
21  responses

Sammanfattning  Se  hela  svar

Hur  fick  du  information  om  landsbygdsdagen?

via  Västerviks  kommuns  hemsida 0 0%

annons  i  tidningen 4 19%

landsbygdsutvecklarens  nyhetsbrev 8 38%

facebook 3 14%

Other 6 29%

Din  upplevelse  av  denna  landsbygdsdag

Programmet  var  som  helhet...

1  - Ointressant 0 0%

2 0 0%

3 11 52%

4  - Intressant 10 48%



Ointressant Intressant

Inledningen  var...

Ointresant Intressant

1  - Ointresant 0 0%

2 6 29%

3 13 62%

4  - Intressant 2 10%

Passet  med  Grytgöls  IK  var...

Ointressant Intressant

1  - Ointressant 0 0%

2 0 0%

3 6 29%

4  - Intressant 15 71%

Passet  med  "viktigast  just  nu"  var...
1  - Ointressant 0 0%



Ointressant Intressant

2 2 10%

3 15 71%

4  - Intressant 4 19%

Passet  med  miniföredrag  från  kommunen  var...

Ointressant Intressant

1  - Ointressant 0 0%

2 4 19%

3 11 52%

4  - Intressant 6 29%

Övriga  synpunkter  om  programmet  på  denna  landsbygdsdag

Det  kändes  som  att  de  sista  punkterna  på  programmet  var  överflödiga. Saknade  politiker  från  kommunledningen. synd  att  inte  våra  ledande  pol.  m  o.  s  var  där,

det  är  ju  dom  som  bestämmer,  o.  skickar  gen.  sin  frånvaro  budskapet,  att  landsbygden  är  oviktig.  så  det  som  kommer  fram  blir  ändå  inget  av.  det  var  flera  delt.  i  ukna

förra  året,  men  skolor,  bibliotek  las  ändå  ner.  känns  som  vi  helt  koppla  bort  V-vik  o.  pol.  de  ägnar  sig  bara  åt  att  försämra  för  oss.  Förbättringar  gäller  bara  c-orten.  Du

Lottie  gör  vad  du  kan,  men  du  är  nog  istort  sett  bakbunden.  maten  bra,  men  lokalen  kall   Att  det  fattad ...



Inför  nästa  landsbygdsdag

Vad  vill  du  ha  mer  av  på  en  sån  här  träff?
Information  från  kommunen 0 0%

Inspiration  (externa  föreläsare) 9 43%

erfarenhetsutbyte  mellan  föreningar 10 48%

politikerpanel 2 10%

Vad  vill  du  ha  mindre  av  på  en  sån  här  träff?
Information  från  kommunen 3 14%

Inspiration  (externa  föreläsare) 1 5%

erfarenhetsutbyte  mellan  föreningar 4 19%

politikerpanel 11 52%

Vilken  tid  under  veckan  passar  bäst?
Vardag  heldag 1 5%

Vardag  halvdag  (ex  från  lunch  till  kväll) 3 14%

Vardag  kväll 3 14%



Helg  halvdag 11 52%

Helg  heldag 8 38%

Helg  kväll 0 0%

People  may  select  more  than  one  checkbox,  so  percentages  may  add  up  to

more  than  100%.

Hur  ofta  tycker  du  att  det  ska  arrangeras  möten  liknande  denna?

1  gång  om  året 8 38%

2  gånger  om  året 11 52%

4  gånger  om  året 2 10%

fler  än  fyra  gånger  om  året 0 0%

Efter  att  deltagit  den  24/11  är  du  mer  eller  mindre  interesserad  av  liknande  aktiviteter

mer.  Jag  kommer  troligen  vara  med  även  nästa  gång. 21 100%

mindre.  Jag  kommer  inte  vara  med  nästa  gång. 0 0%



Övriga  synpunkter

alla  ledande  pol.  skall  vara  med,  både  från  opposition  o.  majoritet.  även  led.  tjänstemän.  öppenhet  o.  transperens,  inget  mygel  Inte  fel  att  ta  med  Vision

Västervik  o.  deras  ideer. Viktigt  att  möteslokalen  är  välanpassad  vad  gäller  ljud,  ljus  och  bild,  vilket  lokalen  i  Loftahammar  var/är. Varför  fanns  inte  flera

föreningar  representerade  från  Loftahammar.  Försök  att  få  till  samarbete  mellan  de  olika  orterna  utanför  stadskärnan Skulle  vara  trevligt  att  göra  en

vandring  på  orten  som  man  besöker. TOPPEN! Tycker  det  var  lite  dålig  uppslutning.  Både  fler  föreningar  och  mer  "privat"  folk  borde  vara  int ...

Number  of  daily  responses


