
 
 

  1 
 

En demokratienkät om - Världens bästa Lycksele 

Tack alla elever för era kreativa svar, hälsar Lycksele bibliotek  
Kommenterarer: Att bara 2 elever i åk 7 har svarat beror på att de inte hade hunnit få sina elevdatorer när 
enkäten genomfördes. I fritextfrågor har vi rensat bort svar som inte tillför något till svaret, som “vet inte” 
eller ickeord.  
 
Vilken klass går du i? 

Namn  Antal  %  

Klass 6  101  30,2  
Klass 7  2  0,6  

Klass 8  108  32,3  

Klass 9  123  36,8  
Total  334  100  

 
 
Svarsfrekvens  

99,7% (334/335)  
 
 

 
Bor du inne i Lycksele eller i en by? 

Namn  Antal  %  

Jag bor inne i Lycksele  252  76,4  

Jag bor i en by  78  23,6  

Total  330  100  
 
 
Svarsfrekvens  

98,5% (330/335)  
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Vilket kön? 

Namn  Antal  %  

Flicka  161  48,2  
Pojke  154  46,1  

Icke-binär  7  2,1  
Vill inte svara  12  3,6  

Total  334  100  
 
 
Svarsfrekvens  

99,7% (334/335)  
 
 

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

Namn  Antal  %  

Tävla  55  16,5  
Sport, spel och träning  187  56  

Meka och bygga  56  16,8  
Samla på spel, figurer  17  5,1  

Skapa konst, foto, film  55  16,5  

Slöjd och hantverk  30  9  
Inredning och design  33  9,9  

Resor  79  23,7  
Hänga med kompisar  205  61,4  

Jakt och fiske  71  21,3  
Cruisa med A-traktor, epa-traktorn  58  17,4  

Läsa  49  14,7  

Laga mat  62  18,6  
Kolla på internet, video, tv, bio  148  44,3  

Rida och sköta om djur  41  12,3  
E-sport, gaming  109  32,6  

Övrigt, vad saknas? bocka för rutan så kan 
du skriva här  22  6,6  

Total  1277  382,3  
 
Svarsfrekvens  

99,7% (334/335)  
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Övrigt  
• snöskoter, cross  
• Musik  
• dynamiskt skytte  
• äta  
• Kolla tiktok och snapa medans jag lyssnar på Kanye West även kallad för Ye.  
• spela hockey  
• Rita  
• köra folkrace/ skruva i bilar å lastbilar å grejer  
• Spendera tid i naturen  
• Köra cross  
• skriva egna böcker  
• musik  
• sjunga  
• sång och kör  
• Bowling  
• hockey  
• köra skoter  
• Åka EPA  
• ströga d24an  
• ABA (Anime Battle Arena)  
• Spela gitarr, musik, konst, poesi  
• bågskytte 

 
 
En av tre unga är inte nöjd med sin fritid. 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.  91  29,5  
Ekonomi till utrustning, medlemskap.  60  19,5  

Sällskap  109  35,4  
Lämplig lokal eller plats  81  26,3  

Mer tid efter skola och läxor  140  45,5  

Instruktör, tränare eller kurs i ämnet  22  7,1  
Övrigt, bocka i rutan och skriv här  25  8,1  

Total  528  171,4  
 
 
Svarsfrekvens  

91,9% (308/335)  
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Övrigt   
• Pengar till bensin  
• Badhuset har jättedåliga tider speciellt i motionsrum, att göra nya tider skulle passa jättebra, tack  
• att man får vara typ årskursvis  
• gillar ingen sport  
• ha laddaruttag överallt  
• bättre mat i skolan så jag har energi till mina träningar  
• inga läxor  
• Att det ska finnas en till bokklubb.  
• ingenting  
• behöver mer pengar å tid  
• mer fritid  
• Det borde finnas mer basketplaner och mer sportställen i stan.  
• Fler som är intresserade av intresset.  
• Att det finns som aktivitet på skolan  
• boxning  
• att vi inte behöver gå till 16 varje dag och sen ha 15 kilo läxa  
• Jag är nöjd med min fritid  
• jag ä it en av dem 3 så jag ä nöjd.  

 
 

Vi i Lycksele ska få utöva våra intressen och göra vad vi vill på fritiden. Hur bra kan du göra det? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  108  32,6  

Ganska bra  184  55,6  

Ganska dåligt  29  8,8  
Mycket dåligt  10  3  

Total  331  100  
 
 
Svarsfrekvens  

98,8% (331/335)  
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Vilka utemiljöer använder du själv eller med familj och vänner? Kryssa i det du använder både i 
Lycksele tätort och i byarna. Flera val möjliga 

- Centrum / byagård 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  202  90,2  

Det här gör jag utanför stan i byarna  55  24,6  

Total  257  114,7  
 
 
Svarsfrekvens  

66,9% (224/335)  
 
 

 
- Badplatser 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  217  77,2  
Det här gör jag utanför stan i byarna  162  57,7  

Total  379  134,9  
 
 
Svarsfrekvens  

83,9% (281/335)  
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- Grönområden och parker 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  125  73,5  

Det här gör jag utanför stan i byarna  68  40  
Total  193  113,5  

 
 
Svarsfrekvens  

50,7% (170/335)  
 
 

 
- Motionsspår 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  136  78,2  

Det här gör jag utanför stan i byarna  59  33,9  

Total  195  112,1  
 
 
Svarsfrekvens  

51,9% (174/335)  
 
 

 
- Skogsstigar 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  121  56,5  

Det här gör jag utanför stan i byarna  136  63,6  
Total  257  120,1  

 
 
Svarsfrekvens  

63,9% (214/335)  
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- Cykelbanor 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  161  86,6  

Det här gör jag utanför stan i byarna  46  24,7  
Total  207  111,3  

 
 
Svarsfrekvens  

55,5% (186/335)  
 
 

 
- Lekplatser 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  178  96,7  

Det här gör jag utanför stan i byarna  24  13  
Total  202  109,8  

 
 
Svarsfrekvens  

54,9% (184/335)  
 
 

 
- Elljusspår vinter/sommar 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  133  78,7  
Det här gör jag utanför stan i byarna  64  37,9  

Total  197  116,6  
 
 
Svarsfrekvens  

50,4% (169/335)  
 
 

 
- 
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 Skoterspår 

Namn  Antal  %  

Det här gör jag i Lycksele tätort  100  45,5  

Det här gör jag utanför stan i byarna  172  78,2  

Total  272  123,6  
 
 
Svarsfrekvens  

65,7% (220/335)  
 
 

 
Hur får vi mer hawaiifeeling på Hawaiiudden? Vilka fler roliga aktiviteter behöver vi på Arena älven, 
vinter som sommar, och hur blir Lyckselemarknaden roligare för er? Skriv ner dina bästa och 
tokigaste idéer 

• göra den större igenom att kanske skaffa en scen med artister eller nåt  
• Bhuy 
• Pengautdelning  
• mer vattenaktiviteter  
• plantera palmträd  
• mer lekar  
• volleybollplan  
• parkering som man kan parkera vrålåket  
• Skylten på hawaiiudden är borta så det blir inte så mycket hawaiifeeling. På hawaiiudden skulle man 

kunna sätta upp snygga led-lampor och plastpalmer.  
• vet inte vad för aktiviteter som behöver men Lyckselemarknad är rolig att vara på  
• kokos, palmer, drinkar, volleybollplan  
• Att man hittar på mer aktiviteter  
• utelampor med färger,  
• Fin/färggrann belysning på kvällar.  
• ta bort allt barr som ligger på marken  
• Sladdar bana på isen för typ epor  
• ingen aning hur ni kan göra hawaiiudden mer hawaii men på arena älven kan man skaffa en fin 

brygga och tycker Lyckselemarknaden kanske skulle bli lite kul med uppblåsbara grejer, typ 
hinderbana mm  

• Palmer, kanske någon brygga eller något om det är möjligt.  
• dem kan införskaffa sig kiosk på Hawaiiudden.  
• pinacolada i solen och chilla i polen  
• dom kan ha en kiosk på hawaiiudden  
• epa parkering  
• Gratis drinkar, varmt vatten,  
• mer aktiviteter som kanske någon hoppborg i vattnet på sommaren.  
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• gratis drinkar, bubbelbad,  
• jag är typ aldrig på hawaiiudden:/ Arena älven kanske fler sådana ställen att grilla, jag vet int något 

mer  
• Gör marknaden mer barnvänlig, som tex hoppborgar eller något sånt, för att fler ska vilja komma  
• dom kan ha en kiosk på hawaiiudden. live musik på marknaden.  
• kan vi var på sommar tycker jag  
• lekplatser för större barn/ vuxna.  
• Lyckselemarknaden skulle kunna ha mer stånd och kanske nån paus aktivitet för barn och yngre. man 

skulle också kunna ha ʺreklamʺ för olika föreningar för unga som t. ex korpen hopprepsförening och 
gymnastikförening.  

• simma  
• plantera palmer och blommor. gungor  
• en brygga/hopptorn på Ansia, omklädningsbås, ladduttag  
• ha karuseller och mer aktiviteter på marknaden  
• kokosnötsträd,  
• bättre badstrand, glass kiosk, bar tender som gör goda drinkar,  
• Kokosnöts träd  
• Skaffa elsparkcyklar som man kan hyra.  
• rengör botten och sätt ut en lång brygga  
• bättre botten, det är massa skräp.  
• hockeyturnering på arena älven  
• Hawaiiudden behöver kiosk som säljer pinacolada. Arena älven behöver mer plats för att spela 

hockey. Lycksele marknaden skulle också kunna ha typ några tävlingar för barn och vuxna.  
• Massa träd som växer mango och surfbrädor och en fin badplats. På marknaden hade det varit kul 

om de sålde samlarobjekt och andra liknande saker.  
• Isbana och drifting/sladda.  
• på vintern, hockey.  
• palmer, ställen man kan hoppa ifrån, fler sport butiker i stan.  
• På hawaiiudden kan ni ställa en kiosk med glass, så när man är där kan man köpa. Om de är möjligt 

skulle man kunna ha ett hopptorn vid vattnet vid arena älven på sommarn.  
• På Hawaiiudden så skulle det bli bättre feeling om det fanns sen större strand och palmer. På Arena 

älven under sommaren så skulle det vara roligare om det fanns en vattenskoter som har en bad ring 
så att man kunde åka bakom.  

• palmer  
• Palmer och utebarer på Hawaiiuddden.  
• göra några fake palmer på hawaiiudden och fixa botten där. en vatten bana som det är på badhuset 

fast på arena älven.  
• På hawaiiudden kanske man kan ha en vatten hinderbana en som på badhuset fast jätte stor  
• Att man kan plantera palmer och ha kokosnötdrinkar och att man kan hänga upp slingblommor som 

hänger och stora palmblad som viftar i luften.  
• på hawaiiudden kan man ställa dit solstolar och bänkar där man kan sitta och prata med kompisar 

och inte behöva kolla in i deras rygg.  
• man kan sätta dit en kiosk där man kan köpa glass och godis, mm.  
• för att mer ungdomar ska visa sig i Lycksele behövs det ett ställe mad laddaruttag och stolar.  
• kanske ett litet tält eller en stor bua.  
• plantera palmer, badstrand,  
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• Mer lekplatser. Det finns ganska få sprida runt Lycksele och så är de ganska små. Jag tror att många 
skulle gilla iden att de också var större.  

• bygg en basketkorg.  
• mer hopp i backarna på vintern  
• en lekplats och en brygga  
• Mer godis till folket  
• en liten mer trevlig miljö på hawaiiudden t. ex växter och träd men även mer för det mindre barnen 

som en lek plats eller hinderbana  
• jag tycker att den är redan roligt  
• hopptorn så man kan hoppa ner i vattnet  
• För att få mer hawaiifeeling på hawaiiudden så behöver vi en kiosk med hawaiitema. Vi behöver även 

mer cykelbanor vid både hawaiiudden och arena älven.  
• vattenskoter  
• plantera några palmer  
• palm träd  
• Skaffa palmer och skaffa troll �  
• På Hawaiiudden kan man plantera palmer.  
• en kiosk där man kan köpa saker.  
• nya sittplatser.  
• bättre strand- städa upp den.  
• vi skulle ha utefilmbio ofta på både sommar och vinter  
• bygga cykelbanor/pumptrack  
• vi behöver en tropisk bar som säljer drickor. vi behöver mer sand. bättre botten.  
• rutschkana på älven.  
• billigare mer variation.  
• Vi måste få en mer tropisk känsla på något sätt, vad som helst, kanoter eller kajak som man kan låna 

på älven på sommaren om det inte redan finns och att det finns mer erbjudande som man kan köpa 
på Lyckselemarknaden som passar ungdomars intresse till bra priser.  

• På vintern kanske man kan fixa stora snöhögar så man kan åka madrass därifrån och på sommaren 
kanske fixa en liten lada med bad grejer kanske.  

• Hawaii udden skulle behöva mer växter och blommor så att de blir trevligare att vara där och 
marknaderna skulle bli roligare om de faktiskt blev av och inte va inställd varje år.  

• sätt upp en hawaiiskylt och fixa stranden så det inte är så mycket barr  
• lekar för mindre barn, aktiviteter för äldre barn, tid för bara äldre barn  
• jag tycker väl att det ska vara mer olika saker att göra tillexempel olika tävlingar, jag tycker också att 

det ska bli billigare att köpa hamburgare.  
• sätt upp en massa högtalare  
• Plantera palmer och skaffa vit sand. marknad tycker jag de ska finnas ʺpopulära sakerʺ de är samma 

saker år ut och år in. vi behöver fler eller andra saker, då tänker jag på kläder, mat, snacks  
• att ha ett ställe där man kan köpa dricka å fika som har med hawaii att göra. göra hus av halmstrån 

som dem har på hawaii. personal som jobbar där ska vara utklädda som att de vore på hawaii då de 
säljer dricka. jag tycker det borde finnas att prova på curling på arenaälven under vintern. på 
sommaren borde man få låna fiskeutrustning och båt. och en brygga med flytbrygga så man kan 
hoppa i vattnet. Lycksele marknaden borde ta hit artister där bara ungdomar mellan 15-17 år får 
vara. så det inte finns alkohol eller små barn som springer runt.  
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• jag skulle nog satsa pengar på att skaffa fler och nya ställen att umgås på. Tillexempel spelhallar men 
ungefär vad som helst egentligen.  

• palmer  
• Sittplatser och mer sand å palmer.  
• volleybollag och träning.  
• Hawaiiudden skulle behöva mer ombytes platser.  
• om det hade funnits en fotbollsplan eller basketplan där. Om det hade funnits en pizzeria eller en 

restaurang.  
• Häng blommor vid platserna på Hawaiiudden.  
• Att de ska ta bort alla träd från botten.  
• Man kan göra ett volleybollnät och en sommarkiosk på hawaiiudden.  
• Jag tycker Arenaälven och Lyckselemarknaden är bra. Men man skulle kunna göra en stor 

vattenrutschkana på hawaiiudden och arenaälven området.  
• En pizzeria ,och soffa på vatten, få testa åka vattenskoter och på arena älven så kan man ha bryggor.  
• Pizza, korv och hamburger kiosk på hawaiiudden, bryggor.  
• Man kan göra en brygga ut på hawaiiudden.  
• Vollyboll plan vid arena älven.  
• En liten kiosk på hawaiiudden.  
• På sommaren kanske en kiosk, vatten studsmatta och brygga.  
• Man måste göra finare stränder på hawaiiudden.  
• en sommarkiosk på hawaiiudden, en och en brygga på hawaiiudden och en linbana från Korpberget 

till udden.  
• Jag tycker att Lyckselemarknaden är jättebra och rolig.  
• Man kan ha sommar kiosk så man kan köpa fika.  
• gör hopptorn  
• kanske göra olika fester, hitta på aktiviteter inom kommunen.  
• varmare vatten, mindre fåglar, trampbåtar, isrally.  
• Drifting med eporna på älven  
• Skaffa ett café eller liknande  
• Trampbåtar  
• Vi kan ha glassförsäljning då det är bra väder på hawaiiudden.  
• Kanske typ fisketävlingar både på sommarn och på vintern.  
• Den blir roligare om den blir av  
• isbana för epor  
• på vintern på arena älven skulle man kunna bygga upp mer banor för åksaker  
• på sommaren på arena älven skulle man kunna bygga ett hopptorn eller en flotte  
• man skulle kunna få bättre hawaiifeeling på hawaiiudden om man skulle lägga dit mer sand och fixa 

botten i början av älven och lägga dit solstolar, bänkar  
• Lyckselemarknaden skulle bli roligare om det fanns mer lika saker så det passar för alla.  
• mer städat och fler och finare sittplatser. mer städad botten i vattnet.  
• det som kan göra Marknaden roligare är att man ser till att den hålls och att man försöker locka så 

många som möjligt att ställa ut grejer för försäljning.  
• jag vill ha mer klätterställningar för folk som är lite äldre och metall rutschkanor för att dom ger 

nostalgi  
• jag vill ha någon sorts åkattraktion på Lyckselemarknaden som i Åsele typ.  
• kanske fräscha upp hawaiiudden.  
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• kanske snöhögar på arenaälven, som man kan hoppa och leka i.  
• Palmer  
• Hawaii dansare palmer  
• hoppborg på marknaden och pimpling på arenaälven  
• vattenpistoler  
• ha en hoppborg på vattnet man ska springa runt i Och åka linbana ner i vattnet och en jätte lång 

vatten rus kana.  
• mer grillplatser och sånt på hawaiiudden, sen vet jag inget mer  
• på Lycksele marknaden vill jag ha mer häst grejer och i Lycksele vill jag ha Hööks man skulle kunna 

bygga det där gamla Dollarstore va  
• marknad oftare  
• sätta dit palmer och en bar  
• jag önskar att det finns Hööks i Lycksele, man kan kanske ha Hööks var dollar är just nu?  
• För vill man köpa hästsaker då måste man fara ända till Umeå. För de mindre barnen tänker jag  
• att ha en leksaksaffär i Lycksele.  
• Odla palmer  
• karuseller på marknaden  
• man kan hyra skoter på arena älven.  
• Lyckselemarknaden tycker jag borde ha mer stånd. och roliga stånd.  
• zipline, äventyrs banor uppe i träden, tivoli, närcon, komicon, leksaksaffärer, asian market, boba tea 

shops, pinchos, yoump, filmstaden, tiotretton, stort köpcenter, godisaffär, boba tea (igen), ramen 
café  

• man kan göra roliga saker med kompisar eller med famjlen  
• Plantera palmer i krukor importera sand från Hawaii och värma upp vattnet till en behagligare 

temperatur.  
• Bygga upp palmer i trä och måla dem  
• kanske en liten bar för vuxna och barn  
• Man skulle kunna sätta dit bord med parasoller Och kanske sätta dit en kiosk med godis, snacks och 

läsk. Jag tror de inte finns något mer man kan göra åt Lycksele marknaden.  
• Mindre priser  
• Tävlingar  
• Uppträdanden  
• Tipsrundor (med pris )  
• Spökrundor under Halloween  
• godisregn  
• Det skulle vara roligt om man planterade palmer på hawaiiudden. Cykla på isen på arena älven, 

tipsrunda, bara allmänna tävlingar?  
• Mer som marknad ställen där man kan köpa godis och sånt.  
• kunna åka rullskridskor.  
• Kanske några tävlingar eller uppträden.  
• Att det kanske kostar lite mindre.  
• Cykla på isen  
• Tävlingar  
• Tipsrundor som är roliga.  
• Spökrundor under Halloween(läskiga)  
• Fixa botten på hawaiiudden Och göra en cykelbana på isen.  
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• På hawaiiudden så kan man ta bort alla träd som är i vattnet. På arena älven när det är vinter så kan 
man ordna lite mer tävlingar till barn och då kan man vinna typ ett gosedjur. och på sommarn vet jag 
inte. på Lyckselemarkaren så vet jag inte riktigt heller.  

• Man kan ha olika uppträdanden vid hawaiiudden. Man skulle kunna ha en brygga på hawaiiudden. 
Man kan ha båtar så man får låna. Så man kan köra båt på vattnet på sommaren.  

• Fixa en lekpark, stor bana för skridskor, skidor. Ha en tipsrunda.  
• Att man kan ha musik och att det finns en liten butik som är lik butiker i Hawaii. och på sommaren 

kan man hyra ut vattenskotrar  
• och på Lyckselemarknaden vet jag inte heller det är bra som det är.  
• att på vintern så kan man ha cykeltävling på isen. eller simtävling. och att det ska finas fler sparkar på 

vintern.  
• Hawaiiudden är väl nog bra, men det är ju svårt att t.ex. plantera palmer så jag skulle kanske vilja att 

man förbättrar bryggorna och gör fint runt bron. Men nu har jag inte varit på Hawaiiudden på 
lääääänge.  

• Mer färger, glada starka färger på sittplatser och mysig belysning. på Arena älven skulle det kunna 
sitta skyltar med information/fakta om hur det var förr i Lycksele.  

• Man skulle kunna ha uppträdanden eller göra någon slags tävling kanske.  
• Man kan ha låsas flamingos vid hawaiiudden. Det kan behövas mer sparkar så man kan sparka över 

Älven. Kanske att det är några där och fixar olika lekar där.  
• göra skejt parken bättre större och mer saker att göra där ta bort en liten del a fotbolls plan. och att 

få sälja saker själv på marknaden.  
• mer pynt och roliga saker, en kiosk.  
• vi skulle behöva vollyboll nätt och på vintern en stor hockeyplan på älven  
• Lycksele marknaden skulle bli roligare om det fans karuseller eller andra saker som brukar finnas på 

tillexempel Storumans marknad.  
• Att man gör båtturer i älven.  
• En brygga som går ut så de är djupt och sen bygga ett hopptorn  
• det skulle va kul om man hade byggt ett hopptorn  
• att ta in karuseller till lycksele marknad  
• en pool.  
• inget lycksele är bara tråkigt  
• På Hawaiiudden tycker jag att de borde finnas en kiosk där man kan köpa tilltugg exempelvis godis 

och läsk. På Arena älven borde det finnas möjlighet att åka hundspann oftare och då längre turer. 
Lycksele marknaden borde utöka utbudet.  

• kanske att ha tävlingar där man kan vinna priser och andra roliga aktiviteter.  
• jag tycker att man ska ha nån sorts utav aktivitet vid hawaiiudden för att den är ganska tråkig att vara 

på och att man skulle kunna ha nån kväll i veckan där massor utav bilar på dollarstore parkeringen 
skulle få samlas och visa sina bilar/epor och sen att dom får spela musik tills kl:23:00 för då har vi 
som är intresserade av bilar något att göra om veckan.  

• det behöver bli mycket fräschare och mindre fågelbajs för det första. en idé är att köpa en brygga 
som går över till stan därifrån  

• Jag tycker det ser bra ut nu men det kan förbättras. På vintern brukar jag grilla med kompisar på 
Arena älven. Men det kan vara slut på t.ex. ved vissa gånger så det kan kanske förbättras om ni har 
möjlighet. Sen är det oftast nedskräpat.  

• en stor vattenrutschkana  
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• ställa fram parasoll på hawaiiudden vore en bra idé tycker jag. På arena älven under vintern tycker 
jag att de borde finnas fler grillplatser.  

• kanske uthyrning av fiskeutrustning  
• affärer eller stånd med godis/munkar billigt  
• belysning, led slingor längst träden.  
• göra det mysigare nu ser det ut som en sopplast och på vintern håll lederna upp dragna så man inte 

behöver gå på snö och sparka på snö  
• palm kokos nöt som man kan äta  
• Ha mer sand och massa blommor  
• man kanske skulle kunna hyra trampbilar från kampingen på älven eller mer aktiviteter för det är 

ganska lite aktiviteter.  
• För att få hawaiifeeling behövs det blommor och ljusslingor i träden. På älven hade man velat ha 

supbrädor/kajak eller kanot för ett billigt pris.  
• Mer godis  
• led-slingor i träden, plastblomme halsband, mer sand än gräs i sanden  
• bättre miljö,  
• På hawaiiudden så borde man ha mer sittplatser som solstolar roliga aktiviteter som man kan göra 

själv med olika redskap/saker. På arena älven borde det finnas vinterfotbollsplan och marknaden blir 
roligare ju mer saker och stånd som finns där, de bästa är coola prylar och ätbara saker när man är på 
marknaden.  

• mera karuseller  
• att man ska ha madras på vinter, skridskor, skidor som man kan typ betala och få åka där. och på 

sommar ett hopptorn.  
• zipline, höghöjdsbana, närcon, pinchos, yoump,tivoli, äventyrsbad, godisaffär,  
• ett hopptorn  
• Hålla det mer rent där på hawaiiudden.  
• Att bada i skum  
• bättre väder XD palmer större strand  
• göra en bättre badplats på hawaiiudden, koisk  
• Bättre städad strand.  
• Ingenaning  
• på vinter kan vi göra de mer liks som i new york deras vinter är nog det finaste som finns och 

sommaren mer badställen  
• en bar  
• inget behövs  
• få dit fler stånd på marknaden, utöka hawaiiudden, ha ett ordnat ställe där ungdomar kan och får 

vara. nån liten kiosk öppet dygnet runt. bättre sittplatsen å samlingsställen. fler grillbuor eller 
grillplatser. karaoke bar, mysiga caféer med musik och relativt billigt å lätt fika som man kan sitta på 
efter skolan och plugga!  

• Det skulle vara roligt ifall vi hade karuseller under Lyckselemarknaden  
• Att man fixar rent badplatser mer och såna saker.  
• leksaker till småbarnen.  
• pizza FREE  
• gratis ostbågar  
• plantera palmer  
• plantera kaktusar  
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• platsbyggda solsängar  
• fler bord  
• bygga en brygga  
• toalett  
• mer soptunnor /hundlatrin  
• mer mysiga lampor i olika färger  
• vindsurfing  
• båttaxi över älven  
• café eller fikaställe  
• åka ring efter båt 

 

För att du ska trivas i Lycksele, hur viktigt är det för dig att du kan ha kul på fritid och lov? 

Namn  Antal  %  

Mycket viktigt  176  53,7  

Ganska viktigt  130  39,6  
Ganska oviktig  16  4,9  

Oviktig  6  1,8  
Total  328  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,9% (328/335)  
 
  
Var brukar du helst hänga med dina kompisar? 

Namn  Antal  %  

Hemma hos mig eller kompis  272  83,2  
Café eller annat matställe  73  22,3  

Där jag sportar och tränar  96  29,4  
Garaget när vi mekar  38  11,6  

När vi går på bio, teater eller musikkonsert  36  11  

Biblioteket  28  8,6  
Kyrkan  13  4  

I A-traktorn, epatraktorn  75  22,9  
Fritidsgård  55  16,8  

Övrigt, skriv här  86  26,3  
Total  772  236,1  
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Övrigt 
• padel  
• badhus, djurparken, lekparken och flera andra platser  
• Lite var som helst, på stränder, i stan, i skogen, på lekparker.  
• utomhus, oftast i lekparker  
• stan, lite överallt  
• Online  
• stan och typ överallt till och med hemma hos dig  
• CYKLAR RUNT  
• lekparker, eller ute och gå  
• på badplatser  
• i centrum  
• boxliden  
• Ute  
• i stallet  
• cykla runt eller ba sätta sig på gräset. (lite trist)  
• basket plan, fotbollsplan  
• Vid cykelbanor.  
• ute  
• över internet  
• cykla runt  
• stugan  
• vi brukar hänga på stan, bussan och sibylla  
• på stan  
• fara på bilsaker typ utställningar  
• Vi brukar bada på ansia eller va ute och cykla.  
• vi brukar va på skolgården.  
• Vi går mest runt stan och den nya lekparken och basketplanen.  
• stallet  
• på Tannbergsskolans parkering eller på ck :)  
• Bussan  
• Genom dator, spela och prata på dator.  
• skolan  
• skogen  
• ute  
• på torget  
• spelar  
• I centrum  
• skolan  
• stan  
• nästan överallt  
• bara det är kul men mest i stan.  
• ute och cykla  
• stallet  
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• på stan  
• i skogen då vi fiskar  
• Stallet.  
• cykla  
• Skolan  
• skolan  
• stan  
• Dollarstore  
• och på stan  
• Inne i centrum(i stan)  
• skoter eller stranden.  
• på affärer.  
• När vi är på en lekpark  
• centrum  
• utomhus där vi tycker att vi har roligt ihop.  
• i stallet.  
• På olika platser i min grannby.  
• ute ibland tex skolgården  
• på stan eller cykla runt stan eller vart som häst på skolan.  
• på stan  
• skateparken men skulle vela ha en bättre skatepark  
• skatepark  
• vi brukar ofta gå ner till stan och prova på oss kläder men köper inget.  
• jag och mina kompisar brukar ofta vara antingen vid hawaiiudden och prata om olika saker  
• överallt i staden när man cyklar runt  
• typ på någon skola och bara hänga och gå runt och prata  
• ute på stan  
• ute och cykla på stan.  
• hitta på bus och köra olagliga elscootrar  
• Busstation  
• utomhus troligen  
• på internet  
• på stan  
• Ute och cyklar/i parker  
• ute i skogen  
• jamen på dem flesta ställen som är lite utanför stan å parkeringar å sånt.  
• på stranden, sitta å grill å lyssna på musik  
• på tannen eller skatepark  
• skatepark  
• skolan 
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Kultur är kul tycker många. I Lycksele har vi Musikskolan, biblioteket och MB. Om det ska bli mer 
kultur, vad vill du ska finnas där? Flera val möjligt 

Namn  Antal  %  

Replokaler till musiker, dansare, teater och 
liknande  72  26,2  

Scener i olika storlekar, med ljud och ljus.  58  21,1  
Mötesplats med café eller pub och en öppen scen 
för spontana uppträdanden  87  31,6  

Fler utställningslokaler  43  15,6  
Plats att prova på olika skapartekniker ex. 
Makerspace eller en större skaparverkstad  39  14,2  

Fler lokaler för hantverk, som väva, sy, snida, 
keramik  41  14,9  

Poddrum med ljudteknik och video, att låna eller 
hyra  46  16,7  

Kök för matlagningskurser  41  14,9  
Fler träffpunkter  134  48,7  

Allt ovanstående fast i byarna också  32  11,6  

Övrigt, skriv nedan  36  13,1  
Total  629  228,7  

 
 
Svarsfrekvens  

82,1% (275/335)  
 
 

 

Övrigt 

• Lekplatser för större ungdomar, lite som en park av calistenia  
• inspelningsstudio att hyra/låna på fritiden  
• Fler fotbollsplaner, mer utrustning.  
• agillity bana  
• Arcade  
• mötesplatser för rollspel  
• fler lokaler till sport  
• en bilbana med både grus å asfalt så man kan lära sig köra bil å inte sluta som nå veganer som kör fast i 

en buske  
• fler idrottsplatser.  
• fler och bättre futsal lokaler.  
• jag vill ha en leksaksaffär för vi har ingen i hela lycksele  
• en tennisbana och att artister kommer till Lycksele som artisten hoja.  
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• mer utrymmen att träna på/alltså sporter  
• Bibliotek  
• H&m  
• det skulle vara roligt om det fanns en instrumentaffär.  
• en gaming affär som man kan köpa gaming saker som det fins i umeå. och en skateaffär som man kan 

köpa trick kickbike delar.  
• där man kan få testa olika sporter  
• En laglig graffitivägg så man kan träna konst med kompisar och hänga med varandra. Då kanske det 

också blir mindre klotter på andra ställen.  
• det skulle kul med en laglig graffiti väg som man skulle kunna hänga med vänner och göra konst. Och 

om man skapar en laglig graffiti väg skulle det nog minska med klotter i lycksele.  
• galleria  
• galleria  
• Roblox Giftcard Loppis  
• allmän mekplats 

 
 

Vilken mässa eller evenemang saknas? 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  %  

Hund och kattutställning  58  20,5  

Lokal melodifestival  58  20,5  

Spel- och Cosplayfestival  76  26,9  
Ungdomsfestival  125  44,2  

Filmfestival  79  27,9  
Din idé, bocka i rutan och skriv nedan  46  16,3  

Total  442  156,2  
 
 
Svarsfrekvens  

84,5% (283/335)  
 
 

 

 
Din idé,  

• mer bil/epa träffar  
• Bilutställning  
• Dans  
• rave  
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• människoutställning  
• freestyleevenemang i fotboll.  
• Bilutställningar/drifting och mer bil aktiviteter.  
• Ponnyhopptävlingar  
• ap utställning  
• Bilfestival  
• artister som kommer hit och uppträder så ungdomar 

kan ha roligt  
• bilutställningar  
• Jag är inte hemskt förtjust av träffar med stora mängder 

av människor.  
• Skoterutställningar med gamla och nya skotrar.  
• En fotbollsfestival där man kan spela fotboll och tävla 

lite.  
• olika spelvisningar  
• ungdomsfestival max 10 år typ  
• Bokfestival  
• bågskyttetävlingar för nybörjare/juniorer  
• draghundstävling  
• mer bilutställningar  
• rid festival  
• En hockeyfestival.  
• hockeyfestival  
• hästfestival.  
• Mera utställningar.  
• rid aktiviteter, ridläger, ridturer.  
• något med hockey  
• Kanske graffitievent ifall det blir en graffitti väg så flera 

målare kan mötas å måla tillsammans.  
• att man kan göra ett event vid den lagliga graffitivägen 

så massa graffiti målare skulle kunna mötas upp och 
måla tillsammans  

• spelhall  
• fler utställningar  
• konserter med kända artister som minderåriga får gå 

på, gärna flera olika artister på samma gång  
• tävling tv spel  
• något om fotboll  
• Bågskytte tävlingar för juniorer draghunds tävlingar / 

kurser  
• a traktor evenemang  
• gamingfestival  
• gamingfestival 
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Hur nöjd är du med skolmiljön inomhus? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  41  12,6  
Ganska bra  201  61,8  

Ganska dåligt  59  18,2  
Mycket dåligt  24  7,4  

Total  325  100  
 
Svarsfrekvens  

97% (325/335)  
 
 

 

Hur nöjd är du med skolmiljön utomhus? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  30  9,3  

Ganska bra  184  57  
Ganska dåligt  74  22,9  

Mycket dåligt  35  10,8  

Total  323  100  
Svarsfrekvens  

96,4% (323/335)  
 
  
Vad kan bli bättre för att du ska trivas i skolmiljön? 

Namn  Antal  %  

Bättre ljus i klassrummet  53  16,8  

Mindre störande ljud  120  38  
Bättre luft i klassrum  180  57  

Mer att göra på skolgården  139  44  
Fler rastvakter  23  7,3  

Skolbibliotek med personal  38  12  
Någonstans där jag kan vara i fred  98  31  

Övrigt, bocka i och skriv i rutan  63  19,9  

Total  714  225,9  
Svarsfrekvens  

94,3% (316/335)  
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Övrigt   
• Mer utrymme, mer bänkar och ställen att vara på.  
• inte se ut som ett sjukhus  
• Mer och göra  
• kans d24  
• större  
• kanske tycker jag att vi kan ha mer som skolorna i USA (inga skolskjutningar dock) typ jag vet inte  
• svalare i klassrummet  
• ladduttag och soffor sittplatser  
• Hockeyrink  
• Bänkar och bord.  
• längre raster  
• internet  
• allt  
• Bättre bänkar och stolar.  
• kontorsstolar  
• bättre toa  
• soffor  
• längre raster mellan lektionerna så man hinn gö nå  
• Ett ställe där man kan vara i fred där ljuset är lite mjukare skulle vara bra. Skönare stolar i 

klassrummen skulle vara bra, eftersom de vi har nu är obekväma.  
• Fotbollsplan/basketplan som är inringad.  
• Fler pingis bord.  
• Fåtöljer.  
• Sovplatser  
• bättre element, fönster som man kan öppna, bättre stolar, fler bord/bänkar, mer färg i klassrummen 

och så man inte hör till andra klassrum.  
• MER BÄNKAR, gärna med bord.  
• ett café så man kan gå och fika på långdagar  
• Saker för att leka häst för alla klasser.  
• manga bibliotek  
• AC  
• Ac så det blir bättre luft i klassrummet!  
• ac och trevligare toaletter.  
• ac i klassrummet för att det är så varmt.  
• Trevligare toaletter. Och mera AC.  
• skaffa konstgräs  
• skottramp för hockey och en större och bättre cykelbana.  
• (Renare och fräschare) toaletter och luftkonditionering i klassrummen.  
• ac så det inte blir så varmt.  
• renare toa.  
• renare och trevligare toaletter. Det skulle vara bra med en eller två AC i klassrummen.  
• att gå skola hemifrån ha distans under visning  
• En konstgräsplan.  
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• inget tycker om det som det är  
• att ha bänkar att sitta o prata om olika saker ibland  
• mer mörkt det blir för ljust  
• coop närmare  
• fler saker att köpa i kaféet, bord vid alla bänkar  
• Bättre bänkar o bord i korridoren  
• mindre läskiga människor  
• som man kan gå till idrott huset på rasten.  
• ett uppehållsrum på 300 så man sliper sitta i korridorerna  
• Mer gungor och så uppe på backen.  
• vi vill ha ett uppehållsrum, bättre luft i klassrummet och fler saker som man kan göra på rasterna. 

 
 

Har du någon plats där du kan göra dina läxor i lugn och ro? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  127  39,2  

Ganska bra  147  45,4  
Ganska dåligt  34  10,5  

Mycket dåligt  16  4,9  
Total  324  100  

Svarsfrekvens  

96,7% (324/335)  
 
  
Vad kan göra det enklare för dig att göra läxor? 

Namn  Antal  %  

Läxhjälp  50  16,3  
Kunna sitta ostört hemma  126  41,2  

En kompis att plugga med  113  36,9  
Inte ha läxor, utan göra klart dessa på 
skoltid  180  58,8  

Skolbibliotek eller tyst rum på skolan  40  13,1  
Total  509  166,3  

Svarsfrekvens  

91,3% (306/335)  
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Du kanske har provat att ha lektioner på distans under pandemin. Skulle du vilja ha lektioner på 
distans ibland? Till exempel 1 dag i veckan eller 1 vecka per termin? 

Namn  Antal  %  

Ja  139  43,7  
Nej  88  27,7  

Kanske  91  28,6  
Total  318  100  

 
 
Svarsfrekvens  

94,9% (318/335)  
 
 

 
 

 

Om du skulle ha lektioner på distans. Har du det du behöver hemma för att det ska gå bra? Kryssa i 
det som gäller för dig 

Namn  Antal  %  

Jag har en bra dator och skärm  270  85,4  

Jag har ett skrivbord och en bra stol  244  77,2  
Jag har en bra högtalare och mikrofon så 
jag kan höra bra under lektionen.  187  59,2  

Jag har en bra läslampa  157  49,7  

Jag kan stänga om mig för att inte bli störd 
under lektionen  210  66,5  

Tekniken är inte ett hinder. Jag kan logga 
in på lektioner och hitta läxor online.  184  58,2  

Total  1252  396,2  
 
 
Svarsfrekvens  

94,3% (316/335)  
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Har du haft studiebesök på ett företag eller arbetsplats under skoltid? 

Namn  Antal  %  

Ja, flera gånger  60  19,2  
Ja en gång  54  17,3  

Nej, aldrig  137  43,8  
Jag har haft PRAO  91  29,1  

Total  342  109,3  
 
 
Svarsfrekvens  

93,4% (313/335)  
 
 

 
 

 

Du som går i 9:an.  Kommer du att fortsätta studera på gymnasiet? 

Namn  Antal  %  

Ja  132  81,5  

Nej  6  3,7  
Kanske  24  14,8  

Total  162  100  
 
 
Svarsfrekvens  

48,4% (162/335)  
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Hur trygg känner du dig i Lycksele kommun? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  99  30,8  
Ganska trygg  192  59,8  

Ganska otrygg  18  5,6  
Mycket otrygg  12  3,7  

Total  321  100  
 
Svarsfrekvens  

95,8% (321/335)  
 
 

 

Hur trygg känner du dig i skolan? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  123  38,7  

Ganska trygg  154  48,4  
Ganska otrygg  28  8,8  

Mycket otrygg  13  4,1  

Total  318  100  
Svarsfrekvens  

94,9% (318/335)  
 

 
Finns det något tillfälle eller någon plats som kan bli tryggare? 

Namn  Antal  %  

Skolgården  66  26,1  

Omklädningsrum  110  43,5  
Korridorer  84  33,2  

Ta sig till och från skolan  61  24,1  
Övrigt, skriv nedan  51  20,2  

Total  372  147  
Svarsfrekvens 75,5% (253/335) 

 
Övrigt  

• klassrummet  
• stan  
• biblioteket  
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• alla ställen  
• datorn  
• jag känner mig inte otrygg eller trygg 

någonstans  
• i omklädningsrummet för tjejerna har flera 

gånger pojkar sprungit in och utan 
konsekvenser, en person som nu har slutat har 
gjort det TRE GÅNGER och en person filmade 
när de sprang in  

• på cykelstigar på natten.  
• Stallet och hemma  
• ja hemma  
• det finns inget ställe som behöver bli tryggare.  
• Jag tycker inte det är något som behöver bli 

tryggare  
• jag tycker allt är tryggt.  
• Toaletterna.  
• fotboll, hockeyplats.  
• allt är tryggt.  
• ibland kan folk rycka i dörren när man sitter på 

toaletten fast de vet att det är låst.  
• ja hemma  
• stan  
• skoltoaletterna  
• att ha ett rum där man kan sitta med sina polare  
• trottoarer i de nära byar till stan  
• centrum allmänt  
• Hemma och jag vet inte men när jag är på 

fotbollsplanen.  
• Duschen...  
• omklädningsrummet på lycksele badhus  
• omklädningsrummet på Lycksele badhus.  
• hemma!  
• HEMMA  
• simhall  
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Hur upplever du utemiljön vid din bostad? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  165  52,2  
Ganska bra  126  39,9  

Ganska dåligt  18  5,7  
Mycket dåligt  7  2,2  

Total  316  100  
 
 
Svarsfrekvens  

94,3% (316/335)  
 
  
Vad är det som är mindre bra där du bor? 

Namn Antal % 

Buller och oväsen 46 18,5 

Långt till lekplats 25 10 

Otryggt 13 5,2 

Långt till affärer 114 45,8 

Cykel och/eller gångväg kan bli tryggare 56 22,5 

Övrigt, skriv nedan 67 26,9 

Total 321 128,9 

Svarsfrekvens  

75,5% (249/330) 
 

 

Övrigt   

• inte direkt världens vackraste ställe  
• Gillar det helt enkelt inte alls  
• mycket om byggnader och traktorer 
• finns ej många bussar.  
• dåligt asfalterat  
• Att det inte finns något lugnt ställe som en park där jag bor.  
• Allting är bra  
• allt  
• inget internet  
• inget men min kompis orka inte gå till affär de för långt han sa  
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• jag bor i vindelns kommun ca 4mil utanför Lycksele centrum. det är väldigt långt till allting, som 
exempelvis affärer skola och vänner.  

• mycket epa traktorer på natten som spelar musik  
• jag har ingen gång/cykel stig till mitt hus, mot boxsliden.  
• Långt in till Lycksele och saknad av transportmedel in till stan som inte är en personbil.  
• dålig lekplats  
• önskar det kunde byggas en gunga.  
• kan ni inte göra en cykelbana typ vil forsdala  
• har mamma pappa vecka så det är olika  
• vi behöver en gångbana i Betsele!  
• Det finns mycket skräp ute i naturen.  
• på tornvägen på Furuvik så ska man köra tretio men dom kör inte de.  
• Har inga kompisar där  
• allt är perfekt.  
• Det är långt till kompisar.  
• hemma hos pappa kan jag aldrig var i fred hemma hos mamma kan jag alltid var själv och inte bli störd  
• att bilarna håller hastighetsbegränsningen skulle göra så att man kände sig tryggare  
• det är skräp lite överallt, tillexempel cigaretter, snus, godispapper och mer.  
• för mycket folk i Lycksele  
• Finns nästan inga butiker för ungdomar att handla i. Allt är ju bara tantkläder. Det borde finnas ett 

köpcentrum.  
• har inga gångvägar i byn  
• bilar kör mycket mer än 50 km/h där jag bor, därför önskar jag att det fanns en bro som man kunde gå 

under eftersom det finns småbarn där jag bor och dom brukar gå över vägen själv.  
• transport till Lycksele  
• Trappstegen  
• tråkigt  
• allt är bra 
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Forskning visar att ha nära till grönområden är bra för din hälsa. Helst inom 300 meter från din 
bostad. Hur ser det ut hos dig? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Det finns möjlighet att promenera eller 
motionera  238  78  

Det finns lekytor eller lekplats  176  57,7  
Det finns sittplatser  142  46,6  

Det finns sittplats med matbord  113  37  
Det finns grillplats nära mig  170  55,7  

Det finns vackra blommor och växtlighet  154  50,5  
Det är tyst utan buller och oväsen  111  36,4  

Det finns utegym eller motionsredskap  50  16,4  

Övrigt, skriv nedan  22  7,2  
Total  1176  385,6  

 
 
Svarsfrekvens  

91% (305/335)  
 
 

 

Övrigt  
• skog  
• Har en lekplats och skog  
• jag bor nära skogen.  
• jag bor mitt i skogen utan grannar så  
• det finns mycket skog  
• Då är jag på skolan jag bor 300 meter från skolan.  
• En stor skog som är bra för att gå på promenader med både djur och för sig själv.  
• jag bor mitt ute i ingenstans  
• Bor i by så jag har skog på ena sidan och vatten på andra med en väg som ligger nedanför mitt hus 

som inte är så trafikerad.  
• grillplatsen är VÄLDIGT dålig  
• det är olika hos mamma och pappa  
• Det är tyst ibland av buller och oväsen.  
• Det finns skogsområden och vattenområden.  
• det finns mycket djur nära mig.  
• jag bryr mig inte om såna saker  
• det finns typ inget utav dom :(  
• åkrar, elljusspår, cykelbana, badplats, 
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I Sverige finns diskrimineringslagen. Det betyder att du inte får bli kränkt eller sämre behandlad än 
något annat barn för att du har ett visst kön eller en viss hudfärg. Alla skolor ska arbeta för att ingen 
elev ska bli diskriminerad. Har du någon gång känt dig diskriminerad, utsatt eller kränkt, utfrån de 7 
diskrimineringsgrunderna? 

 

- Ålder 

Namn  Antal  %  

Aldrig  206  69,4  

Enstaka gång  67  22,6  
Ofta  24  8,1  

Total  297  100  
 
 
Svarsfrekvens  

88,7% (297/335)  
 
 

 
- Funktionsnedsättning 

Namn  Antal  %  

Aldrig  256  90,5  
Enstaka gång  17  6  

Ofta  10  3,5  
Total  283  100  

 
 
Svarsfrekvens  

84,5% (283/335)  
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- Etnisk tillhörighet 

Namn  Antal  %  

Aldrig  245  88,1  

Enstaka gång  24  8,6  
Ofta  9  3,2  

Total  278  100  
 
 
Svarsfrekvens  

83% (278/335)  
 
  
- Religion eller annan trosuppfattning 

Namn  Antal  %  

Aldrig  252  88,7  

Enstaka gång  20  7  
Ofta  12  4,2  

Total  284  100  
 
 
Svarsfrekvens  

84,8% (284/335)  
 
  
- Sexuell läggning 

Namn  Antal  %  

Aldrig  256  90,8  
Enstaka gång  18  6,4  

Ofta  8  2,8  
Total  282  100  

 
 
Svarsfrekvens  

84,2% (282/335)  
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 Kön 

Namn  Antal  %  

Aldrig  232  82,9  
Enstaka gång  28  10  

Ofta  20  7,1  
Total  280  100  

Svarsfrekvens  

83,6% (280/335)  
 
  
- Könsidentitet eller könsuttryck 

Namn  Antal  %  

Aldrig  252  89,7  
Enstaka gång  22  7,8  

Ofta  7  2,5  

Total  281  100  
Svarsfrekvens  

83,9% (281/335)  
 
 

 
Var någonstans, har du upplevt dig kränkt utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna? 

Namn  Antal  %  

Hoppa över frågan  182  63,9  

I skolan  69  24,2  

På fritiden  38  13,3  
I affärer  7  2,5  

På fritidsaktiviteter  8  2,8  
Bland kompisar  27  9,5  

Övrigt, skriv nedan  21  7,4  
Total  352  123,5  

Svarsfrekvens  

85,1% (285/335)  
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Övrigt   
har aldrig blivigt kränkt  

aldrig  
På väg hem  

Sociala medier  

på internet  
sociala medier  

bland kompisar ibland  
STAN  

på simhall  
 
Om inte du har blivit diskriminerad, vet du om någon annan har blivit det? 

Namn  Antal  %  

Ja  134  44,1  

Nej  83  27,3  
Kanske  87  28,6  

Total  304  100  
 
 
Svarsfrekvens  

90,7% (304/335)  
 
 

 
Hur bra mår du vanligtvis? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  109  34,8  

Ganska bra  150  47,9  

Ganska dåligt  40  12,8  
Mycket dåligt  14  4,5  

Total  313  100  
 
 
Svarsfrekvens  

93,4% (313/335)  
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Vad skulle hjälpa dig att må bättre i vardagen? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Att jag rör på mig mer  33  11,7  
Att jag har snälla vänner som jag trivs med  36  12,8  

Bo bättre  8  2,8  
Mer fritid  54  19,1  

Mindre stress och oro  75  26,6  

Lättare att ta mig till fritidsaktiviteter och 
hälsa på vänner  18  6,4  

Någon som lyssnar  22  7,8  

Övrigt  36  12,8  
Total  282  100  

Svarsfrekvens  

84,2% (282/335)  
 
 

 

Övrigt  
• Pengar till bensin, pengar allmänt  
• att få jobba mer  
• epa strögen skaa gååå helaaaa tidennn å ingen skaaa stoppa ossss D24!  
• Många saker av de övre  
• få ett hus, gillar inte att bo i en träkoja........  
• börja skolan klockan 10 och inga läxor  
• jag mår bra  
• sluta gå i skolan  
• Jag är nöjd som det är.  
• Bo hemma, träffa min familj oftare.  
• mer pengar  
• att jag får bo hos mamma, få mindre stress och ha vänner i skolan  
• mina föräldrar bråkar, det känns inte så bra.  
• jag skulle tycka att jag skulle må bättre om jag har kul så om man skulle skapa en graffiti väg så skulle 

det va lite roligare. gävle har en bra graffiti väg!  
• tyst jag bryr mig inte  
• inget  
• mindre läxa så man inte behöver ha flera o bli stressad av det och prov samtidigt  
• skolan ska börja senare på dagen.  
• snälla vänner som jag trivs med, mindre stress och oro, någon som lyssnar  
• en fet jävla kebabsallad  
• allt är bra  
• bättre luft och bättre ljus mer fritid  
• mindre skrik och lärarna säger bara till pojkarna! de gör mig ARG  
• inget  
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Att röra på sig en stund varje dag minskar stress och oro, och förbättrar minnet. Rör du på dig minst 
30 minuter varje dag? 

Namn  Antal  %  

Ja  225  72,6  
Nej  23  7,4  

Nja, kan förbättras  62  20  
Total  310  100  

 
 
Svarsfrekvens  

92,5% (310/335)  
 
 

 
 

Vad skulle få dig att bli mer fysisk aktiv? Flera val möjliga 

Namn  Antal  %  

Närmare till lekplats eller idrottsplats  52  20,1  
Säkra cykelvägar och vägkorsningar  45  17,4  

Sällskap  132  51  
Ha råd till utrustning och medlemsskap  37  14,3  

Kunskap om kost och motion  28  10,8  
Övrigt  54  20,8  

Total  348  134,4  
 
 
Svarsfrekvens  

77,3% (259/335)  
 
 

 

Övrigt  
• Jag rör mig redan flera timmar om dagen hemma efter och före skolan  
• Ha nåt kul å göra  
• inget är redan aktiv  
• Har bra förutsättningar för det och rör på mig mycket i vardagen.  
• roligare saker att göra  
• JAG TRÄNAR TYP HELA TIDEN SÅ NEJ INGET KAN BLIR BÄTTRe...  
• mer olika sporter som jag faktiskt är intresserad av  
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• orken att röra på mig  
• nya skidor.  
• Jag rör mig tillräckligt.  
• mer rast  
• att va med kompisar  
• buss  
• Få ett friskt ben  
• 2 till ishallar det hade ju inte suttit fel  
• ge mig pengar så  
• ork ba int gö sånt skit  
• fler personer som vill spela fotboll  
• inte vara lat  
• få licens på nå bösser  
• motivation och att orka  
• jag är det hela tiden alltså fysisk  
• Närmare till stallet.  
• att rida mer  
• fler fri åkningar på ishallen  
• Spela mer fotboll  
• ha motivation för att ta mig ut  
• jag spelar redan hockey hejdå låt mig va  
• ha gång o cykelbana i byn  
• Köpa en cykel  
• att ha en bättre asfalterad väg så jag kan cykla till skolan  
• Motivation  
• mer coop i byar eller något sånt 

 
Hur tycker du att det fungerar med skolskjuts? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  93  34,4  
Ganska bra  130  48,1  

Ganska dåligt  29  10,7  
Mycket dåligt  18  6,7  

Total  270  100  
 
 
Svarsfrekvens  

80,6% (270/335)  
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Lycksele är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att samer har möjlighet att få undervisning i 
samiska och samisk slöjd men även i andra ämnen som NO och SO.   Hur tycker du att det har 
fungerat? Hoppa över frågan om du inte har undervisning i samiska 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  28  37,3  

Ganska bra  35  46,7  
Ganska dåligt  10  13,3  

Mycket dåligt  2  2,7  
Total  75  100  

 
 
Svarsfrekvens  

22,4% (75/335)  
 
 

 
 

I Lycksele kommun bestämmer politikerna i kommunfullmäktige. Visste du att om 25 elever tycker 
samma sak och har en bra idé, så kan den delas med politiker som ska besluta om idén. Kan du tänka 
dig att ta fram en idé till politikerna? 

Namn  Antal  %  

Ja  91  29,4  
Nej  88  28,4  

Kanske  131  42,3  
Total  310  100  

 
 
Svarsfrekvens  

92,5% (310/335)  
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Det är viktigt att ha många digitala kunskaper i framtiden. Vilka områden vill du lära dig mer om? 

Namn  Antal  %  

Jag vill veta mer om säkerhet och hur jag 
skyddar mig på internet och i appar  107  42,1  

Jag vill kunna skapa mer digitalt innehåll 
inom foto, programmering och video  86  33,9  

Jag vill kunna mer om problemlösning och 
lära mig olika program.  78  30,7  

Jag vill lära mig mer om hur jag hittar 
information online och vad som är sant 
och falskt på internet.  

87  34,3  

Jag vill lära mig mer om hur jag samarbetar 
med andra online.  75  29,5  

Total  433  170,5  
 
 
Svarsfrekvens  

75,8% (254/335)  
 
 

 

 

 

 

Om det skulle gå att odla egna grönsaker på din skola, skulle du vara intresserad? 

Namn  Antal  %  

Ja  89  28,6  

Nej  126  40,5  
Kanske  96  30,9  

Total  311  100  
 
 
Svarsfrekvens  

92,8% (311/335)  
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Brukar du sopsortera glas, metall och kompost? 

Namn  Antal  %  

Ja alltid  177  56,5  

Ibland  137  43,8  
Nej  24  7,7  

Total  338  108  
 
 
Svarsfrekvens  

93,4% (313/335)  
 
 

 

I Sverige konsumerar vi som att vi hade 3 jordklot. Allt behöver inte köpas nytt, vad kan du tänka dig 
att hyra eller låna i stället? 

- Verktyg 

- A-traktor, skoter och liknande. 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  205  77,1  
Det här kan jag HYRA  36  13,5  

Det här vill jag LÅNA  44  16,5  
Total  285  107,1  

 
Svarsfrekvens  

79,4% (266/335)  
 
 

 

- Träningsutrustning som skor, hockeyutrustning, ridkläder och liknande 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  208  78,5  
Det här kan jag HYRA  32  12,1  

Det här vill jag LÅNA  40  15,1  
Total  280  105,7  

Svarsfrekvens  

79,1% (265/335)  
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Kläder 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  254  92  

Det här kan jag HYRA  10  3,6  

Det här vill jag LÅNA  20  7,2  
Total  284  102,9  

 
 
Svarsfrekvens  

82,4% (276/335)  
 
 

 

- Leksaker 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  127  58,3  

Det här kan jag HYRA  23  10,6  

Det här vill jag LÅNA  85  39  
Total  235  107,8  

 
 
Svarsfrekvens  

65,1% (218/335)  
 
 

 

- Tekniksaker som surfplatta, dator, spelkonsoller, projektor 

Namn  Antal  %  

Det här vill jag KÖPA  233  85  

Det här kan jag HYRA  29  10,6  

Det här vill jag LÅNA  39  14,2  
Total  301  109,9  

 
 
Svarsfrekvens  

81,8% (274/335)  
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Fritidsbanken är som ett bibliotek där du kan låna utrustning till ditt fritidsintresse. Det kan vara 
skidor, skridskor, padel, kajak, hjälmar. Allt möjligt. Du kan även lämna in utrustning som andra kan 
låna. Hur skulle du använda fritidsbanken om det fanns i Lycksele? 

Namn  Antal  %  

Jag skulle låna från fritidsbanken  88  29  

Jag skulle ge bort utrustning som jag vuxit 
ur eller inte vill ha  150  49,5  

Inte intressant  124  40,9  

Total  362  119,5  
 
 
Svarsfrekvens  

90,4% (303/335)  
 
 

 
Nu till sista frågan. Skriv 3 saker som gör Lycksele till världens bästa plats att bo på. 

• kortare skoldagar, musikaffär, muay thai tävlingar  
• MINA VÄNNER HAFFA PÅ TJEJER OCH EPA RAGGARE  
• mycket skog och känner de flesta  
• de finns bibliotek att vara på. lekplats  
• Nära till allt.  
• lagom stort, fint och mycket att göra  
• litet. inte mycket folk, lugnt  
• Att de är lugnt här och sker inte så mycket kriminalitet, små barn har allt dem behöver  
• man kan bada på många ställen, finns många platser man kan va med kompisar på och de finns ganska 

mkt butiker  
• hatar Lycksele, ska här i från så fort som möjligt.  
• a-traktorer, väldigt mycket raggare.  
• inte så långt till mataffärer, en trygg stad, ganska lugnt på kvällarna  
• badpark, djurpark och lekpark  
• finns mycket och göra  
• många sporter  
• och många kompisar  
• epa traktorer, alla eparaggare, mopeder  
• a-traktor, epa, moppe  
• Lycksele är inte världens bästa plats och bo på  
• Motor veckan, bussan, coop  
• Det finns billiga priser på coop. Det finns roliga matställen att fara med kompisar till. Det finns också 

gulliga café  
• Är fint, bra matplatser och bra bibliotek  
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• Det är nog inte det (överdrivet), en specifik jättetrevlig busschaufför, åka skoter på vintern och mycket 
natur.  

• hemmet, jag, och mina kompisar  
• Det finns inga bra saker  
• Fotboll och inget mer  
• Lycksele är värdelös stad finns typ inget att göra  
• man känner sig lite mer tryggare här än de större städerna  
• motorveckan  
• marknad  
• Miljön  
• tryggt  
• ica  
• 1. Stora utrymmen för att röra sig. 2. Man har ganska bra koll på vem alla är. 3 Lätt att ta sig från ena 

sidan stan till den andra.  
• 1.Motorveckan 2. Lätt att medverka i idrottsföreningar 3.Lätt att röra sig runt staden  
• D24, buuu b23a, b20 bra strög  
• bra natur, bra människor och p16 fotboll  
• Att man känner alla, man kan åka Epa och vara på motorveckan.  
• D24, D24, D24  
• roligt att bo här, bra strög på helgerna, motorveckan  
• motorveckan, skoter, tryggare än kanske vissa större städer  
• Skogen, coops priser, internet  
• många olika sporter och fritidsintressen. fint bibliotek. hyfsad skola  
• lycksele har när till bra affärer och lycksele har också många affärer som är billiga och lycksele har nära 

till skidspår och skog som många andra ställen i söder inte har  
• längdskidklubben och skidstadion.  
• hockey golf  
• nära ICA centrum nära dollarstory  
• En stor PAD parken typ mer leksaker. 
• coop dollar store cirkel k  
• biblioteket, bra skola och bra människor  
• Att det inte är så många som bor här.  
• kompisar, miljö, boende  
• litet, känner typ alla, tryggt  
• jag har inga bra skidor... inte okej.  
• Bra hockeyförening,  
• coop är nära skolan, mackorna i cafeterian  
• litet så man tar sig till ställen snabbt  
• DET ÄR DEN SÄMSTA!  
• ishallen fotbollsplanen mataffären  
• Fina fotbollsplaner på Tannnen, trevliga människor och bra skola.  
• Snälla kamrater, fina fiskar och fin natur  



 
 

  44 
 

• Lycksele är litet men stort, tryggt och har ganska mycket motorsport.  
• säkerhet, bra fritidsplaner och Snälla människor  
• fotbollen, där jag bor och alla människor  
• Man känner många, och har lätt att skaffa vänner Finns mycket roligt att göra De är en fin stad med 

många fina ställen.  
• Det finns alltid någon runtomkring, mycket skog och mycket folk.  
• inget bra människor  
• inget, otrevliga människor  
• bra stall  
• nära till nästan allt  
• har en padel hall 
• det är kul att bo här  
• Lycksele har rent vatten, dom har ett stall och det är inte så mycket skräp som bara slängs i naturen, 

men lite gör några.  
• 1.Bra fotbollsplaner. 2 snälla personer.3 bra affärer  
• bussar som går runt stan. att vi inte är sist med allt. lyssna på allt och alla.  
• lycksele har ett bra bibliotek, skolor och en busstation så att jag kan åka till skolan utan att någon 

behöver skjutsa mig  
• De har många butiker, det är ett trevligt ställe och man får alltid vara med och säga vad man tycker.  
• vänner familj sports  
• bra kompisar, bra med aktiviteter och bra med grönska  
• inte mycket trafik motorveckan  
• mer affärer  
• snön  
• bra miljö, mycket att göra och mycket affärer  
• mer roliga saker, mer lokaler, mer affärer  
• ganska nära till saker som affärer. finns saker att göra på vintern och sommaren. Lycksele är inte en 

stor stad.  
• 1. Nära till allt. 2. Känner många av de som bor här. 3. Bra möjligheter till träning.  
• mitt hem mat kläder  
• öppna fler kiosker och bygg upp hus som rivits  
• Finns inget hopp  
• Tycker inte att det är världens bästa plats.  
• Allt  
• Motorveckan Och inget mer  
• Lugnt, lite folk och nära till allt  
• Mindre bråk  
• bra fotbollsplan  
• Bra personer  
• det finns en ispelare. det finns två rondeller. det finns ett berg  
• Det är fint Folk är snälla och jag bor fint  
• Vi skulle få kollektivtrafik i min by ( Busjön) Bättre skolgård få bättre bidrag i byar  
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• gräs, vatten, lekpark  
• Det är lugnt, det finns växter och det är inte för stort  
• Mycket fina människor, hyfsat bra skola, coop:)  
• d finns inga anledningar för allt i Lycksele e tråkigt o ingenting händer o då d väll finns nånting för 

ungdomar o inte barn eller vuxna kommer alla himla föräldrar dit med sina barn ändå.  
• ishallen det är ju niceeeeee, hockeygrabbarna dem kan man ju ha gött me, och så är det lungt  
• camping, natur, event  
• affärer, skolor och restauranger  
• litet och tryggt (man cyklar överallt på max 15 min), bra längdskidanläggning, älven som flyter genom 

stan  
• det som får Lycksele att vara en bra plats att bo på är för att det är en trygg och liten stad, det finns 

olika aktiviteter såsom minigolf eller bowling. jag tycker även detta för att det finns fiske.  
• fler affärer och bil träffar och ner evenemang  
• Mer cykel banor och lite mer gungor lite mer affärer.  
• Det finns ett bibliotek där det är relativt tyst och ganska bra sitt ställen.  
• det är relativt lätt och snabbt att transportera sig mellan ställen med både bil cykel och med fots.  
• Matvaror är inte dyra motsvarat med vissa andra ställen runt världen.  
• Man får altid chans att sporta på fritiden. Nästan alla i lycksele är trevliga.  
• Skolerna är jätte bra.  
• Det finns butiker, rent vatten och inga hemlösa hundar.  
• Jag tycker det redan är bästa stället.  
• Det finns en flygplats även fast det är en liten stad. Man har ett bra fotbollslag och en trevlig utemiljö.  
• Det finns mycket att göra, Det är roligt att vara med kompisar och det är roligt på gamplatsen.  
• Bra tränings möjligheter, bra skolor och inte så mycket med kriminalitet.  
• Det finns många lekplatser.  
• Det är ett bra sjukhus.  
• Det finns en bra flygplats.  
• mycket att göra i Lycksele.  
• bra träning.  
• mycket vänner i lycksele  
• Inte så mycket kriminalitet.  
• mycket platser att idrotta på  
• fin stad  
• Lycksele har en bra Djurpark, Lycksele har en bra badplats och Lycksele har ett bra fotballslag.  
• lite trafik  
• djurparken  
• badparken  
• mb  
• Det är bra i Lycksele är är det mindre människor. Och det finns bra skolor.  
• Att de finns platser man kan vara med kompisar lekparker och sånt  
• gör hopptorn vid nån badstrand. finnbacken bli bättre. jag vet int nå mer  
• det finns många cafe, bra restauranger en pitty liten centrum. Ansia.  
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• Det är de inte jag hade lätt flyttat till närmaste större stad  
• tanne gård  
• djurparken   
• bra stad, bra kompisar, mycket aktiviteter  
• naturen är ganska bar det är typ det.  
• Lite folk. Mycket skog. Liten stad  
• Ett bra bibliotek, någorlunda fin miljö och vacker natur.  
• Naturen  
• Snön  
• Vet inte restaurangerna och dom man kan ströga med  
• budas kaffe  
• många vänner  
• Naturen  
• Budahs kafé  
• Vänner  
• jag skulle inte säga bästa men bra för, människorna, naturen och grejer som man kan göra  
• lite folk, mycke natur, finns väldigt dåligt om otrevligt folk  
• 1 det finns ganska ånga olika aktiviteter 2.man har ganska lätt att hitta vänner 3 man har olika affärer 

som behövs.  
• lagom mycket folk, man känner igen eller känner dom flesta och motorveckan  
• coop, centrum och skog  
• Litet så man har nära till allt, man vet vilka de flesta är, mina kompisar finns här  
• Lagom nära till fjällen och större städer  
• Allt finns för att man ska klara sig  
• Det finns inte så många människor  
• jag gillar lekplatsen i stan, det finns inget mer för att det finns typ inget att göra i lycksele  
• familj, sport och tystnad ibland.  
• Bra skola Bra fritid Djurparken  
• det är lagom stort  
• det finns bra affärer  
• det finns bra skolor  
• litet, vet vem alla är, nära till fritid  
• Det är lagom stort, det finns dollar och flesta människor är snälla  
• bra med aktiviteter  
• allt  
• liten stad, det finns många saker att göra och alla är jätte snälla.  
• allt  
• mer platser att köpa kläder  
• det är inte bra i lycksele :)  
• cykelbana större centrum och mer lov  
• fina ställen  
• goda restauranger  
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• trygga skolor  
• att stan finns  
• jump /ett hus med stuttsmattor  
• Det är finns bra bibliotek, bra vård och bra vägar.  
• Mina vänner  
• Inte så mycket folk  
• Skogen  
• bra miljö  
• Bra lekparker.  
• Bra skolor.  
• Bra fritids.  
• att världens bästa ridskolan finns här, att man kan göra ganska många saker här och att man kan känna 

sig ganska trygg här.  
• det är fint, man kan bada och det finns matresturanger.  
• litet och lugnt, mycket skog  
• Att har bra väder  
• har snälla människor inte diskriminerad nån  
• har bra platser  
• Absolut ingenting  
• Jag bor här nära ett bageri, jag har en liten liten bit tårta och den det var en god tårtbit ��������.  
• Jag tycker inte det tyvärr  
• naturmiljö mindre nedskräpning mindre avgaser  
• Det finns inte så mycket sträss och man kan röra på sig mycket. Och så finns de super fin natur  
• Dollarstore  
• Trygghet  
• Motorveckan  
• Centrum, aktiviteterna och vi har världens bästa natur!  
• Det är tryggt, Det finns vänner och familj och bra skolor.  
• Naturen och alla aktiviteter och badplatserna.  
• Att Lycksele har en bio en bad park och ett bad hus och en stor lekplatser.  
• Stan  
• Motorveckan  
• Snälla människor  
• Det finns bra aktiviteter det är bra natur och det finns mycket att göra.  
• fin natur, många sporter och man har nära till allt  
• det är lite folk här och man känner dom flesta. men kan gå till allt så man behöver inte alltid åka bil.  
• bra skolor mycket skog och bra ställen  
• Det finns mycket sporter att gå i. Det finns badpark och badhus. Och om man är intresserad av skog 

och kultur så finns det museum.  
• Det finns bra mat och ett enkelt stele att bo på sen finns det roliga aktiviteter att göra som pingis, 

fotboll och hockey 
• nära till mycket och den är så liten så det brukar inte va så mycket folk där.  
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• det är också bra natur och miljö. och jag känner dom flesta i lycksele.  
• Det finns många hobbyställen och saker man kan göra på fritiden det är fin natur det är litet satt man 

inte behöver cykla 5 kilometer för att komma till Ica eller dollar  
• vi har värdens bästa ridskola. och vi har nära till allt om man inte bor i en dy. och bra bad platser.  
• Den fantastiska vintern och sommaren i naturen runt omkring i Lyckseles kommun. Det rika kulturarvet 

och att det är en aktiv kommun i bygd. Att det är allmänt trevligt och tryggt.  
• Det är en mindre stad som känns väldigt trygg, det finns fina uteplatser med mycket natur. Jag kan va 

med vänner och hitta på roliga saker att göra.  
• Det finns många olika sporter som man kan välja på och vara med och spela i, det finns många skolor 

och det finns många restauranger.  
• Det är en lugn och trygg plats. Det finns mycket natur. Det är dra för alla olika åldrar och staden blir 

större och större  
• det här är inte värdens bästa plats att bo på. jag tycker att umeå är värdens bästa plats att bo på. fin 

mycket mer att göra i umeå.  
• det finns ett stall, det finns ett badhus/badpark och det är inte så många grova brott  
• det är nära till det mesta sen kommer jag inte på något mer  
• Det är nära till alt. Inte så mycket grova brott som mord. Elljusspår eller bra stigar eller gångbanor som 

man kan gå eller cykla på.  
• Flera fotbollslag, Fler fotbollsträningar, Mer affärer.  
• Att vi gör många önskningar sanna, Vi har ganska bra befolkning och många med samma intresse.  
• 1: skatepark 2: hockey 3: många kompisar  
• en graffiti väg, ett hopptorn och en bättre skatepark.  
• Det är tryggt.  
• Det finns mycket att göra t.ex. lekplatser, motorbana eller vad det heter vet inte exakt.  
• Det finns mycket skog och friskluft  
• mat glass mat  
• skolan är ju mycke bra, de finns många polare i staden och det finns många fabriker man kan jobba hos  
• det är lungt  
• Det är (ganska) nära till fjällen. Laponias pizzeria. Dollarstore.  
• det är nära till nästan allt fin miljö litet  
• Nära till allt och alla. Ganska mycket att göra för att va så liten stad. mycket trevligt folk  
• att motorveckan finns, många snälla polare att va me på fritiden och att lycksele är ganska litet och 

man behöver inte gå så jätte länge eller långt för att ta sig till något.  
• lycksele är nog inte bästa platsen själv föredrar jag maldiverna. 3 saker är iallafall att det är nära vart 

man än ska sen är de lätt att skaffa vänner och det är bra skolor  
• kompisar  
• nära till myckenära till skolan  
• motor veckan och go cart banan och boxliden  
• 1. Det känns tryggt eftersom att det är en liten stad. 2. Det finns hyfsat många affärer om man jämför 

med mindre städer. 3. Det är nära till nästan ALLT.  
• nära till mycket känner många rolig  
• fin miljö bra aktiviteter bra cyckelbanor  
• vänner, skolan är helt okej, 06or  
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• 1, MAX 2, lokala bussar som går runt i stan 3, fler klädaffärer  
• Max, Max, och Max.  
• större gångbanor McDonalds större lokaler  
• inte mycket människor  
• Motorveckan Max  
• max max max  
• Max, roligare saker att göra och fler butiker.  
• Coop, lindex och teamsportia  
• hade varit bättre med typ ett köpcenter så det finns saker att göra eller hyra elscootrar så det blir en 

renare stad, och man har inte heller råd med bränslepriserna så det hade varit en fördel för alla. hade 
varit bättre med MAX också  

• Om det skulle finnas klädaffärer som t.ex. H&M, gina tricot eller cubus, fler matrestauranger som max 
eller kfc, voi/ryde  

• Skolan  
• ryde, max hamburgare, mer 06or till folket �����  
• mindre stad, ?  
• inte för mycket folk så mindre brott och högljutt. oavsett vars man bor innanför Lycksele så är det 

ganska nära till de flesta sakerna och butikerna som man kan tänka sig vilja till. ganska så fina hus och 
de flesta har det ganska gott ställt allltså ganska så bra ekonomi och jämställdhet. bad park, idrott plats 
och simhallen  

• att ha flera lekplatser inte till barn jag menar till som är gammal typ 11år till 17år och ha flera 
fotbollsplan.  

• mer folk, mcdonalds & max, större stad  
• badplatser, restaurang, bibliotek  
• stänga av människor som är elaka på skolan, låta eleverna på skolorna ha en egen vilka när det gäller 

vissa saker och låta barn som mår dålig att ha en lättare skolgång  
• Nära till natur Lugnt  
• bågskytte bra skolor lagom stor stad  
• Kompisar Matställen Midgård  
• mer idrottsplatser, mer sporter, bättre folk  
• Det är en rätt lugn miljö med inte för många eller för få invånare. Det finns många pizzerior och 

frisörer.  
• det är en lugn plats att bo på, och det finns mycket att göra  
• man känner många människor här och kan lära snabbt  
• motorveckan, mycket ungdomar som har samma intressen, nära till allt.  
• trevligt, litet ställe, alla känner alla, nära till det mesta  
• Det finns en park där man kan träffa nya vänner. Lycksele är inte så där jätte stort. Det finns mer en två 

mat affärer.  
• hockey chips och dricka  
• godis chips och dricka  
• Det är en rolig badpark, det är fin natur och bra skolor.  
• simhallen ska inte tjejer som jobbar där inte gå in på killarnas de va en 20 åring som jobbade där som 

kollade på oss jag kände mig osäker!  
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• ICA Ibes pizzeria ICA  
• ibes pitzaria  
• Att det är ganska lugnt det händer inte jätte mycket kriminella saker, det är fint och inte så stort.  
• Ha mer djur på djur park. mer affärer. mer lekpark på skolan  
• många kompisar många badplatser inte så många som bor här  
• vattenskoter park  
• Parkourpark  
• Aktivitetspark  
• nära till naturen.  
• inte mycket störande ljud från trafiken  
• nära till skolan  

 

Enkätsvaren kommer även att finnas på vår hemsida 
www.v8biblioteken.se/lycksele 

 

Vi kommer att dela era svar med politiker, rektorer och allmänheten.  

Vi från biblioteket hoppas att era goda idéer och behov kommer att 
uppmärksammas, och att ni känner att ni har gjort skillnad! 
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