya jobb till Norrköping!
Satsa mer på skola och utbildning.
Är då en äldre dam så en tryggare äldrevård med en personal täthet som ger oss mer än bara förvaring i väntan på graven
Fler och bättre cykelvägar! Bra för hälsan och miljön

Norrköping ska bli otroligt bra och väldigt avanseras
Barnomsorg, skola och äldreomsorg måste få mer tillgångar , spara inte på det. Det måste vi ha råd med och utveckla i
framtiden. Känns som vi satsar på fel saker just nu! Bättre framförhållning

Kommunen ska våga tänka nytt och utvecklas! Flera företag , bostäder för alla oavsett sociala, ekonomiska problem.
Bättre vägar med bättre vägmärke !

Gör om hörsalsparken! Bygg fina lekplatser, bygg handikapp anpassat, stäng inte ner träffpunkten! Ta hand om dom äldre!!!!!!!!
Norrköping ‐ kommunen som inte bryr sig om hur det ser ut men om hur människor har det! Det är min vision och förhoppning!

Mer resurser till skolorna så alla kan få den hjälp dom behöver
Jag vill gärna se fler tiggare på gatorna och att det satsas ännu mindre pengar och resurser på skola och utbildning så att vi får
fler bidragstagare som aldrig får en chans att komma in i arbetslivet och att lyckas! Let's create sämre förutsättningar!
En hamn med fritidsbåtar inne i Strömmen

Bättre luft, fler microparker, bättre cykelvägar året om och att man kan ta sig mellan stadens ytterkanter, bussar som trafikerar
samåkningsP, bind ihop 3ans spårvagn till en ring... Och fortsätt att bevara våra unika historiska miljöer.
Jag tycker att politikerna behöver tänka långsiktigt. Öka lärartätheten, resurserna i förskola och skola. Se till att alla familjer
eller alla medborgare har tillgång till sjukvård (även psykiatrivård) samt tandvård utan att slussas och för långa väntetider.
Kurator och skolsköterska på alla skolor. Ge socialtjänsten OCH polisen möjlighet att jobba förebyggande och släpp in kyrkan då
människor behöver mångfald. Detta skulle kosta NU men spara massor SEN.
Renovering inne i lägenheterna på Urbergsgatan vore önskvärt smile emoticon
Att Kolmården är en egen kommun!
SM‐Guld till Sleipner igen innan hundra år vore en bra vision...

ja väl uttbygt stor nya stads delar mellan Norrköping och Åby med minst 10 Tusen nya rymliga billiga Bostäder som inte bränner
i plånboken och miljön.
När jag menar miljön att de blir ekologisk och billigt några åkrar kan ge vika det gör inte mycket tror jag. För att producera
spannmål eller liknade är ju inte hur lönsam som helst längre. Bönderna sluttar och odla m.m för att det inte lönsamt längre.
10 000 nya jobb till Norrköping! Och det vill jag ha patent på det här förslaget!! Smiley smile
Ett kallbadhus
En politisk majoritet ledd av moderaterna

Vi är många i Norrköping med omnejd som tränar hund, sommar som vinter... Olika sporter som agility, freestyle, lydnad osv Vi
önskar oss en inomhus hall med bra storlek och bra matta att träna på! Tänk oxå vilket bra sätt att tex kunna använda hallen tex
dagtid i integration med tex undgomar med funktionsnedsättning som vill jobba/träna med djur och mår bättre av det!
Någonstans för oss motorsport entusiaster att utöva drifting/bankörning/ träffar på så vi får bort det från gatan
ny bassängar i Himmelstalundsbadet ! tack .....
gångbro över kungsgatan vid ica stömmen o slutat bygga broar över strömmen,o fattat bevara dessa gamla byggnader /
renoverat de till bostäder som ligger tomma.byggt fängelset till bostäder.
Spånka till Sörping och Blacka
Dags att göra i ordning Galgberget så man kan putta ner politiker som inte sköter sig där Smiley grin
Någonstans att bo skulle ju vara klockrent, gärna något som man har råd med så jag slipper leva på nudlar och korv. Smiley smile
Mer jobb för vart kan man jobba inte stanna hela tiden hemma och vänta på ersättning...
Ett ordentligt spårvagnsnätverk och inte endast 2 linjer, om vi nu vill bli tagna på allvar som spårvagnsstad.
Tidigare bussturer mellan Ektorp o NilsÅbergs gata när man nu ä tvungen o byta arbtider.
Små båtar i inre hamn. Spårvagns linje till krokek, åby så de som bor där slipper ta bilen. Den linjen bör gå över Ingelstad
shopping.
Förhoppningsvis tidigare än så, men en förlängd cykelväg över Händelö, i ett akut steg fram till Oceanvägen. Jag tror att fler
kommer lämna bilen hemma om 20 år, så mer satsning på cykelvägar åt de håll jobben finns. Om 20 år vill jag se balans i antal
förskoleplatser o antal barn samt att Norrköping utvecklar o bevarar sitt fina rykte som studentstad. En skola, gymnasium o
universitet i världsklass tycker jag ska vara mottot nu o verklighet då. Ett intensivt samarbete med Linköping också i syfte att
underlätta för jobbskapande o pendling. I 20‐årsplanen bör också Vatten, fjärrvärme, avlopp, bredband och el ses över och
börja renoveras i tid. Samt dimensionera så det räcker o finns klok avsättning för fjärrvärmen även sommartid.
Bra åldringsvård .bra skolor och barnomsorg

Mer spårvagnar och mindre bussar!
En nöjespark som håller öppet sommarmånaderna. Fler hyreslägenheter. Fler gratis parkeringsplatsområden såsom den i
hamnen.
Lekplats i vidablickparken. Finns många många måååånga hushåll med barn och en stoooor grön yta. Men inget annat...
Få tillbaka folkets park . Med större roligare lek park så som den var på 80‐90 talet å djuren . Nu är det ju dödens park . Stor
sorg å se det bara växa igen
Bostäder vid hamnen, ta ner träd o all skymmande växtlighet runt Åbackarna o håll det borta, fler restauranger, fik o matställen
på Strömsholmen låt staden bli levande med många festivaler, kulturella upplevelser utställningar.
En skola att vara stolt över och som kan driva framtidens unga till att möta framtidens utmaningar! Fler företagare! Ett
Norrköping som tror på framtiden!
Tillräckligt med personal i hela välfärden. Billiga nyproducerade hyresrätter i blandade bostadsområden. Mer och avgiftsfri
kollektivtrafik. Mycket låg arbetslöshet och mycket utbildning. En stad fri från utomhusreklam kanske? Staden är en självklar
Sagt & Gjort !
En hiss vid Hörsalens nya trappa!
Midjor, kanske;)
Spårvagn ut mot Ingelsta och maxi området
Bredband och cykelbanor hela vägen till Djurön. Cykelvägar möjliggör en säker tur till många flera till den vackra naturen som
finns härute. Och bredband möjliggör att ännu flera småföretagare har verktyg för att jobba här.
Ta tillvara den fantastiska TOMTEBYN som tomten byggt upp. Hjälp till att möjliggöra för många förbipasserande att uppleva
detta fantastiska lyckoställe i den goda fantasins tjänst. IRL.
Dra hit mer företag till kommunen. Satsa på skolan, vår framtid. Bygg ut spårvagnsnätet. Bygg bort alla p‐platset. Skapa små
gröna oaser i stan.
Esteröns "återkomst". Esterön åt folket!!!

Bilaga
Synpunkter via e-post i steg 2
Den som i steg 2 hellre lämnade sina synpunkter genom en längre text än via webbtestet
uppmanades att skicka in den via e-post till funktionsbrevlådan vision2035@norrkoping.se.
Tre personer använde sig av den möjligheten, deras e-postmeddelanden finns redovisade här i
sin helhet, endast avsändarinformationen är borttagen.

Person A

Tips på Åtgärder som kan öka trivseln i Norrköping
1 Ordna sammanhängde promenadförbindelse för Dammpromenad mellan norra och södra
sidan i Industrilandskapet. Förbindelsen ska öppnas bakom Louis de Geer och det ska
självklart vara handikappanpassad.
2 Bygg något på Strömsholmen!
3 Skapa bad möjligheter i eller i anslutning till Motala Ström. Tips var man kan ordna
badmöjligheter. Strömsholmen. Åbackarna. Himmelstalund.
4 Försöka få en trevligare inre hamnbassäng med att lägga ex: segel skutor, passagerarbåt
eller kanske husbåtar vid Kajerna.Eller mer avancerade vattenfontäner.
5 Skapa regelbundna Visualiseringar på ex: husfasader.
6 Utnyttja hustak för trädgårdsodling alt Växthus.
7 Dra Spårvagn till Vrinnevisjukhuset, Vilbergen. Ektorp. Saltängen o Ingelsta.
8. Skapa vattenkanal eller damm i stadskärnan
9. Skapa Laxtrappa upp till Glan
10. Snabbåtstrafik mellan Norrköping , Sandviken, Djurparken. Arkösund Fördel med båt
som inte skapar svall ex: Bärplansbåt eller Svävare.
11, Sammanhängande strömpromenad från Universitetet till Hamnbron.
Självklart Handikappanpassad.
12. Farligt med flygkorridor över staden från o till Kungsängen. Alternativ. Fltta flyg
från Kungängen till Bråvalla, Linköping eller lägg ner helt.
13. Om Bråvallaverket blir kvar kan man ordna simbassäng i botten, klättermöjligheter
och överst lägga en roterande Resturang med fin utsikt.
14 Mera grönt i staden

15. Kommunen måste ställa högre krav på utformning av nya
hus. Prioritera spännande förslag på utformning som ökar mångfalden och bidrar till
ökad trivsel.
16. Prioritera tillgänglighet. Det tjänar alla på ex: de med Barnvagnar, Kryckor, Rollator
och Rullstol.
17. Ordna olika spel ex: Boule, Schack, Dam, Badminton på lämpliga ställen ex: på Torg
Park eller gågata. På Vintern, anlägg flera isbanor Centralt
18. Fler offentliga Toaletter. Taggar till toaletter kan säljas Ex:på Turistbyrå, Kommunen.
19. Bättre snöröjning och sandning på vintern. Kommunen måste se till att
fastighetsägare sköter den snöröjning och halkbekämpning de ska ansvara för.
20. Generellt bättre belysning i staden. Ökar säkerhet o trivsel

21. Öka trivseln vid Moa Martinssons torg/plats. Ex: Bygga stor brygga bakom staty med
planteringar på.
22. Placera ut fler vattenfontäner i staden.
23. Ordna bättre skyltning vid infarter till staden som talar om vilken fin stad
Norrköping är. Kanske det går med visuell teknik. Sätter Norrköping på kartan och
lockar in fler turister
24. Ordna ett snyggt kompendium som berättar om tips och stadens historia i då tid o
nu tid. Alla som besöker Norrköping ska få ett sådant kompendium

Person B
Tankar och funderingar om Norrköpings kommun och hur det kan bli ännu bättre
Jag är en 38‐årig 3 barns mamma som bott hela mitt liv i Norrköpings. Jag tycker att det är en
fantastisk stad på många sätt och vi har så mycket att vara stolta över och lyfta fram.
De senaste åren har jag börjat fundera på djupet över mänsklighet och samhälle. Varför är saker och
ting är som det är? Varför mår så många dåligt och känner sådan stress i ett land som Sverige där vi
har förutsättningar och borde kunna ta hand om varandra mycket bättre. Jag har även funderat en
hel del på hälsa, välmående och
När jag läser Norrköpings nuvarande vision ”Det goda livet i Norrköping” känner jag att det finns så
mycket vi kan göra för att verkligen komma ditt på riktigt. Jag vet att en ny vision håller på att
utarbetas i kommunen och är glad att invånarnas önskemål och idéer efterlyses. Visst vill väl vi alla
eftersträva ett gott och meningsfullt liv. Jag har en dröm om att leva och verka i en kommun och ett
samhälle där medmänsklighet, gemenskap, samverkan och välmående inte enbart är honnörsord
utan verklighet. Jag tror på ett sådant samhälle och jag tror på en sådan värld! Jag vet att vi har alla
möjligheter att skapa den bara vi vet vart vi ska börja och vilka värden vi ska ha som grund.
Jag har vänner som bor i Norrköping men arbetar i Katrineholms Kommun som de anser ha ett bättre
tänk kring medmänsklighet, samarbete, meningsfull tillvaro och hur det förverkligas på kommunnivå.
Tänk om Norrköping skulle bli den kommun som öppna dörrar mot något nytt ‐ en kommun i
frammarsch när det gäller medmänsklighet, hälsa och välmående. Det kan till en början handla om
att tänka om i små steg för att sedan låta dessa sprida sig och resultera i större betydelsefulla kliv för
kommunen och dess invånare. 
Föslag/Projektidé : Hälsa i fokus









Hälsoinspiratör
Att ha en ”hälsoinspiratör” i kommunen som letar upp föredrag, föreläsare av olika slag med
tanke på människans välmående och som också arbetar aktivt för att sprida hälsotänket
vidare inom kommunen.
Hälsocentral
Ett steg som jag ser i detta är öppnandet av en ”hälsocentral”, samvaroplats och jag har även
tankar om hur en sådan skulle kunna drivas och vad den skulle kunna innehålla m.m.
Sylten
En fantastisk plats, underbar natur, härlig historik –Vilka möjligheter, vilka förutsättningar!
en ypperlig plats för samvaro och gemenskap som borde nyttjas o användas på olika sätt för
medborgare. En oas som skulle kunna blomma ut och komma fler till glädje.
Aktivt Hälsofrämjande arbete i förskola/skola
Jag är och arbetar just nu som förskollärare så barnen ligger mig oerhört varm om hjärtat och
jag ser mycket som kan göras i arbetet utifrån den rådande läroplanen kring just frågor om
välmående. Här handlar det om att lyfta fokus och tolka mellan raderna för att förtydliga
vikten av hälsofrämjande arbete kring våra yngsta medborgare.
(detta har jag funderat kring tidigare och skickar med det materialet som bilaga)



Det handlar också om att utveckla och förstärka de verktyg som används mest av allt inom
skolväsendet .. PEDAGOGERNA, kompetensutveckling i personlig utveckling, självinsikt och
handledning i pedagogik är viktigare än vad man tror anser jag.
Samverkan
Viktigt för en kommun och dess invånare är också hur samverkan kring olika
myndigheter/instanser fungerar. Där kan man ibland få göra en kraftansamling och se över
ordentligt. T.e.x hur ser samverkan kring ”barns bästa” ut? Som är ett begrepp där jag har
upplevt mycket konstigheter och olika tolkningar under mina år. Hur kan man öka
människors förtroende och känsla för myndigheter? Känslan att de är till för
individ/människa och inte för samhällskontrollerande? Jag upplever nämligen att det
sistnämnda känslan växer i människor.

Jag skulle kunna tänka mig att ingå i ett team och arbeta med frågor rörande detta om viljan i
kommunen finns. Hälsoinspiratörer behövs inom många olika områden och man skulle lätt kunna så
frön kring detta i en kommun. Jag skulle även kunna tänka mig att arbeta med dessa frågor själv och
försöka nå ”rätt” personer som kan sprida tänket vidare. Jag känner att detta är viktigt för framtiden
och att det egentligen är en enkel sak om man är beredd att satsa lite.
Jag vet att vi människor har olika tankar kring vad som är viktigt och vad pengarna bör läggas på men
att arbeta för hälsa och välbefinnande lönar sig ALLTID i längden och då kan det vara värt att låta
annat vänta istället.
Det var lite tankar och funderingar från mig kring att skapa en fantastisk kommun med välmående
individer och medborgare.  Hoppas ni/någon blir nyfikna och vill veta mer.

Person C
Hej!
Hej mitt namn är NN, jag är 23 år gammal och är född och uppvuxen i Norrköping. Jag har
ägnat hela mitt liv åt djur och natur (i synnerhet fågelskådning) i Norrköpingsområdet. Jag
tycker det är synd att inte fler nyttjar vad Norrköpings natur har att erbjuda. Jag har
ytterligare idéer på hur jag vill att Norrköping ska vara om 20 år.
Det är nog få andra städer som har så natursköna omgivningar som Norrköping. Med både
skärgård, djupa kolmårdsskogar, Bråvikens kustlandskap och ett rikt sjölandskap har
Norrköping oändliga möjligheter för en grönare och bättre framtid tillmötes. Kommunen har
ett ovanligt rikt fågelliv, många bra fiskesjöar och rikt djur‐ och växtliv i övrigt. Jag har sedan
länge ansett att Norrköping borde satsa mycket mer på naturturism. Kommunen borde
inrätta fler naturreservat, grönområden, grönstråk, naturutställningar och naturum.
Kommunen borde också satsa mer på guidningar, natursafarin, fågelskådning och fiske.
Allt detta skulle kunna öka kommuninvånarnas trivsel och hälsa liksom miljö‐ och
naturintresset. På längre sikt skulle det också kunna öka företagandet och
föreningsaktiviteten inom kommunen. Ytterst skulle det kunna leda till att Norrköping blir en
attraktivare stad att turista och bo i samt att kommunens ekonomi förstärks. Jag tror
dessutom bestämt att Norrköping har förutsättningarna för att stå i framkant när det gäller
eko‐ och naturturism. Jag ser personligen gärna att Norrköping blir ett framtida nationellt
(om inte internationellt) mecka för djur‐ och naturintresserade. Det om något skulle sätta
Norrköping på världskartan.
Varför inte utnyttja all denna potential som finns där ute? Bråvalla‐området skulle
exempelvis kunna nyttjas för djurguidningar‐ och djurspaning. Längs Knivbergavägen som
skär rakt igenom området har jag (från bilen!) de senaste åren bevittnat både älgar, hjortar,
rådjur, rävar och ugglor i närområdet så gott som varje kvällsligt/nattligt besök sommartid.
Varför inte sätta upp flera plattformar längs vägen där man kan studera djuren med kikare i
skymning och gryning? Svensksundsvikens Naturreservat bör troligtvis vara en av landets
havsörnstätaste fågellokaler. Varje besök till reservatet ger minst 5‐10 havsörnar, vissa
besök så många som 20‐40 örnar. Havsörnarna kan beskådas bekvämt och på nära håll från
det imponerande trevåningshöga fågeltornet. Varför inte skylta mer om denna kommunens
stolthet? Samma reservat är på samma gång en av Europas viktigaste rastlokaler för
rastande gäss. När gässen når sin kulmen är de uppe i så många som 10000‐15000 gäss.
Mullret och vyn från tiotusentals lyftande gäss på vingar från en annalkande havsörn är
bland det mäktigaste man kan uppleva i svensk natur. Få andra svenska fågellokaler hyser
sådana mängder rastande gäss. Varför inte skylta mer om detta?
Vid Leonardsberg passerar i månadsskiftet september/oktober stora mängder rovfåglar på
väg söderut. Vissa höstdagar ses där då hundratals ormvråkar och dussintals falkar och hökar
på en och samma dag. Dessa kan relativt enkelt beskådas med kikare från lokalens fågeltorn.
Därutöver passerar andra fåglar i stor omfattning där man vissa höstdagar med rätt
väderförhållanden kan bevittna tiotusentals ringduvor som flyttar söderut eller
tusenhövdade gåsflockar och hundratals tranor passera nära förbi fågeltornet. Denna
omfattning av passerande/sträckande fåglar saknar motstycke i hela landskapet tillika

närområdet. Varför inte skylta mer om detta? Varför inte göra detta till ett stort
återkommande evenemang ‐ som ett "Falsterbo birdshow" fast i miniatyr?
Jag har många fler förslag på hur man bättre kan nyttja Norrköpings natursköna
omgivningar. Norrköping skulle ha mycket att vinna på, eller omvänt inget att förlora på, att
satsa mer på djur och natur. Förutsättningarna, kunskaperna och möjligheterna finns där.
Men finns viljan och modet som behövs?
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Vision 2035
Omvärldsspaning
– andras visioner
Det här är en omvärldsspaning som utgår från kommuner och organisationer i
Sverige och i andra länder i Europa. Den visar att man kan formulera sin vision
på många olika sätt. Den kan vara kort, ibland nästan som en devis, eller bestå
av långa beskrivande texter. Den kan ha sin utgångspunkt i platsen eller i
vilken framtida position man vill ha.
Här får du se exempel på hur olika visioner har formulerats och hur de
presenteras. Dessutom finns länkar till webbsidor och dokument där du kan
läsa mer.

EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Omvärldsspaning – andras visioner
En del av rapporten av arbetet med Vision 2035

Korta exempel
Här är några exempel på korta formuleringar. Dessa tre presenteras
tillsammans med någon typ av verksamhetsidé eller uppdrag samt värderingar.
Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig
Skatteverket
Dokument: Skatteverkets inriktning, SKV 118, utgiven i mars 2013
https://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb575/13636135
56812/11802.pdf
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt
Trafikverket
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/vision--verksamhetside/
Att skapa en bättre vardag för många människor
IKEA
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about-the-ikea-group/company-information/

Exempel med någon typ av devis
Flera visioner har någon typ av devis eller rubrik, något som kan vara lätt att
komma ihåg. Exemplen är visioner med både kortare och längre formuleringar.
Staden utan gränser – Västerås 2026
”…Staden där människorna känner att allt är möjligt. En stad att vara
stolt över. En stad med människan och tekniken i en framgångsrik
symbios.”
Västerås vision är en lite längre beskrivning med underrubrikerna:


Världsledande kunskap



Tillsammans för Västerås



Den Mälarnära staden



Västerås i världen – världen i Västerås



Handlingskraft och stolthet

Omvärldsspaning – andras visioner
En del av rapporten av arbetet med Vision 2035

Dokument med sammanfattning av visionen:
http://www.vasteras.se/download/18.1dc82af414bc5e5cb711ca5/14252933146
98/V%C3%A4ster%C3%A5s+2026+Staden+utan+gr%C3%A4nser.pdf
Visioner och filmen ”Vår vision och vår strategiska plan”:
http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/planer-ochstyrdokument/oversiktsplan-och-detaljplaner/visioner.html

Helsingborg 2035
År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande,
gemensamma, globala och balanserade staden för människor och
företag.
Staden för dig som vill något.
Helsingborg har inte satt någon speciell rubrik på sin vision men inledningen
avslutas med en slags devis ”Staden för dig som vill något”. Visionen beskrivs
vidare med underrubrikerna:


Den skapande staden



Den pulserande staden



Den gemensamma staden



Den globala staden



Den balanserade staden

http://www.helsingborg2035.se/vision-2035/helsingborgs-vision/
Webbplatsen är en blogg och så här skriver de om bloggen:
”Hur arbetar Helsingborgs stad mot vision Helsingborg 2035 och hur går vi
från vision till verklighet? Här kan du läsa om pågående och genomförda
aktiviteter, projekt och trendspaningar som påverkar och leder arbetet mot
2035.”
På kommunens webb: Program 2015-2018 – i riktning mot Helsingborg 2035
http://www.helsingborg.se/wpcontent/uploads/2015/06/Program_for_mandatperioden_20152018_helsingborgs_stad.pdf
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Gävle sätter segel – Gävle 2025
Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.
Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt.
Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill
leva.
Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i
hemmahamnen.
Det här Gävles är visionen i sin helhet, kort beskriven i fyra meningar.
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Vad-vill-Gavle-kommun/Vision-2025/
På webbplatsen står att visionen innehåller fem strategiska
utvecklingsområden;


stärk ledarskapet och samverkan



forma attraktiva livsmiljöer



stimulera kompetens



innovationer och entreprenörskap



utveckla kommunikationer och infrastruktur



stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin kommun och
profiler Gävle utåt

At lege er at leve – Odense 2017
”… Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor
vi tør eksperimentere. En by, som skaber stærke partnerskaber mellem
alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst. I de krydsfelter, som
opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest
bæredygtige (hållbar) by. …”
Ett utdrag ur visionen som ryms på ett A4:a som finns att läsa på:
http://www.odense.dk/topmenu/indflydelse%20og%20politik/politikker%20og
%20visioner/vision%20odense%202017
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Exempel med beskrivning utan devis
De här exemplen har ingen speciell rubrik eller devis, De har både kortare och
längre formuleringar.
Luleå 2050
Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid
Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och
land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden
och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av
intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en
av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och
internationellt.

Det är Luleås vision i sin helhet som presenteras tillsammans med fem
framtidsbilder som ska fördjupa och förtydliga visionen:
 Levande & växande
 Utrymme med närhet
 Se möjligheterna
 Naturligt färgstark
 Lokalsinne & världsvana
Dokument på 12 sidor med vision och framtidsbilder:
http://www.lulea.se/download/18.755a19e113caa2aea612fda/1360147543220/
Lule%C3%A5+2050+sept08.pdf
Visionen handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tiden:
http://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/vision-lulea2050.html
Borås 2025
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten
mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi
tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås
utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever
människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan
var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans
flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst
för en hållbar utveckling.

Det här är inledningen till Borås vision som beskrivs i en längre text:
http://www.boras.se/kategorisidor/kommunochpolitik/kommunochpolitik/boras
2025/boras2025/visionen.4.6aba5ab513a401f440980002238.html
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16-sidigt dokument med Borås vision och strategiska målområden:
http://www.boras.se/download/18.3b4a384113d1b25cfa080003513/139035385
2347/Broschyr.pdf
Rubrikerna i de sju strategiska målområdena:
 Människor möts i Borås
 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.
 Företagandet växer genom samverkan.
 Livskraftig stadskärna.
 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande.
 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer.
 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Vingåker 2020
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår
hälsa och gemensamma livsmiljö.
Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen
karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer
framgång. Vi vågar bry oss.
Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd.
Därför lyckas vi.
Det här är visionen i sin helhet.
http://www.vingaker.se/Startsida/Politik-och-paverkan/Kommunfullmaktige/Vision/
I en broschyr utvecklas den vidare med dessa underrubriker:
Vi...
...tar ansvar
...värnar om hälsa och livsmiljö
...är stolta
...har karaktär och historia
...tänker nytt
...berömmer framgång
...vågar bry oss
http://www.vingaker.se/upload/Kommunledningsf%C3%B6rvaltningen/Vision
sbroschyr%20R%C3%A4tt%20v%C3%A4g.pdf

Omvärldsspaning – andras visioner
En del av rapporten av arbetet med Vision 2035

Exempel med punkter
Här finns ett exempel som sticker ut lite i formen från de övriga exemplen.
Halmstad har valt en vision med punkter, eller deviser.
Halmstad 2020 (tre hjärtan)
Hemstaden
Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och
kärlek.
Kunskapsstaden
Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt
lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.
Upplevelsestaden
Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och
livskvalitet.
”Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre
hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling.”
http://www.halmstad.se/omkommunen/ekonomiochstyrning/halmstadsvision.8
88.html
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Exempel på position och plats
Några visioner visar att man vill ta en position i jämförelse med andra i landet
och världen. Och en del har valt att lyfta fram platsen man befinner sig på som
en viktig del för framtiden.
En del av exemplen har deviser, andra inte. Det är också exempel på korta och
långa i sin beskrivning.
The greatest city on earth – London 2020
London vill vara bäst i världen.
Visionen presenteras tillsammans med borgmästarens ambitioner:
”The Mayor’s ambition is to make London the best place to work, live, play,
study, invest, and do business. Key to lengthening London’s lead as the
greatest city on earth is creating the conditions for jobs and economic growth.”
https://www.london.gov.uk/mayor-assembly/mayor/vision-2020
Dokument på 84 sidor:
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2020_vision_web.pdf
Interaktiv tidslinje som visar nyckelprojekt som görs för att uppnå visionen:
https://www.london.gov.uk/mayor-assembly/mayor/vision-2020/interactivetimeline

Lissabon
One of the most competitive, innovative and creative cities in Europe.
Lissabon vill ta en position i Europa.
Visionen presenteras tillsammans med en strategi under menyn Business på
webben:
http://www.cm-lisboa.pt/en/business/vision-and-strategy
Digitalt bläddringsbart dokument med vision och strategi:
http://issuu.com/camara_municipal_lisboa/docs/lisbon__economy_inovation_and_stra
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Working together for a bright future – Tampere 2025
Tampere is the best and most attractive city in Finland, a Nordic
metropolis that we build together. We are looking to the future, to a
new generation city that is a functional, beautiful and international city
of culture.
Well-being is our common goal. We provide support for homes as
places that enable a good life. We ensure that everybody is involved.
We promote choices enhancing well-being and we place an emphasis
on preventive services.
We create attractive opportunities for entrepreneurship and job
creation. Businesses have prospects for growth in the domestic and
international business arenas.
Tammerfors vill ta en position som den mest attraktiva staden i Finland.
Det här är visionen i sin helhet och den presenteras som en del av stadens
strategiska plan.
We contribute to the realisation of the vision by:


Working together – we invite all to contribute to our city’s development



Working responsibly – we take responsibility for balanced city
finances, the environment and equality



Working openly and boldly – we revise our operating methods”

http://www.tampere.fi/material/attachments/t/5m6pXm17U/Tampere_City_Str
ategy.pdf
Strategin i korthet:
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/5m6qNiRLy/Tampere_City_Strat
egy_in_Short.pdf

Sveriges ledande miljökommun – Lerum 2025
Lerum vill ta en position i Sverige inom miljöområdet.
”Visionens huvudrubrik - Sveriges ledande miljökommun 2025 - med ledorden
hållbarhet, kreativitet och inflytande, har valts för att de ansetts som viktiga
hörnpelare i ett hållbart samhälle.”
https://www.lerum.se/Vision2025/Att-vara-Sveriges-ledande-miljokommun/
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Mölndal 2022
Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och
kreativitet förstärker vi Västsverige.
Mölndal lyfter fram Västsverige.
http://www.molndal.se/medborgare/kommunochpolitik/vision2022.4.5e35cb0e
13b91ab67f7800011.html
En kort vision som beskrivs vidare utifrån tre fokusområden:


En modig stad med en tydlig historia



Mölndal förstärker Västsverige



En hållbar stad där vi växer och mår bra

Visionen och fokusområdena finns i ett 6-sidigt dokument:
http://www.molndal.se/download/18.399469941410f4fa4312987/13808043657
01/Visionsdokument_mail_pdf.pdf
I dokumentet finns också några mått på när Mölndal närmar sig Vision 2022:


Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar Mölndal som
bostadsort



Fler än nio av tio unga tjejer och killar i Mölndal mår bra och har
framtidstro



Fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt



Mölndal är en av Sveriges främsta näringslivskommuner



Mölndal har ett positivt varumärke som har stärkts över tid



Vi är fler än 70 000 Mölndalsbor

Tomelilla
Här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!
Tomelilla lyfter fram Österlen.
Visionen presenteras tillsammans med värdegrund och målområden:
https://www.tomelilla.se/kommun-politik/kommunens-organisation/visionvardegrund-mal/
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Nyköping 2030
Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina
unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med
både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.
Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av
Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är
en del av vardagen.
Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer,
välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter. I Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla
skeden.
Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping.
Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering
skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och
kunskap i centrum för ett livslångt lärande.
Nyköping har en ny vision från 2015 med lite mer fokus på platsen än den
tidigare.
http://nykoping.se/Kommun--politik/Vision/
Tidigare visionen Nyköping 2020:
Nyköping är en hållbar kommun som med lokal och internationell närhet har
unika möjligheter. Internationaliseringen med åtföljande kulturell mångfald,
ökad rörlighet, ändrade attityder och värderingar och en snabb teknisk
utveckling samt förväntade klimatförändringar är faktorer som kommer att ha
en stor inverkan på Nyköpings kommun och dess verksamhet. Visionen speglar
Nyköping idag och imorgon.

Omvärldsspaning – andras visioner
En del av rapporten av arbetet med Vision 2035

Norrköpings nuvarande vision
Vår vision antogs 2008 och ingår i styrmodellen

Det goda livet finns i Norrköping – Norrköping 2030
I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande
liv för människor i alla åldrar – med möjligheter att förändra vardagen
utifrån sina önskningar och förutsättningar. I Norrköping är vi medvetna
om och agerar utifrån att naturlagarna inte är förhandlingsbara; att
jorden är ett begränsat utrymme med begränsade resurser att vårda
för kommande generationer! …
Rubriken och inledningen till visionen som presenteras i sin helhet i
broschyren:
http://www.norrkoping.se/organisation/mal-regler/vision/vision_broschyr.pdf
Den innehåller följande underrubriker:


I Norrköping lär vi för livet



Norrköping, en viktig del av regionen



Norrköping, en kulturstad



Medborgarnas Norrköping



I Norrköping åldras vi med värdighet
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Förutom visionen kommunicerar kommunen bland annat detta om Norrköpings
framtid:


Klimatvision Linköping och Norrköping – den klimatsmarta regionen.
http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/malregler/program/valfard/klimatvision.pdf



Musikhuvudstad
http://www.norrkoping.se/organisation/malregler/vision/musikhuvudstaden/



Idrottsstaden



Next: Norrköping
http://next.norrkoping.se/



Med mera…

Sedan visionen togs 2008 har kommunen tagit fram en värdegrund och en
kommunikationsplattform:


Respekt, delaktighet, trovärdighet – värdegrund
http://www.norrkoping.se/organisation/mal-regler/vardegrund/



Let’s create Norrköping – kommunikationsplattform
http://www.norrkoping.se/organisation/mal-regler/varumarke/letscreate-norrkoping/

