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En demokratienkät till Lyckselebor från Lycksele 
bibliotek. 

 
Min bostad finns i/ här bor jag: 

Namn  Antal  %  

I en av byarna som är servicenod: 
Rusksele, Örträsk, Kristineberg eller 
Kattisavan.  

3  3,1  

By i Lycksele kommun (ej servicenod)  16  16,5  
Lycksele stad  78  80,4  

Total  97  100  
 
 
Svarsfrekvens  

97% (97/100)  
 
  
Kön och könsidentitet 

Namn  Antal  %  

Kvinna  78  80,4  

Man  17  17,5  

Ickebinär  0  0  
Annat  0  0  

Vill ej svara  2  2,1  
Total  97  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97% (97/100)  
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Min ålder. 

Namn  Antal  %  

16 - 19  10  10,2  

20 - 29  8  8,2  

30 - 39  20  20,4  
40 - 49  21  21,4  

50 - 64  39  39,8  
Total  98  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98% (98/100)  
 
  
 

 

Här väljer du din nuvarande sysselsättning. 

Namn  Antal  %  

Jag går på gymnasiet  10  10,2  

Jag studerar (högskola/universitet, 
yrkeskurs, folkhögskola).  0  0  

Jag arbetar  84  85,7  
Övrigt - jag är arbetssökande, 
sjukskriven, föräldraledig, annat  4  4,1  

Total  98  100  
 
 
Svarsfrekvens  

98% (98/100)  
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Enligt Lycksele kommuns vision och mål, ska du som bor i Lycksele ha möjlighet att utöva ditt 
fritidsintresse utifrån dina förutsättningar och intressen. I hur stor utsträckning kan du det? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  27  27,8  
Ganska bra  55  56,7  

Ganska dåligt  12  12,4  
Mycket dåligt  3  3,1  

Total  97  100  

Svarsfrekvens  

97% (97/100)  
 
 

 
 

Vilka fritidsintressen och hobbies får dig att må bra? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Tävla  2  2  

Sport, spel och träning  47  48  
Slöjd och hantverk  28  28,6  

Samla kollektioner, auktioner och loppisar  26  26,5  
Konst och kreativa hobbies  25  25,5  

Skruva och bygga. Gör det själv  20  20,4  

Skogen  44  44,9  
Hem och trädgård  40  40,8  

Resor  38  38,8  
Sociala aktiviteter och umgås med familj och 
vänner  57  58,2  

Jakt och fiske  20  20,4  
Motorintresserad  9  9,2  

Läsa  37  37,8  
Mat och dryck  47  48  

Film, tv, bio, internet  48  49  

Djur och natur  39  39,8  
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Inredning och design  26  26,5  
Övrigt, bocka i rutan och skriv nedan  9  9,2  

Total  562  573,5  
Svarsfrekvens  

98% (98/100)  
 

Övrigt  

Promenera på icke asfalterade vägar. Utan att måsta åka bil utanför stan.  
All form av hästrelaterade aktiviteter, dans  

Live musik, författarsamtal, kultur i allmänhet.  
Logeverksamhet  

Scenkonst  

Mode, skönhet, shopping  
Handarbete  

Kultur såsom teater, musik och dansföreställningar.  
Hundträning  
 
 

Vad skulle underlätta för dig, att utöva dina hobbies och intressen? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Ha närmare till aktivitet. Lätt att ta 
sig dit.  23  26,1  

Ekonomi till utrustning, 
medlemskap.  20  22,7  

Sällskap  25  28,4  

Lämplig lokal eller plats.  24  27,3  
Tider som passar mig  39  44,3  

Instruktör, tränare eller kurs i 
ämnet  26  29,5  

Övrigt, bocka i rutan och skriv 
nedan  13  14,8  

Total  170  193,2  

Svarsfrekvens  

88% (88/100)  
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Övrigt  

Är nöjd som det är  
vet inte  

Det finns inte att testa på i Lycksele eller kunskap saknas  

Att aktiviteten öht finns i Lycksele och eller att det är tillräckligt många som vill vara med.  
Öppna upp för byggande sjönära tomter.  

Mer/större utbud. Mer information och lättillgänglig information om vad som finns/går att göra på 
fritiden.  
Mer fritid  

Ett större utbud på råvaror hade definitivt underlättat matintresset  
Finns ett alldeles för litet utbud av gruppträningspass på gymmet. Saknas queera sammanhang för hbtq-
personer  

Större utbud  

Är nöjd som det är  
Skulle gärna ha ett korpenlag i fotboll för kvinnor  
 
 

Vilka utemiljöer i Lycksele använder du för hälsa och umgänge? Flera val möjliga. Välj miljöer 
du använder både i Lycksele tätort och i byarna. 

- Centrum / byagård 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele 
tätort  65  86,7  

Följande använder jag byarna  21  28  

Total  86  114,7  
 
 
Svarsfrekvens  

75% (75/100)  
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Badplatser 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele 
tätort  57  76  

Följande använder jag byarna  46  61,3  
Total  103  137,3  

 
 
Svarsfrekvens  

75% (75/100)  
 
 

 
 

 

- Grönområden och parker 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele 
tätort  59  84,3  

Följande använder jag byarna  19  27,1  

Total  78  111,4  
 
 
Svarsfrekvens  

70% (70/100)  
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 Motionsspår 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele tätort  57  85,1  

Följande använder jag byarna  16  23,9  
Total  73  109  

 
 
Svarsfrekvens  

67% (67/100)  
 
  
- Skogsstigar 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele 
tätort  56  70,9  

Följande använder jag byarna  43  54,4  

Total  99  125,3  
 
 
Svarsfrekvens  

79% (79/100)  
 
  
- Cykelbanor 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele tätort  63  94  

Följande använder jag byarna  10  14,9  

Total  73  109  
 
 
Svarsfrekvens  

67% (67/100)  
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- Lekplatser 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele tätort  41  97,6  

Följande använder jag byarna  4  9,5  
Total  45  107,1  

 
 
Svarsfrekvens  

42% (42/100)  
 
  
- Elljusspår vinter/sommar 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele tätort  51  92,7  
Följande använder jag byarna  10  18,2  

Total  61  110,9  
 
 
Svarsfrekvens  

55% (55/100)  
 
 

 
- Skoterspår 

Namn  Antal  %  

Följande använder jag i Lycksele tätort  43  68,3  
Följande använder jag byarna  45  71,4  

Total  88  139,7  
 
 
Svarsfrekvens  

63% (63/100)  
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Skriv nedan hur du skulle vilja utveckla/ förändra de utemiljöer du använder. 

Upprustning av cykelbanor för att underlätta cykling/kick med barnen. Hög skaderisk på 
cykelbanorna vid campingen  
Cykelbanor med säkrare överfarter / fler gång och cykel tunnlar  
Plats för ungdomar. De blir bortskuffade nu. De behöver få ta plats och känna sig önskade.  
Att stigar, utflyktsmål som bror och badplatser underhålls. Oklart vem som är ägare men 
skogsbolag, kommun mfl kan kanske hjälpas åt. Exempelvis Lycksbäcken.  
Skäliga bidrag till de byaföreningar som sköter arbetet med att hålla skoterspår, elljusspår, 
badplatser och promenadstigar etc i gott skick  
Behålla naturen så orörd som möjligt  
Mer parker, normala ʺhängʺställen både sommar och vinter.  
vet inte  
Att man har någon stans ungdomar kan vara på kvällen.  
Ja vat int  
mer gatlyktor  
Ha något ställe att bara kunna vara på med vänner som t.ex. midgård fast öppet dygnet runt, större 
och lite annorlunda.  
Gångstråk runt älven, alltså från Gammplatsen bort på norräng. Upprustade lekparker och 
grön/planteringsområden. Kanske någon äng med blommande ängsblommor. Ett naturligt sätt att 
ta sig ner till gammplatsen och till Vintervägen, både på sommaren och vintern. Som är säkrare än i 
dag, och så man slipper gå bland trafik. Bättre uppfart vid Vintervägen mot tunneln för rullatorer, 
sparkar och barnvagnar. Mer städat och vårdat sommartid.  
Mer sittplatser, mera ljus, öppna ytor  
Mera fina, inbjudande park områden, gärna med möjlighet att köpa fika/glass på sommaren.  
Vet ej  
Sjönära tomt. Finns mark men byggnation förbjuden. Varför?  
Jag skulle vilja ha inhägnade lekplatser för yngre barn  
Mera belysning kring små tjärnar ex grundtjärn  
Fler grönområden, med promenadsträckor i centrala Lycksele. En park.  
Finns många fina utemiljöer i lycksele. Men är inte själv en naturmänniska. Kanske om det fanns 
något trevligt på korpberget? Eller att stranden vid manhattan och korpberget hölls efter lite bättre. 
Känns som de ofta är skräp/glas i dessa miljöer  
Fler cykel- och gångbanor  
Mer kreativa inslag i utemiljöerna. Saker att titta på och upptäcka. Fler hinderbanor, äventyrsslingor 
etc  



10 
 

Furuvik behöver fler lekplatser och bättre skötsel av parkerna, många turister undrar varför varför 
tex. Parken vid anläggarbacken är så eftersatt..  
Mer belysning.  
Utveckla bocksliden slalombacken området , värmestugan fräschas till , utbud på matservering , 
bygga altan golv med bänkar , husvagnsplatser, bussturer till från , ny lift till barnbacken eftersom 
den krånglar inte anpassad för lycksele vintrar. Liftkorts erbjudanden för lyckselebor. Utveckla 
badparken öppettider öppet till vecka 34,35 får inte stänga före skolorna börjar ! Upprustningen 
nya attraktioner , nya ruschkanor , solstolar , parasoll , aktivitet tex yoga , bygga volleyboll bana ,  
Kolla över ʺsmåbroarʺ på skogsstigar (Tex; det finns byggt mindre spångar/broar för att kunna 
passera myrområden, men flera behöver ses över/repareras)  
Bättre fiskemöjligheter.  
Kick/skatepark i slänten bredvid biblioteket  
Mer grönska och att underlätta cyklandet till ställen utanför centrum (t.ex. ut till naturen mot 
Knaften/Bratten).  
Skulle gärna ha fler cykelbanor in till stan. T.ex. En cykelbana från bratten till centrum Lycksele  
Skulle vilja ta mig till Gammplatsen på ett säkert sätt utan bil, t.ex. att gå med barnvagn över stora 
vägen känns inte säkert, så jag måste alltid ta bilen dit trots att jag bor centralt. Vill också att 
Tannens skidspår ska vara gratis och att rundan runt tjärnen ska vara för gående/cyklande och inte 
för tävlingsskidåkare/rullskidåkare som kör snabbt. .  
Hundrastgård på Södermalm mellan Maskrosen och Stormhatten.  
Skyltade och iordningställda leder. Bevara skog orörd.  
Genom att anpassa efter ett mer holistisk perspektiv, där man tar med hela människan och alla dess 
behov.  
 
För att du ska trivas i Lycksele, hur viktigt är det för dig att du kan utöva dina hobbies och 
intressen? 

Namn  Antal  %  

Mycket viktigt  53  55,2  

Ganska viktigt  38  39,6  
Ganska oviktig  5  5,2  

Oviktig  0  0  
Total  96  100  

 
 
Svarsfrekvens  

96% (96/100)  
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Vilka är dina fem vanligaste mötesplatser? 

Namn  Antal  %  

I hemmet eller trädgården  89  91,8  
Café, pub eller restaurang  67  69,1  

Ute i naturen och friluftsområden  73  75,3  

I replokal, ateljé eller annan kulturlokal  3  3,1  
Garaget  7  7,2  

Vid ett kulturevenemang  30  30,9  
Biblioteket  14  14,4  

Kyrkan  3  3,1  
Föreningslokalen  12  12,4  

På upptäcktsfärd med bil eller buss  24  24,7  

Idrottsanläggning  29  29,9  
Sevärdheter och besöksmål  50  51,5  

Total  401  413,4  
 
 
Svarsfrekvens  

97% (97/100)  
 
 

 

Saknas någon träffpunkt eller vill du förändra eller förbättra en mötesplats du använder idag? 
Skriv nedan 

 
• Mer mindre evenemang i centrum  
• Träffpunkt för ungdomar saknas. Särskilt för motorburen ungdom.  
• Kvällsöppet café saknas.  
• Mer intressanta föreläsningar inom kulturområdet.  
• Kvällsöppna samlingsplatser som inte är restaurang  
• nej de tycker jag inte  
• Ett ställe man kan träffas med bilar  
• Ett mötesställe för unga där man kan vara och hänga (Som inte är midgård)  
• För ungdomar saknas det. Skapa mer kultur för caféer, både för plugg, socialt och och gör 

ungdomar.  
• Valmöjligheter saknas. Inte nog mycket variation.  
• Stor affär typ Åhléns, festivalplats för olika uppträdanden  
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• Fler utsiktsplatser och bättre nyttjande av den vackra älven. Mötesplatser och promenadstråk.  
• Ett lekland/ spel hall  
• Stor och gratis parkering i centrum av Lycksele  
• En bra pulkabacke i stan. Går det göra något av berglundaberget kanske?  
• Ja. Det saknar träffpunkter för hbtq-personer.  
• Det saknas aktiviteter för människor som är inflyttande, inte har ett umgänge i stan som 

sträcker sig tillbaka till förskolan och som har andra intressen än jakt och fiske.  
• Saknas sammanhang för människor som uppskattar kultur och bildning i någon form.  
• Det saknas kvällscaféer. 
• Det finns inga naturliga mötesplatser för människor som inte är föräldrar och som är barnfria. 

Hela Lycksele är anpassat för barnfamiljer. Detta gör tyvärr att jag inte kommer att bli långvarig 
här.  

• Fler sorters pub, tex wine bar, whiskey pub. Konst/kulturhus, live band musikarrangemang.  
• Kvälls och helgöppna caféer  
• Saknar inget  
• Café på kvällstid  
• Skatepark/betongpark. Multifunktionsarena mer i centrum.  
• Arenaälven. Bästa stället att träffas  
• Inte vad jag kan komma på just nu  
• Hade önskat mer caféer med kvällsöppet  
• Hundklubb, brukshundsklubb  
• Någonting för yngre vuxna  
• Tycker det borde finnas fler idrottsanläggningar som anpassas för sporten, tex gymnastik, finns 

ingen särskild hall för gymnastik så därför kan vi inte utöva sporten till fullo och vi får heller inte 
nog med tider på de hallar som finns idag. Därför tycker jag att det borde finnas en särskild hall 
för detta.  

• Det saknas parker med fokus på hälsa, andlighet, odling i ett hållbart perspektiv.  
• Vinbar 
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Lycksele kommun har antagit en kulturplan för 2022–2024. Om Lycksele tätort ska utveckla 
Kulturbacken, det vill säga: Musikskolan/kulturskolan, biblioteket och MB medborgarhuset. 
Vad vill du ska finnas där? Flera val möjligt 

 
Namn  Antal  %  

Replokaler till musiker, dansare, 
teater och liknande  26  30,2  

Scener i olika storlekar, med ljud 
och ljus.  21  24,4  

Mötesplats med café eller pub och 
en öppen scen för spontana 
uppträdanden  

61  70,9  

Fler utställningslokaler  12  14  
Rejäl arbetsyta för skapande, 
kontor eller ateljé, med möjlighet 
att hyra exempelvis per dag.  

15  17,4  

Plats att prova på olika 
skapartekniker ex. Makerspace eller 
en större skaparverkstad  

26  30,2  

Fler lokaler för hantverk, som väva, 
sy, snida, keramik  32  37,2  

Poddrum med ljudteknik och video, 
att låna eller hyra  8  9,3  

Kök för matlagningskurser  24  27,9  

Fler träffpunkter  23  26,7  
Ovanstående fast även i byarna  15  17,4  

Övrigt, bock i rutan och skriv nedan  9  10,5  

Total  272  316,3  
Svarsfrekvens  

86% (86/100)  
 
 

 

Övrigt 
• Möjlighet och plats så att det samiska kulturutövandet kan få större plats  
• Kulturskolan! Bild och hantverk för barn med utbildade pedagoger på kvällstid! Tänk på de 

barn som inte passar in i mallen idrott, som inte vill tävla, utan som vill skapa konst? Vart går 
ett sådant barn? Det finns inget i dagsläget… visst pyssel finns i församlingarna. En neutral 
part såsom kulturskolan vore det absolut bästa. För att synliggöra de barn med en sådan stor 
skaparlust där de också kan då möts andra barn med samma intresse  
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• Arkade  
• Utveckla även ʺkulturbackenʺ utomhus med fler sittplatser och skapar hörnor.  
• Skatepark  
• Mötesplatser för människor med andra intressen och livsstilar än jakt och fiske, där det finns 

möjlighet att träffas och där det inte förutsätts att du köpt hela svenssonpaketet och är 
förälder.  

• Mer billiga färdiga marknadsstånd i centrum för lokala människor med saker att sälja billiga 
att hyra för lokalt boende 

 

Har du någon idé om ett rum eller lokal i Lycksele kommun, som kulle kunna användas till 
kultur? Att användas enstaka gång eller på längre sikt. 

Namn  Antal  %  

Jag har ingen idé  69  83,1  

Förslag, bocka i rutan och skriv 
nedan:  14  16,9  

Total  83  100  
 
 
Svarsfrekvens  

83% (83/100)  
 
 

 
Förslag 

Hotellet, MB, olika konferens salar/ rum  
MB, Busstationen, garage i utkanten av stan  

Huset kv Köpmannen, st Mikaelsgården, Tuggengården.  
Utveckla kulturskolan. Delar av musikskolan kan göras till konststudios, eller lokaler i MB  

Johan Skyttes skola.  

MB  
Gamla handelsbanken. Huset vid den nya lekparken.  

Gammplatsen  
MB-huset. Kommunen har hyrt det är x antal år framöver och betalar för kontoren men det står 
gapande tomma. Ingen använder dem i dagsläget. Det rosa fina gamla huset vid MB som också står tomt 
och förfallet fastän att det har sjukt mkt potential.  

Gamla handelsbanken på Torget  
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Vad händer med ʺgamla Dollar lokalenʺ när Dollar flyttar? En lokal som ligger fint centralt samt i 
anslutning till Arena Älven till  

Nånstans där det ekar tomt på gågatan.. där kan kultur få eka istället  
Gammplatsen som arena  

Gamla Handelsbankshuset. Templet - används alla rum där?  
 
 

Hur kan vi skapa mer hawaiifeeling på Hawaii-udden? Skriv nedan din idé 

Cafe/pub sommartid med enklare servering  

Liten utescen för spontan musikanter  
Trevliga sittplatser, liite mer sand,  

Ljussättning och Ljudsättning café glass  

Underhålla sandstranden. Städa regelbundet.  
Området är bra, men ev fler sittplatser.  

Mer mysiga platser att hänga på. Mysig belysning. Intressanta saker att kolla på t ex konst i någon 
trevligare form  
flytande öar att simma eller paddla till  
vattenvolleyboll nät  
flytande studsmatta  
riktig sandstrand, särskilt område för små barn  
kunna woka sin mat på stranden  

har ingen bra  
Palmer  

Ha fler konstnärer och bättre ljus.  
palmer  

vet ej  

palmer, en fin strand  
Rengöra stället lite mer, inklusive alla träbitar och grenar i vattnet. Kanske göra något litet stånd som 
man kan köpa något att dricka eller äta. ASFALTERA!  

små stånd där man kan köpa, snacks dricka, minska nedskräpningen där.  
Utställningar. Trädgårdar och blommor. Rök upp mot Avan. Fler sitt och mötesplatser.  

Fler sittplatser, palmer i trä el stål, vindsnurror, vimplar  
Pop-up bar vid fint väder med glass, drinkar, öl, vin, snacks.  
Badbrygga  
Båtplatser/ʺgästhamnʺ (kanske mer mot Hotell parkeringen)  
Inkludera ʺpölen på insidanʺ på något sätt.  
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Hyra ut båtar och flytvästar (för att fiska eller besöka Killingholmen som man för övrigt kunde göra en 
fin grillplats på, även för vintertid)  
Hyra ut bad/bastuflotte  
Någon kul vattenaktivitet  

Vet ej  
Lycksele kommun gör och har gjort mycket senaste tiden. Kanske en liten båthamn.  

Mysbelysning, mera sittplatser  

En större/längre brygga med sittplatser på  
Temapark, trevlig belysning, uthyrning av olika slag (ex kanot, supboard, flotte), brygga. Och framförallt 
hålla efter med städningen!  

Kanske nån möjlighet till samarbete med Badparken så man kan handla lite fika och glass utan att lösa in 
sig för att bada  
Ställe för ombyte, solstolar, brygga  

Hålla det rent och snyggt, tömma sopkorgar , bort med måsarna, mer sand .  
Hängmattor eller krokar för att hänga upp sin hängmatta. Kokosnötter i träden som konstinslag, 
träskyltar av drivved eller surfbrädor, skylt med bokstäver Hawaii, Solstolar, mer parasoll, selfiefotoram, 
en stor palm (en palm av något hållbart material som fungerar både som symbol men även som 
parasoll) blommor som slingrar sig runt trädstammarna.  
Nyttja skolor och föreningar i ett gemensamt projekt.  

En glassvagn!  
Förbjuda att åka vattenskoter i den område. Även under motorvecka.  
Skapa finare miljö - mer buskar och blommor  
Finare och renare strand  

Låt den va som den är  

Ta inspiration från hur Luleå kommun lyckades göra om en stor betongplan/industrihamn till en 
välbesökt tropisk strand där det flockas folk hela somrarna. Googla södra hamnplan, Luleå, för mer 
inspiration. De har fika och matförsäljning på stranden, volleybollnät, uthyrning av utrustning 
(fritidsbanken)  

Fler ställen att sitta på med typ trä golv och bänkar, typ beach party vibe.  

Bygga solstolar i trå och parasoll  
Livemusik och sommarkafé, bryggor  

Stora lampor så det är varmt året runt hehe. Har ärligt inte hunnit kolla vad som är gjort redan så jag vet 
inte  
Statyer av tex pelikaner eller palmer. Sittplatser med tak täckt av palmblad. Mjuk fin sand i anslutning 
samt i vattnet. Möjlighet att hyra solstolar.  

Mobil bar/cafe  
Jag har ingen ide  

Rensa från skräp ffa sommartid. Möjlighet att ex köpa glass.  
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Städa ytorna ofta, under sommaren ser det alltid skräpigt ut. Pubkväll, trubadurer på flytbrygga med 
enklare tilltugg/maträtter att köpa  

Fler mötespunkter  
Breda gungor att gunga på.. solbäddar  
Ha en ʺbeachfestivalʺ med paraplyer som hänger uppe i träden som ett tak, raggemusik eller annan 
ʺchillmusikʺ, hängmattor,  

Jag tycker att det området redan är mycket fin och har hawaiikänsla. Kommunen borde fokusera 
resurserna på att utveckla de ställen som inte är så trevliga än.  

Fler sittplatser med grillplats  
Bänkar och belysning  

Blombuskar kanske?  
Sittplatser som har mer ʺutomlandsfeelingʺ, typ med ʺstråtakʺ. Man skulle också kunna rusta upp och 
göra strandbotten där man kan bada. I dagsläget är botten full av glassplitter från när skoter på vatten 
hålls där under motorveckan.  

Bevara området som det är.  
En rejäl påfyllning av sand, där någon del av udden även har gjutna trappsteg/ avsatser i betong.  

Fasta solsängar i trä/betong/järn. Volleybollnät. Basketkorg. Strandlek...Parasoll av , ja säg det.  
musik frågetävling  
vedeldad pizzaslice  
flytande ö  
bättre sand  
 
 

Hur skulle du vilja utveckla Arena älven sommar som vinter? Skriv nedan 

Båtrampningsplats med parkeringsmöjligheter  
Skridskodisco! (Igen)  
Fler sittplatser /bord för den som vill vila sig längs isvägen  

Fiskebryggor sommartid  
utveckla hawaii udden  

Tycker de gör ett jättebra jobb!  

Bättre skyltning för utomstående och skyltning till parkering  
mer saker man kan göra, tex isbana för bilar  

jag tycker den är bra 
de är bra som de är nu  

Mer aktiviteter för alla åldrar.  
Gångstråk hela vägen runt sommartid, och vintertid. Mer kultur och utställningar.  

Mer sittplatser, grillplatser, ytor till spel, scen  
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Pop-up bar vid fint väder med glass, drinkar, öl, vin, snacks.  
Badbrygga  
Båtplatser/ʺgästhamnʺ (kanske mer mot Hotell parkeringen)  
Hyra ut båtar och flytvästar (för att fiska eller besöka Killingholmen som man för övrigt kunde göra en 
fin grillplats på, även för vintertid)  
Hyra ut vattenskotrar, luftmadrasser eller någon annan kul vattenaktivitet  
Hyra ut bad/bastuflotte  
Inkludera ʺpölen på insidanʺ på Hawaiiudden på något sätt.  
Hyra ut fiskegrejor. Sommar som vinter.  

Bryggor. Båthamn.  
Som nu  

Såååå bra som det är nu, mera träffar, arrangemang  
Är bra redan  

Inte varit ner till arena älven någonting, men det låter som det redan görs ett fantastiskt jobb under 
vinterhalvåret. Hade kanske varit kul att ta in en-två dagar i veckan att man kan få betala en summa och 
åka hundspann runt arenaälven? Hyra skotrar och få köra, för dem som inte har råd/plats för egen 
skoter? Sommartid (se alternativen för hawaii udden, med olika uthyrningar/brygga ect.)  

En färjetur över älven på sommaren  
Utveckla arrangemangen. Skapa en arrangemangskalender. Fler sitt-och grillplatser.  

Sommar- vattentrampoliner, upplevelse bad med jetstrålar, uthyrning av jetski med tillhörande bana.  
Vinter- skoter uthyrning, uthyrning av skoterpulka.  
Att det är ett lugnt och tyst område.  
Ha en hundparken med staketet så att man kan släppa hundarna  

Inte alls  
SUP uthyrning, flottehyrning, fiskeutrustning uthyrning  

Båttaxi på sommaren , räkbåt/ resturang som åker omkring på älven ,  
Sommar: Långa bryggor med sittbänkar så man tar sig ut en bit i vattnet.  

Ingen aning  

Hopptorn ute i vattnet, fler grillplatser, någon slags fontän som kunde göra ʺvatten showʺ (typ som vissa 
hotell i Las Vegas har)  
Fortsätta att se till så det finns utrustning att hyra året runt, skridskor, sup, kajak, båt, kite, snöskor, 
skidor, tält, sovsäck, ryggsäck osv. Om det finns ett mer utökat utbud så kommer också fler människor 
att vilja vara ute. Brist på egen utrustning är ett faktum.  

Vinter: minska trängseln genom fler vindskydd bort mot Ansia camping och att lägga starten på 
skidspåret en bit uppåt älven och ordna någon större grillplats även på den sidan av Vintervägen. 
Bastuflotte med isvak ute på älven som kan hyras av sällskap men som även har öppet för allmänheten 
ibland.  
Sommar: Lägga ut brygga med sittplatser, se till att soptunnor töms även sommartid.  
Har ingen ide  

Att en del av den upplogade vägen är med lite snö så att det ex går att springa.  
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Att Lycksele kommun erbjuder och bekostar samma satsning på Vindelälven  

Tycker att arena älven på vintern är fantastiskt, skulle behövs mer arrangemang på sommaren  
Fler mötespunkter, variation av utformning  

Pumpa in mer pengar i projektet då detta är helt magiskt på vintern.. snacka om att lyckas göra en 
möteplats för 0-110åringar och alla kan njuta tillsammans, mer buor då det är så vanvettigt populärt, 
iglo, toalett, sopkorgar, alla älskar denna plats.  
 
Sommaren.. fixa en lekplats, ta fram fina korpberget, knyt ihop områdena, bryggor, sopkogar, 
rullstolsnedfart för bad.  

Det var mycket trevlig när man kunde grilla och köpa hamburgare där på vintern efter att ha tagit en 
promenad på isen. Mer av/oftare sådana ʺengagemangʺ.  

Foodtruck  

Café och toaletter behövs! Speciellt toaletter..  
Inga nya idéer, tycker att det som finns är jättebra och lockande!  

Förlänga skidspåret. Det skulle kunna dras i skogen också. Behålla och skylta upp skogsstigar. Skapa 
längre och mindre motionsslingor av befintliga och nya stigar.  
Vinter jobbas det ju på för fullt. Sommar . Kanot båt eller annat man kan hyra låna. eller ha träffar kurser 
utflykter som är organiserade. Kan tänka mej att det är många som inte suttit i en båt.  

vinter - fler sittplatser  
sommar- kunna hyra SUP  
 
 

Förr var marknaden en hemvändarhelg. Hur kan marknaden bli stor igen? Har du någon 
favorit aktivitet som ska vara med på höst- och vårmarknaden. Skriv din idé nedan 

Tivoli för alla åldrar 0-100  
var ett roligt inslag när i iallafall mina barn var små  

Förr var MB danserna ett dragplåster. Dit gick de som ville dansa disco, de som ville dansa styrdans såväl 
som de som ville se uppträdande. Det var en mötesplats för olika åldrar. Så jobba tillbaka det tänket.  
Utebio.  
Evenemang på MB, kultur, musik och pub med musikquiz på kvällen.  

Marknaden kan nog inte bli stor igen pga för få marknadsknallar som är intressanta. Tyvärr är det mesta 
som säljs där skit. Men annars nåt arrangemang på MB med pubkväll?  

världens mat, olika matstånd  
små scener med uppträdanden  
Tydligare marknadsplats. Sätta ihop stånden. Ha flera aktiviteter som kan dra folk, barnaktiviteter. 
Kanske olika teman?  

mera försäljare och kanske hyra in någon känd artist som kan spela på torget på kvällen. typ som en 
festival  
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vet ej  

Kycklingspett, aktiviteter för människor så det blir kul, kanske någon som sjunger, någonstans man kan 
mötas och sitta runtom en eld med varmchoklad.  
ha fler stånd igen, marknaden blir mindre och mindre varje år så det blir inte särskilt lockande att fara 
dit. Churros och dount ståndet är populärt och jag gillar även ståndet med grillspett.  

Flytta marknaden ner till Vintervägen på vårmarknaden. Skapa fler inslag och mer inramning.  

Bra live uppträdande på MB med kända artister.  
Har ingen idé  

Tidigare lägga/senare lägga någon av marknaderna, då det oftast är så kallt då marknaderna är (vet inte 
om det är någon speciell anledning till varför dem är just då dem är, typ samband med höstlov/sportlov 
eller så?). Men kylan gör att (i iallafall jag) ogärna går länge, då det ofta är samma saker som ʺalltidʺ 
finns på marknaden, jag mest går för att det händer något i stan.  
 
Uppträdande kanske kan locka, med någon typ av tävling som de flesta kan delta i (ex. Frågetävling som 
rör marknaden, hur många marknadsstånd var uppställda på lördagen, hur många sålde godisremmar, 
ect)? Typ att man kan vinna en övernattning på hotellet/inträde till nya spa avdelningen, flygbiljetter till 
Stockholm? Lyckselekort laddat med en slant?  
Hösten borde vara fokus på skördevaror. Nasarna minskar ju så lokala förmågor borde bli fler  

Behöver få hit fler aktörer för att få hit mer besökare, andra aktiviteter dag och kvällstid som lockar 
människor i alla åldrar såsom framträdanden, pröva på-tillfällen, tipsrunda eller liknande  
Låt marknaden vara en del av konceptet arena älven eller utveckla marknaden på Gammplatsen.  
 
Aktiviteter i centrum som gör att man stannar längre på platsen. Bio, upptäckarverkstad, prova på, 
butikerna flyttar ut osv  

Tävlingar, pulkarace,  
Mer säljare som säljer nånting annat än bara kläder och godis  

Mer familjeaktiviteter. Karuseller, lotterier, små tävlingar. Marknadsföring behövs för att locka fler 
knallar.  
Känns som att marknaden förr till högre del bestod av säljare med mer genuina hantverk medans det på 
senare tid har blivit ʺsamma skräpʺ som på alla andra marknader. Att återfå statusen för marknaden 
vore toppen men då gäller det att kunna erbjuda knallarna en trygg plats för deras marknadsstånd inte 
blir vandaliserade eller bestulna på saker (som har hänt tidigare på festarkvällar) och att marknaden 
kanske är fler happenings än ʺbaraʺ marknad - uppträdanden (sång/musik, dans), dra barnfamiljer 
m.h.a. exempelvis ansiktsmålning, åka renkälke, träffa Lyllo, godisregn, pröva på olika aktiviteter el.dyl., 
matserveringar och gott om sittplatser etc.  

Matmarknad, bjud in knallar där man kan köpa mat från hela landet/världen. Kanske svårt i coronatid, 
men flera andra städer har matmarknaden och den är jättepopulär och samlar människor.  
Konstrunda, Live band spelning, gärna på torget  

Utveckla marknaden med ekoringen mat. samarbetet med kultur slöjdare, hantverk, konstnärer . & med 
tannbergskolan unga företagare. Drag plåster uppträdanden på stora scen som ät platsbyggd på torget 
för året runt att använda tex som galleri .  
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Marknadsdisco på MB för ungdomarna.  
Nattklubb för de äldre på hotellet.  
Tivoliområde på marknaden (på hösten).  

Nej  
Uppträdande på kvällen av ʺrelativtʺ kända artister. Behöver inte vara musik, kan vara stå-upp komiker/ 
cirkus eller liknande. Ha ʺprova på stationerʺ där olika föreningar kan ha moment att pröva (som inte tar 
så lång tid)  

Marknaden har spelat ut sin roll då det går att handla billigare i andra affärer eller online på nätet.  

Mera hantverk och närodlad mat  
Spelkonvent för alla åldrar- brädspel, schack, kortspel som magic, pokemon, yugioh, datorspel, TV-spel, 
sällskapsspel  

Evenemang att träffas kring, t.ex. pubafton med musik, hemvändarmiddag till ett rimligt pris.  
Annonsering i god tid så planering hinns med för de som har resväg o kanske får ta ledigt från sitt 
arbete.  
Ingen  

Tajma in en cirkusföreställning kanske  
Matmarknad på hösten, satsa på skördemarknad  
Flytta vintermarknaden ut på vintervägen. Ha en snöfestival  

Jag har inte varit med om marknaden än.  
Sälja mer lokala hantverk och saker som fokuserar på hållbarhet och miljö. Mer aktiviteter för barn, förr 
var det t.ex. Karuseller.  

Man behöver beakta nya kulturer och bevara andra nationaliteter  

Levande musik ute på stan  
Kanske utställningar? Uppträdande på torget?  

Mer barnaktiviteter kanske  
Mer familjeaktiviteter, kanske på arenaälven men också i centrum. Något år tycks jag minnas att det 
fanns lite aktiviteter i stadsparken, det var bra. Skulle nog vara bra att hitta något som kan locka 
ungdomar så att det inte bara blir en partyhelg.  

Kanske uppmuntra folk att komma dit och sälja saker som på loppis, billigare avgift för dessa platser så 
det lönar sig. Marknadsdisko tycker jag hade varit en bra idé, fanns väl förut på MB som var drogfritt. 
Kanske skulle kunna ha någon tipsrunda eller liknande där frågorna finns i de olika stånden med någon 
liten vinst, kan finnas både för barn och vuxna.  
Lokalproducerade varor och mat. Mer hantverk och kvalitetsvaror.  

Det krävs helt nya tag kring aktiviteter och arrangemang, om marknaden skall lyfta och inte gå under.  
Först och främst fler knallar. Bara det kan vara svårt. Något att göra för ungdomarna. Både de som är 
från 12 till 15. Men även de mellan 15 och 18. Danser och uppträdanden för dessa. Annars kanske vuxna 
och de som anordnar danser ta bort detta med starka drycker. Det borde inte vara det viktigaste. Men 
man tjänar förstås pengar på det.  

bondens marknad  
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Lycksele är en fantastisk plats för mässor. Hur kan vi utveckla detta både i tätort och i byarna, 
och vilken mässa eller evenemang saknas enligt dig?  Vi listar några, men tanken är att du ska 
dela med dig av din favorit. Kanske finns den bara i din fantasi än så länge. 

Namn  Antal  %  

Dryck- och matmässa  66  73,3  
Medeltidsfestival  12  13,3  

Mustasch- och skägg konventet  3  3,3  

Spel- och Cosplayfestival  14  15,6  
Ungdomsfestival  30  33,3  

Filmfestival  32  35,6  
Mässa och evenemang som saknas 
är:  (bocka i rutan och skriv nedan):  21  23,3  

Total  178  197,8  
Svarsfrekvens  

90% (90/100)  
 
 

 

Mässa och evenemang som saknas är:   

Antik mässa vore ett trevligt inslag Tex: Antikrundan  
Loppis i parken ”Djupskolavan” varje lördag under sommaren skulle vara trevligt(idén från Piteå)  
En scen för lokala artister att uppträda Ett café glass kaffe  
Samiska veckan kan utvecklas mer.  

Musikfestival där lokala musiker och band deltar.  
Mer hantverk och skapande  

Mer för böcker. Mer för handarbete. Folk i lycksele gillar inredning. Det finns mycket barn, något för dom?  

Musikfestival  
Skaparmässan  
Fotomässan  
Trädgårdsmässan  
Loppismässan  
Hantverksmässan  
Timmermässan  
Kulturvårdsmässan  
Eko-mässan  

Teater  
Svårt, har ingen egen ide just nu. Alla möjliga mässor och event lockar ju olika människor. Ju mer desto 
bättre!  
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Trädgårdsmässa, musikfestival (med stora artister och lokala förmågor, olika områden för olika 
musikgenrer 

Musikfestivaler med kända artister  
Musikfestival med brett utbud.  

Pridevecka med föreläsningar, aktiviteter, filmvisningar och prideparad. Lycksele behöver detta. Det är 
uråldrigt att inte ha Pride i en hyfsat stor småstad som Lycksele.  
Samiska filmfestivalen. Luleå är ännu ett bra exempel på en stad som har en samisk filmfestival. Eftersom 
Lycksele är samiskt förvaltningsområde så bör vi visa mer samisk film, teater och bjuda in fler samiska 
artister och kulturpersonligheter.  

Musikfestival  
Saknar inget  

ʺWoodstockʺ festival, musikfestival.  
Litteratur / konstfestival  

Mässa för hållbarhet kanske med inriktning mot hållbart mode.  
Friluftsliv, Hund och djur  

Hållbarhetsmässa med fokus på självhushållning och egen energiproduktion.  
Hantverk  

 
 

Vad är livslångt lärande för dig? 

Namn  Antal  %  

Kurser av olika slag (bokcirklar, 
träsnidning)  37  48,1  

Att gå på föredrag, författarsamtal 
eller föreläsningar  43  55,8  

Engagera mig i föreningslivet  22  28,6  

Läsa  49  63,6  

Resa och upptäcka  52  67,5  
Övrigt, bocka i rutan och skriv nedan  9  11,7  

Total  212  275,3  
Svarsfrekvens  

77% (77/100)  
 

 

Övrigt  

Utöva aktiviteter, t.ex idrott, fiske osv  
Förutom uppenbart såsom universitetskurser, så mötet med andra intressanta människor, att fortsätta 
vara nyfiken på saker, och ffa mötet med den andra.  



24 
 

Resa till andra ställen, studera (inte bara kurs)  

att utveckla befintliga intressen, att ta upp nya  
Att lyssna på människor  

Vara nyfiken, öppensinnad och lära mig att andra  

Allt ovan. Att aldrig sluta testa eller göra nya saker på en lagom nivå  
Youtube filmer  

 

Hur viktigt är livslångt lärande för dig? 

Namn  Antal  %  

Mycket viktigt  50  63,3  
Ganska viktigt  27  34,2  

Inte så viktigt  2  2,5  
Oviktigt  0  0  

Total  79  100  
Svarsfrekvens  

79% (79/100)  
  

 

Gör en lista på några saker du skulle vilja lära dig eller prova på. Bara fantasin sätter gränser. 

• Måla, skapa, dreja, sticka  
• Språk, hlr, släcka brand  
• Gjuta i betong. Jobba med lera.  
• Vidareutbilda mig inom mitt yrke  
• Chokladpralintillverkning  
• Traditionell slöjd  
• Släktforskning 
• Dreja, lära mig fler språk, måla akvarell, spela gitarr, köra grävmaskin  
• Allt möjligt! Olika hantverkstekniker, både hård och mjuk slöjd. Mat från andra kulturer. 

Trädgårdskunskap  
• Dreja. Tennbroderi och annan sameslöjd. Vinprovning. Hundkurser. Flugfiske. Snickra  
• keramik  
• bygga möbler  
• textilt hantverk  
• lära mig surfa  
• Lära mer om böcker osv  
• resa runt  
• Drejning, timring, ta fröer, hur man lägger in mat eller sparar mat i allmänhet.  
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• Bågskytte  
• Skytte  
• Motorsport - Folkrace.  
• Div hantverk  
• Hantverk av alla möjliga slag,  
• Hantverk av olika slag, teater  
• Dansa  
• Språk, ekonomi och politik  
• Dreja, sy, virka, svarva, smida  
• Luffarslöjd, keramik, mosaik konst, flugbindarkurs,  
• Reparera elektronik. Lagra mat.  
• Svampar/plocka svamp  
• Sticka  
• Yoga, meditation  
• Släktforskning  
• Vandring (är från stan och kan inget om fjällen), vill göra dagsutflykter  
• Byggläger för tjejer och transpersoner och/eller hbtq-personer  
• Etablera föreningen lesbisk makt eller RFSL i stan så det finns möjligt att träffa andra queers  
• Lära mig kinesiska, balett, dans, laga thailändsk vegetarisk mat, lära mig att laga libanesisk 

mat, lära mig SUP, paddel  
• Teater  
• Sy kläder  
• Tapetsera och måla hemma  
• Göra om gamla möbler (måla om och klä om dynor)  
• Hur man gör fina tårtor  
• Paddel, havskajak, bo utomlands, göra en svensk klassiker, väva mattor,  
• Klättra i berg/ äventyrsbana i träd (typ Zip line som finns i Umeå)  
• minigolf inriktning äventyrsbana  
• cirkuskonster  
• Flugfiske  
• Matlagning, schack  
• Släktforskning, språk, bokcirkel, teknik längdåkning, löpargrupp för äldre motionärer.  
• Köra skogsmaskin  
• arkeologi  
• Jag skulle vilja gå på matlagningskurser/grillkurser och massagekurser.  
• Jag skulle vilja lära mig mer om hur sjukvården fungerar och träffa människor som jobbar 

inom sjukvården.  
• Jag vill lära mig dreja.  
• Jag skulle vilja lära mig ett annat språk.  
• Jag skulle vilja lära mig mer om olika gröna ideologier.  
• Lära mig mer om svampar. Kurs kring trädgårdsarbete, hur man skapar olika ʺrumʺ i 

trädgården. Renovera hållbart och tidsenligt.  
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• All utbildning är bra. Det ger utökas förståelse för samhället och omgivningen. Tyvärr möts 
man av avstånd och kritik av chefer då det gäller utb. Önskar man fick in kompetenta chefer 
där det fanns en förståelse för utveckling och nya tankegångar.  

• Jag skulle kunna tänka mig att prova olika hantverk och handarbeten.  
• Slå med lie.  
• Ta tillvara på naturens resurser för matlagning.  
• Fiske  
• Timmringskurs  
• ”HandyMan” kurs  
• Hållbarhetskurs egen energiproduktion  
• Egen självhushållning  
• Spela in film. Teckna. 

 

Varför går du på kurser och föreläsningar?  Flera val möjliga. 

Namn  Antal  %  

Jag tycker om att lära mig något 
nytt.  60  87  

För det sociala umgänget.  31  44,9  

För att hålla hjärnan igång.  22  31,9  

Utveckla en hobby / intresse jag 
har.  41  59,4  

Annat  3  4,3  

Total  157  227,5  
Svarsfrekvens 69% (69/100) 

 

 

 

Om du vill skapa en kurs, cirkel eller föreläsning utifrån ditt intresse, vad behöver du för resurser? 
Flera val möjliga 

Övrigt  

Det gick inte klicka i flera så jag skriver. Lokal, lärare, stöd att hitta fler deltagare  
Är inte intresserad av att hålla en kurs  

flera val ej möjligt på denna fråga, ville kryssa lärare/instruktör och gratis annonsering  
Går bara att klicka i en. Men kryssar i allt + ekonomiskt stöd samt hantering av anmälan m.m.  

Vill inte skapa någon kurs  
En mentor som stöttar och hjälper mig igång med projektet  
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Hur är ditt välbefinnande allmänt i vardagen? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  31  32,6  

Ganska bra  57  60  
Ganska dåligt  7  7,4  

Mycket dåligt  0  0  
Total  95  100  

Svarsfrekvens  

95% (95/100)  
 
  
Vad skulle hjälpa dig att må bättre i vardagen? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Fysisk rörelse  53  57,6  

Sociala kontakter  26  28,3  

Trygg ekonomi  26  28,3  
Bättre boendemiljö  11  12  

Intressanta aktiviteter  34  37  
Mindre stress och oro  50  54,3  

Samtalsstöd vid kris och 
sorgearbete  4  4,3  

Vid äldreboenden och hemtjänst, 
mer personal som har tid för 
umgänge.  

9  9,8  

Videosamtal med familj och vänner 
som bor långt borta  5  5,4  

Bättre transportmöjligheter så at 
jag kan delta i olika aktiviteter  15  16,3  

Fler möten över 
generationsgränserna  6  6,5  

Övrigt  5  5,4  
Total  244  265,2  

Svarsfrekvens  

92% (92/100)  
 

 

Övrigt  
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Gick bara att klicka en ruta, väljer även fysisk aktivitet  

Kunde bara välja ett alternativ… väljer allt  
ja  

Boenden med stöd/omsorg för personer med missbruk och/eller psykiska funktionshinder. Kommunens 
politiker behöver uppmärksamma denna grupp och avsätta resurser för dem  

Sluta äta socker  
 
 

Har du det sociala umgänge du mår bra av? 

Namn  Antal  %  

Ja  51  55,4  

Nej  10  10,9  

Nja, kan förbättras  31  33,7  
Total  92  100  

Svarsfrekvens  

92% (92/100)  
 
 

 
Upplever du att du är tillräckligt fysiskt aktiv? 

Namn  Antal  %  

Ja  20  21,3  

Nej  22  23,4  
Nja, kan förbättras  52  55,3  

Total  94  100  
 
 
Svarsfrekvens  

94% (94/100)  
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Vad skulle få dig att bli mer fysisk aktiv? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Bättre tillgänglighet till naturen  18  22  

Närhet till säkra gång- och 
cykelvägar  24  29,3  

Mer kunskap om kost och motion  8  9,8  

Pengar till att köpa utrustning, 
medlemskap  13  15,9  

Träning och rörelse i sällskap med 
andra  32  39  

Övrigt  32  39  

Total  127  154,9  
Svarsfrekvens  

82% (82/100)  
 
 

 

Övrigt  
• Tid  
• Ork  
• Mindre stress på jobbet för att orka göra något på kvällen  
• Tiden  
• komma igång  
• mera fritid  
• Mer yoga. Mer gruppträning. Pilates.  
• gym  
• Sjönära tomt.  
• Att bestämma sig  
• Tid  
• Egen motivation!  
• Väntar på en operation  
• Självdisciplin och karaktär  
• Mer tid  
• Fler gruppträningspass  
• Ork, energi, tid  
• Bättre prioriteringar  
• Tid och motivation  
• Tid och ork  
• Motivation  
• Tid, svårt med småbarn hemma  
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• mera tid på dygnet  
• Ett jobb utanför kontoret. Mycket möten innebär mycket stillasittande och jag har aldrig 

upplevt att mötet bryts regelbundet för rörelse.  
• En spark i rumpan så jag tar mig ut  
• Hitta vänner man kan göra nåt kul med  
• Bättre hälsa  
• en skadefri kropp  
• att få tillbaka FRISKVÅRDSTIMMEN 

 
 

Hur trygg känner du dig generellt i Lycksele? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  49  51,6  
Ganska trygg  39  41,1  

Ganska otrygg  6  6,3  
Mycket otrygg  1  1,1  

Total  95  100  

Svarsfrekvens  

95% (95/100)  
 
  
Vad är viktigt för dig för att känna dig trygg? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Omsorg och omvårdnad när jag behöver det  48  54,5  

Att veta att det finns ett boende om jag inte 
orkar bo kvar hemma.  20  22,7  

Att jag har en trygg ekonomi  61  69,3  

Att jag har vänner och ett socialt nätverk  65  73,9  
Att veta att mina gamla föräldrar får den hjälp 
de behöver  33  37,5  

Transportmöjligheter. Att jag inte är låst till 
mitt hem eller boende.  23  26,1  

Övrigt  11  12,5  

Total  261  296,6  
Svarsfrekvens  

88% (88/100)  
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Övrigt  

Bra skolgång för mina barn Trygg skolväg  
Att miljön är trygg. Kunna vistas ute utan att känna otrygghet.  

Att det finns belysning ute och det inte är stökiga personer ute  

Tydliga samtal och ställningstaganden mot våld i nära relation.  
Ett säkert samhälle inkl. byar  

Närvarande polis. (vilket vi har)  
Att ungdomarna får möjlighet till aktiviteter, jobb, att få känna sig viktig och behövd  

Väl upplysta gång- och cykelbanor. Att (bra) folk rör sig runt omkring stan även på kvällstid  
Att veta att även personer med psykiska funktionshinder och missbruk får möjlighet till stöd/omsorg 
från kommunen då de inte längre klarar av att bo i eget boende, har behov av stöd från den kommunala 
öppenvården i form av exempelvis stöd i hemmet osv. Det är väldigt mkt fokus på äldre i denna 
kommun, väldigt lite på personer med funktionsnedsättning (fysisk eller psykisk) och missbruk.  

Goda grannar, belysning, polis  

Att det är låg kriminalitet i Lycksele och utebelysning  
 
I Sverige finns diskrimineringslagen. I lagen finns det sju 
diskrimineringsgrunder. Ålder är en av grunderna. Diskrimineringslagen kan 
enkelt beskrivas som att ingen ska bli missgynnad eller kränkt utifrån 
diskrimineringsgrunderna.  

 

Har du under det senast året känt dig diskriminerad, utsatt eller kränkt, utifrån de 7 
diskrimineringsgrunderna? 

 

Ålder 

Namn  Antal  %  

Aldrig  74  77,9  

Enstaka gång  20  21,1  
Ofta  1  1,1  

Total  95  100  
Svarsfrekvens  

95% (95/100)  
 
 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
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- Funktionsnedsättning 

Namn  Antal  %  

Aldrig  86  94,5  

Enstaka gång  3  3,3  

Ofta  2  2,2  

Total  91  100  

Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
 

 
Etnisk tillhörighet 

Namn  Antal  %  

Aldrig  85  92,4  

Enstaka gång  5  5,4  

Ofta  2  2,2  
Total  92  100  

Svarsfrekvens  

92% (92/100)  
 
  
- Religion eller annan trosuppfattning 

Namn  Antal  %  

Aldrig  89  97,8  
Enstaka gång  2  2,2  

Ofta  0  0  
Total  91  100  

Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
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- Sexuell läggning 

Namn  Antal  %  

Aldrig  88  96,7  

Enstaka gång  2  2,2  

Ofta  1  1,1  
Total  91  100  

Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
 
 

 
- Kön 

Namn  Antal  %  

Aldrig  58  61,7  

Enstaka gång  31  33  
Ofta  5  5,3  

Total  94  100  
Svarsfrekvens  

94% (94/100)  
 
  
- Könsidentitet eller könsuttryck 

Namn  Antal  %  

Aldrig  84  92,3  

Enstaka gång  5  5,5  
Ofta  2  2,2  

Total  91  100  

Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
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Var någonstans, har du upplevt dig kränkt utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna? 

Namn  Antal  %  

Hoppa över frågan  67  77  

Vid möte med kommunal verksamhet  5  5,7  

Vid offentliga sammankomster eller platser  9  10,3  
Vid möte inom statlig verksamhet  2  2,3  

Kundservice  2  2,3  
Övriga plats  10  11,5  

Total  95  109,2  
Svarsfrekvens  

87% (87/100)  
 

 

Övriga platser 

Från kund  
I möte med privatpersoner  

I sociala sammanhang/arbete  
Sjukvården  

På Umeå universitet under studietiden  

Jobbet  
Arbetsgivare  

I mitt arbete vilket innebär möte med olika verksamheter.  
 
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram så är ett mål att alla som bor i Lycksele ska ha 
en bostad som passar efter behov. Försöker du byta bostad eller har du nyligen bytt bostad. 
Hur enkelt eller svårt är det att hitta ny bostad? 

Namn  Antal  %  

Mycket lätt  6  8,8  
Ganska lätt  14  20,6  

Ganska svårt  37  54,4  
Mycket svårt  11  16,2  

Total  68  100  
 
Svarsfrekvens  

68% (68/100)  
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Om det var svårt att hitta ny bostad, varför var det så? 

Namn  Antal  %  

För dyrt att köpa bostad  13  17,1  
För dyrt att hyra lägenhet  7  9,2  

Svårt att sälja bostad  1  1,3  

Svårt att få tag i en bostad som 
passar mig och min livssituation. 
(storlek, typ av bostad, rätt 
område)  

37  48,7  

Övrigt, bocka i rutan och skriv 
nedan  4  5,3  

Hoppa över frågan gäller inte mig  29  38,2  
Total  91  119,7  

Svarsfrekvens  

76% (76/100)  
 
 

 

Övrigt  
För få alternativ ute till salu eller till uthyres  

Flyttade ihop i befintligt hus  
Finns inga sjönära tomter överhuvudtaget att köpa för att bygga fritidshus. Marker finns men byggstopp 
av något outgrundlig anledning. Människan vill vara nära naturen och vatten.  

Hade lätt att hitta lägenhet när vi började leta. Nu funderar vi på att kolla hus och där har jag ingen 
aning om det är svårt eller lätt  
 
Hur upplever du utemiljön vid din bostad? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  43  45,3  

Ganska bra  40  42,1  
Ganska dåligt  9  9,5  

Mycket dåligt  3  3,2  
Total  95  100  

Svarsfrekvens  

95% (95/100)  
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Vad är det som är mindre bra där du bor? 

Namn  Antal  %  

Buller och oväsen  24  26,4  

Långt till grönområde  6  6,6  

Otryggt  3  3,3  
Långt till service  13  14,3  

Cykel och/eller gångväg kan bli 
tryggare  21  23,1  

Övrigt  12  13,2  

Hoppa över frågan  33  36,3  
Total  112  123,1  

Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
 
 

 

Övrigt  
Buskörning/sladdning  

snöröjning, väghållning, allmänna transporter  
reningsverk  

Ingen sjö  

Inte nära vatten tyvärr.  
Tråkig utemiljö  

Genomfartstrafik, icke boende  
Dåligt vägunderhåll  

Liten balkong. Att det inte är på markplan med uteplats mot sydväst  
Järnvägen  

Finns stora grönområden och närhet till skogen, men jag upplever det som lite för ʺöppetʺ. Beror nog på 
att jag har en liten hundvalp.  
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Forskning visar att ett grönområde behöver finnas inom 200-300 meter från bostaden för att 
användas ofta av olika grupper och därmed ha en positiv effekt på människors hälsa. Parker 
och grönområden ska ge plats för lek, motion och utevistelse. Hur ser det ut inom 300 meter 
för dig? 

Namn  Antal  %  

Det finns möjlighet att promenera 
eller motionera  77  85,6  

Det finns lekytor eller lekplats  63  70  
Det finns sittplatser  46  51,1  

Det finns sittplats med matbord  29  32,2  
Det finns grillplats nära mig  48  53,3  

Det finns vackra blommor och 
växtlighet  47  52,2  

Det är tyst utan buller och oväsen  30  33,3  
Det finns utegym eller 
motionsredskap  9  10  

Övrigt  3  3,3  
Total  352  391,1  

Svarsfrekvens 90% (90/100) 
 

 

Övrigt  

Bor i skogsmiljö  
Lekplatsen är väldigt förfallen  

Skidspår finns också.  
 
Vilka platser upplever du har sämre tillgänglighet i kommunen? 

Namn  Antal  %  

Affärer och butiker  24  35,8  

Friluftsområden och idrottsanläggningar  16  23,9  
Kommunala verksamheter  8  11,9  

Övrigt  6  9  
Hoppa över frågan  28  41,8  

Total  82  122,4  
Svarsfrekvens 67% (67/100) 
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Övrigt  

Gator, trottoarer, övergångsställen fel placerade  
Ingen  

Inget alternativ  

Övergångsställen, och logiken i dem  
Lekplatserna  

Flytta stan ner till ica i hamn då kommer det att handlas mer  
 
 

 

Vad upplever du saknas när det gäller tillgänglighet i kommunen? 

Namn  Antal  %  

Tydligare skyltning och märkning  21  31,3  

Fysisk tillgänglighet  14  20,9  
Tekniska hjälpmedel vid 
arrangemang och möten  9  13,4  

Tillgänglig information och 
kommunikation utifrån olika behov.  22  32,8  

Övrigt  2  3  

Hoppa över frågan  26  38,8  
Total  94  140,3  

Svarsfrekvens  

67% (67/100)  
 
 

 

Övrigt  
En kommun app för felanmälan samt dygnet runt öppen åvc, finns styrningar med bank id till grindar 
mm, kolla på piteå kommun  

Någonstans för ungdomar att vara på. Isbana vintertid och sommartid bana att sladda runt på. Även 
nära till fika/mat. Ett område där de större ungdomarna får vara utan att bli avhysta.  
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Vilka platser skulle du tänka dig att få vård eller omsorg på distans, där läkare och specialister 
sitter på annan ort? 

Namn  Antal  %  

I hemmet  41  68,3  

Ett bokningsbart rum med bra dator 
och inter på biblioteket eller annan 
gratis lokal  

9  15  

På en vårdcentral med tillgång till 
sköterska  34  56,7  

Övrigt  3  5  

Total  87  145  
Svarsfrekvens  

60% (60/100)  
 
  
 
 

Om det fanns bättre möjlighet till stadsnära odling till exempel genom fler centrala 
kolonilotter, skulle du vara intresserad? 

Namn  Antal  %  

Ja  18  19,8  
Nej  42  46,2  

Kanske  31  34,1  
Total  91  100  

 
 
Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
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Handlar du lokalproducerat så gott det går? 

Namn  Antal  %  

Ja  69  75,8  

Nej  22  24,2  
Total  91  100  

 
 
Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
 
 

 
Vad skulle göra det enklare för dig att handla lokalproducerat? 

Namn  Antal  %  

Att det vore billigare  52  57,1  
Lättillgänglig information om vilka 
företag som producerar livsmedel 
lokalt  

46  50,5  

Synligare information i butik om 
vad som är lokalproducerat  55  60,4  

Regelbundna bondens marknader  58  63,7  
Specificerat på menyer hos caféer 
och restauranger, vilka rätter som 
har lokalproducerade råvaror  

47  51,6  

Övrigt  1  1,1  
Total  259  284,6  

 
 
Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
 

 

Övrigt  

REKO ring är helbra  
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Vad skulle underlätta för dig att sopsortera? 

Namn  Antal  %  

Närmare till återvinningsstaton ( 
förpackningar av hård-/mjukplast, 
metall, papper, färgat/ofärgat glas 
och tidningar)  

31  43,1  

Upphämtning inom hela 
kommunen, för grovavfall som ska 
till återvinningscentralen.  

49  68,1  

Hyresvärd bistår med kärl för 
grovavfall  12  16,7  

Övrigt  7  9,7  

Total  99  137,5  
 
 
Svarsfrekvens  

72% (72/100)  
 
 

 

Övrigt  
Om sophämtningen fungerade även på vintern  

Bättre öppettider på ÅVCn. Mer kväll- och helgsöppet.  
Dygnet runt öppet på åvc med appstyrning till grinden med bankid se piteåkommun  

Soptunna hemma för mer avfall än de 2 vi har i dag  

Det går bra  
Tydligare skyltning på återvinningsstationen  

Tjänsten finns redan via TMR.se  
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Köpa, hyra eller låna. Vad kan du tänka dig att göra? 

Mindre verktyg till hemrenovering och trädgård. 

- Större maskiner 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  6  7,3  
Det här kan jag HYRA  65  79,3  

Det här vill jag LÅNA  35  42,7  
Total  106  129,3  

Svarsfrekvens  

82% (82/100)  
 
  
- Träningsutrustning 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  47  61  

Det här kan jag HYRA  23  29,9  

Det här vill jag LÅNA  29  37,7  
Total  99  128,6  

Svarsfrekvens  

77% (77/100)  
 
 

 
- Köksmaskiner 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  75  90,4  

Det här kan jag HYRA  4  4,8  
Det här vill jag LÅNA  7  8,4  

Total  86  103,6  
Svarsfrekvens  

83% (83/100)  
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- Kläder 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  82  96,5  
Det här kan jag HYRA  4  4,7  

Det här vill jag LÅNA  7  8,2  
Total  93  109,4  

Svarsfrekvens  

85% (85/100)  
 
 

 
- Leksaker 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  60  83,3  

Det här kan jag HYRA  6  8,3  
Det här vill jag LÅNA  16  22,2  

Total  82  113,9  
Svarsfrekvens  

72% (72/100)  
 
  
- Tekniksaker som surfplatta, dator, spelkonsoller, projektor 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  70  83,3  
Det här kan jag HYRA  25  29,8  

Det här vill jag LÅNA  13  15,5  

Total  108  128,6  
Svarsfrekvens  

84% (84/100)  
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I översiktsplanen så vill kommunen prioritera gång- och cykelvägar i framtiden. Om 
möjligheten skulle finnas skulle du hellre gå eller cykla framför att åka bil? 

Namn  Antal  %  

Ja  54  61,4  
Nej  10  11,4  

Kanske  27  30,7  
Total  91  103,4  

Svarsfrekvens  

88% (88/100)  
 
 

 
 

 

Fritidsbanken är som ett bibliotek där du kan låna utrustning till ditt fritidsintresse. Du kan 
även lämna in utrustning som andra kan låna. På andra orter i Västerbotten kan du låna allt 
från hjälmar, skidor, agility hinder, tält och fiskespön. Allt möjligt. Hur skulle du använda 
fritidsbanken? 

Namn  Antal  %  

Jag skulle låna från fritidsbanken  54  62,8  

Jag skulle bidra med utrustning  43  50  
Inte intressant  21  24,4  

Total  118  137,2  
Svarsfrekvens  

86% (86/100)  
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Hur tar du dig till olika aktiviteter? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Går  52  57,1  

Cyklar  54  59,3  

Kör egen bil  81  89  
Samåkning  23  25,3  

Kollektivt (Ringbil, färdtjänst)  0  0  
Taxi  1  1,1  

Övrigt, skriv nedan  0  0  
Total  211  231,9  

Svarsfrekvens  

91% (91/100)  
 
  

Om det fanns bättre möjlighet till att åka kollektivt skulle du göra det då? 

Namn  Antal  %  

Ja  39  43,3  
Nej  12  13,3  

Kanske  39  43,3  

Total  90  100  
Svarsfrekvens  

90% (90/100)  
 
  
Kommer du att byta bil eller arbetsfordon till fossilfritt bränsle (el, biogas, etanol) inom 3 år? 

Namn  Antal  %  

Ja  8  9  

Nej  42  47,2  
Kanske  39  43,8  

Total  89  100  
Svarsfrekvens  

89% (89/100)  
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Tack för att du har kämpat ända hit. Här kommer sista frågan. Skriv 3 saker som gör Lycksele 
till världens bästa plats att bo på. 

Trygghet, allt finns nära, naturen  

Närheten till naturen året runt  
Trevliga och driftiga människor  
Det finns något för alla  
Lagom stort, naturen runt hörnet och de fyra årstiderna som ger variation  

Nära till allt  
Folk är trevliga och vill väl  
Det finns en positiv anda  
Nära till allt, lugnet och naturen  

lugnet, skogen, bären  
Bättre allmänna kommunikationer, arbetar på en av Lyckseles största arbetsplatser, har regelbundna 
arbetstider dagtid, bor relativt nära den största och mest vältrafikerade vägen genom kommunen, men 
ändå går det INTE att busspendla, ska det vara möjligt måste jag minska min arbetstid! Det behöver 
finnas pendlarparkeringar med motorvärmare vintertid för oss som pendlar in till Lycksele, inte bara för 
de som pendlar från Lycksele. Om det blir lokaltrafik igen så ska det vara gratis för barn.  

Nära till naturen  
Lagom stort  
Känner viljan i samhället att utvecklas.  
Nära till naturen.  
Familj och vänner.  

Vänlighet, lugn och fina skoterleder  

lite folk, ica, dollar  
Det enkla, vackra och föreningslivet.  

Naturen  
Kynnet hos folket  
Familj  
Naturen, människorna och näringslivet  

Trygghet närhet bra skolor naturen  
Nära till allt  
Tryggt  
Litet, men finns ändå många olika aktiviteter / föreningar att delta i  

Tryggt. Vackert. Meningsfullt.  
Lagom stor stad där människor pdp varandra  
Där vi har utrymme  
Stort föreningsengagemang  

Alla är så hjälpsamma och trevliga, underbar natur, nära till allt  

Lagom stort, naturnära, att det ordnas och finns en tro på en framtid (arena älven bl.a.)  
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Vacker stad, lugnt och stilla, familjevänlig  

Storleken på staden  
Umeälven  
Gammplatsen, Hotellet, Djurparken  
Vackert ,bra naturupplevelser , bra jobbmöjligheter  

Närheten  
Lokal utveckling  
Trygghet  

Arena älven  
Eldsjälar  
Nära till naturen  

Motorveckan  
Lugn å ro  
Stark arbetsmarknad  

Jag är lärd att inte ljuga. Så jag kan inte säga 3 saker som gör Lycksele till världens bästa plats att bo på.  
Inte så många folk som bor här  
Inte stor traffik  
Mycket skogar runt omkring  

Närheten till naturen, lugnet och mentaliteten hos människorna (jag är inflyttad) :)  
Naturen  
Människorna  
Möjligheterna  

Gästvänlighet även till människor som kommer utifrån  
Bra matställen  
Bra barer och restauranger, annars så har man ingenstans att umgås efter jobbet  
Levande stad med aktiviteter för alla , företagsamhet & fridsakyiviter  

Närheten till både butiker, familj, vänner och natur.  
Att det är tryggt.  
Att stan är fin.  
Nära lagom stort.  
Lasarettet  
Knutpunkt i inlandet  

Naturen, att det är vackert med älven  
Att det är lagom stort, det går att cykla till allt i tätorten  
Möjligheten till vinteraktiviteter på vinter, tex skoterkörning, slalom, längdskidor, skridskor m.m.  
Miljön  
Närheten till mycket  

Naturen och människorna  
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Närhet till naturen och affärer.  
Trygg plats.  
Ren miljö  

Naturen, lagom stort, tryggt  
Acceptans för människors olikheter, naturen, lagom stor stad  

Närhet till naturen, trevliga människor, lugnet i vardagen (liten stress).  

Platsen, människorna, framtidstron  
- 5-10 min till allt  
- stort utbud trots mindre ort  
- fantastiska människor med driv som gör magiska saker för lycksele ideellt  

litet  
naturen  
att familjen bor här  
Lokaliserat på landet med lagom närhet till storstäder och fjällen.  
En kommun som strävar efter att bli attraktivare.  
Närheten till attraktiva miljöer som djurparken, Ansia, hawaiiudden, arena älven, lekparken i centrum, 
gammplatsen, hamnområdet, stadskyrkan plus kyrkogård (en miljö som jag tycker ska värnas om).  

Vacker natur  
Nära till familj och vänner  
En känsla att alla känner alla  
Närheten till naturen  
Lagom stort  
Familjen o vännerna  

Naturen, trygghet, lungt och stilla  
Kommunen som bryr sig om miljön och att utvecklas  
Du får vara den du är  
Barnen och vi har nära till allt vi behöver  

Nära till allt, fin natur och trevliga människor!  
Närheten till naturen och till stan, Människorna, Tryggheten & lugnet  

Lagom stort, tryggt, ʺalla känner allaʺ  

Tryggheten, företagsandan, närheten till naturen.  
Närheten till naturen, lugnet och att allt ligger nära - inga långa avstånd till något.  

Lagom stort, Tannberget, Nära till allt  
Vackert beläget med Umeälven som flyter som en pulsåder genom staden. Staden har nära till allt  
Hyfsat utbud av butiker  

Naturen. Nära till det som finns att tillgå. Tryggt.  
lugnt och prestigelöst naturen  
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