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• En skylt satt inom gamla ICA och information gällande den publicerades på 
hemsida i februari 2019 

• En Annos i Varnamo nyheter (VN) publicerades i  mars 2019 

• Dialogerna har pågått under 2019

• Webbenkäten var öppen mellan februari och 30 maj 2019

• En dialog öppen för allmänheteh och workshop hölls i Folketshuset i Andestorp  

• Två workshops hölls med två olika skolor i Anderstorp under maj

• Projektet kommer att ta del av resultat från dialoger och workshops

INLEDNING

1



DIGITAL ENKÄT
• 417 personer svarade på enkäten. 394 enkäten är slutförda.
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WORKSHOP MED 
GRUNDSKOLEELEVER 
      OCH 
  ALLMÄNHETEN



• Karta över området 

• Bilder för olika 
funktioner att placera 
var man vill på kartan

• Snören i olika färger för 
att förklara stråk

• Möjligt att lägga till 
egna lappar med 
kommentarer eller 
ritningar

Material och metod för workshops

15

Credits not available.

maj 6, 20192.Tätort

 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 [m]

1:750

o

Färgerna för att illustrera 
olika stråk

”dialogbilderna” som kunde placeras ut på kartan



• Workshop på Folkets Hus i Anderstorp 27:e mars 2019.  

• Inbjudan gick ut brett via kommunens hemsida, sociala medier, lokaltidningar, 
skyltning, m.m.

• Workshopen bestod av en presentation av projektet för allmänheten följt av 
workshops i tio grupper enligt metoden ovan. Tjänstepersoner från avdelningen 
för hållar utveckling och bygg- och miljöförvaltningen deltog från Gislaveds 
kommun.

• Ca. 100-110 personer från allmänheten deltog.

Workshop med allmänheten
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Workshop med allmänheten

• Fler affärer utmed stortgatan

• Lämna stortgatan oförändrad

• Grönytor/park inom området

• Gång- och cykelvägar utmed ån

• Bostäder inom området

• ICA fastighet trygghetsbostäder och 

service (samlingslokal)

• Sportytor inom området

• Bostäder utmed ån.

• Handikapptillgänglighet inom området



Workshop med barn och unga

• Workshop på Ekeskolan (årskurs 5) och Åsenskolan (årskurs 8) i Anderstorp.  

• Uppsökande dialog med anledning av åldersspannet bland svarande på 
enkäter och deltagare i dialogen på Folkets Hus. 

• Workshopen bestod av en lite abstraktare värderingövning och en 
presentation av projektet följt av workshops i 4 eller 5 grupper enligt metoden. 
Tjänstepersoner från avdelningen för hållar utveckling och bygg- och 
miljöförvaltningen deltog från Gislaveds kommun.

• Ca. 50 barn och unga från skolor deltog.
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Workshop med barn och unga
• Sportytor (skatepark, basketplan,etc)

• Fler affärer utmed stortgatan 

• Lekplats inom området

• Torg inom området

• Blandade bostäder inom området

• Parkering under jord 

• GC väg och grönt utmed ån

• Tillgänglighet med bro över ån 

• ICA fastighet service lokal (bio)
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ÖVRIGA INKOMNA 
SYNPUNKTER
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