
Dalsjöfors

Enkätundersökning

Fördjupad analys



Inledning

Mellan den 9 November och 20 December 2020 genomfördes en digital 

enkätundersökning i Dalsjöfors.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till 

Dalsjöfors, ser på ortens nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på 

verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier 

för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att 

materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller 

annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 808 svar.





Deltagare

*Antal svarande: 808st.



Deltagare



Fråga: Vilka är dina favoritplatser i Dalsjöfors?

Q6

Fint, fin natur, lugnt

Fin natur, fint, grönt

Fin natur, fint, lugnt Fin natur, fint, grönt

Bra utbud/bra aktiviteter, 
träffar människor

Fin natur, fint, 
lugnt, grönt

Fint, grönt, fin natur

Lugnt, grönt, fin natur, fint

Härlig stämning, Bra 
utbud/bra aktiviteter, 
träffar människor

Fint, grönt, fin natur



Fråga: Finns det några platser i Dalsjöfors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

*Antal svarande: 808st.
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Q7

Mer grönska
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behov av förändring?

Q7

Fler sittplatser

*Antal svarande: 808st.
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behov av förändring?

Q7

Mer evenemang t.ex. 
torghandel, tipspromenad
osv.

*Antal svarande: 808st.



Fråga: Finns det några platser i Dalsjöfors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

Återvinningsstationen, säkrare trafiksituation 
och övergångsställe, tråkigt stämning

3

2 5

6
4

7

Annat

Cykelväg, mer bostäder

1

Fartdämpande åtgärd och säkrare 
trafiksituation, renovera skolan

Gång- & cykelväg, säkrare trafiksituation och 
övergångsställe, mysigare torg, tråkiga 
byggnader och område

Belysning, äventyrslekplats/park 
för barn, gång och cykelväg, 
trottoar

Flera parkeringar, badplatsen, säker
övergång

Säkrare trafikmiljö, gång-/cykelbana

*Antal svarande: 808st.



Fråga: Finns det några platser i Dalsjöfors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

1 • Återvinningscentralen ser för tråkig ut

• Återvinningsstationen behöver dels asfalteras samt rustas upp, 
ger dåligt intryck av byn

• Återvinningsstationen behöver fräschas upp med nytt grus eller 
asfaltera ytan. Även belysning. Inte väldigt bra.

• Återvinningsstationen står vid en av "entréerna" om man 
kommer via banvallen. En mer städad, ordnad yta  skulle 
behövas. Alternativt att återvinningen flyttas till annan plats, 
ex.vis parkeringsytan på andra sidan vägen vid Gårdavallen 
(granne med Lundins vävskedsfabrik) Att göra något av den 
gamla stationsplatsen.

• ÅVS. Ofta skräpig och dåligt underlag. Även staket behöver bytas

• Bättre ordning vid sopstation

• Bättre skyltning att det är en övergång mellan parkeringen och 
Gårda.

• Bättre ytskikt av parkeringen, och tryggare utfart (dålig sikt) 
samt passage till fots mot Gårdavallen

• Behöver fräschas upp! Återvinningsplatsen

• Behöver lite omsorg

• Behöver städas och skötas bättre

• Belysning behövs vid återvinningsstation

• Belysning gamla järnvägen/sjuhäradsleden

• Belysning vid Gårda återvinningen. Behöver inte vara tänd hela 
natten.

• Bostäder istället för gamla lagerbyggnader

• Cykelbana längs Stationsvägen!!!

• Det är mest bara ett tråkigt område. Intetsägande.

• Det är olämpligt folk där

• Det första du ser när du kör in i Dalsjöfors från R40 är ett 
fallfärdigt hus.

• Farlig korsning. Övergång saknas

• Fartdämpande åtgärd för trafik

• Fastigheten ”Lundins” behöver göras snygg. Tråkigt intryck vid 
infart.

• Flytta Återvinningen till annan lämplig plats. Göra en mer 
attraktiv entré när man kommer på banvallen samt från R40

• Flytta återvinningsstation från infarten till samhället

• Förbättra återvinningscentralen

• Förfärlig entré; med parkering och ett riktigt fult hus. Lyft denna 
plats på något sätt. Dessutom tungtrafikerad väg med stinkande 
gristransporter till slakteriet och en bensinstation m förfärlig 
bild.

• Ful återvinningsstation

• Ful infart i Dalsjöfors

*Antal svarande: 808st.



Fråga: Finns det några platser i Dalsjöfors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

1 • Nedgånget

• Olämpligt

• Önskar att återvinningsstation får ett annat läge i den annars så 
populära banvall.

• Övergångsställe

• Övergångsställe

• Övergångsställe

• Övergångsställe till fotbollsplan

• Övergångställe

• Röja skräpiga ytor vid företagspark

• Rustas upp

• Säker övergång över Banvallen behövs

• Säkrare övergång från parkering till Gårdavallen

• Se över sophantering!

• Snygga till återvinningsstationen.

• Soptippen är i stort behov av uppfräschning.

• Ta bort återvinningen, skapa en lek/rastplats

• Trafiksituation

• Trafiken, sänka farten

• Tråkig "infart" till samhället. Trist med tex Vacatios stora blåa 
"tält" som stått tomt länge

• Tråkigt område som är inkörsporten till Dalsjöfors, flera 
byggnader som ej brukas av någon.

• Trist återvinningsstation vid infarten till orten. Mer 
välkomnande önskas.

• Upprustning av infarten till Dfors från motorvägen. Lundins 
huset, området kring banvallen kan man göra mer 
attraktivt/fint.

• Uppstädning och vända/ ta bort staket

• Uppställning hela tiden

• Gamla stationsområdet med återvinningscentralen är en 
sorglig plats. Dags för visioner och ambitioner att få utlopp. 
Hur många hyreshus skulle man inte kunna bygga här? Eller 
erbjud ICA en tomt att utvecklas på. Rondell och låg fart. 
Kanske ett växthus som helt drivs av sol och vind. Ett växthus 
dit man kan gå på vintern och dricka varm choklad eller prova 
öl från vårt lokala Proton Brewery.

• Gammal vävskedsfabrik samt parkering. Ser lite tråkigt ut

• Ganska tråkigt område som präglas av byggnader som känns 
som de ej används.

• Gör något åt fortkörningen!

• Gör området mer attraktivt och estetiskt vackert, just nu en 
skamfläck för samhället, ser ut att förfalla mer och mer för 
varje dag. Bygga bostäder i form av radhus och villor hade 
varit toppen!!

• In/utfarten till Gårdas parkering är dåligt placerad. Dold sikt 
mot kyrkan.

• Industriområde. Ser lite tråkigt ut

• Infarten till Dalsjöfors när man kommer från Torps kyrka 
skulle kunna bli trevligare.

• Katastrofal övergång; saknar sikt. Här vill man inte skicka över 
ett barn som ska åka med bussen. Korsningen behöver lösas 
så övergång kan ske där det finns sikt. Bussen glider nästan 
över i fel körfält på vintern när den kommer från Borås och 
svänger höger mot Björkebo hållplats. Förr eller senare sker 
en olycka.

• Lundinshuset- det bara står

• Mer upplyst

• Miljöstationens gräsplätt är under all kritik. Stora hål. Planket 
runt stationen skämmer infarten mot samhället.

*Antal svarande: 808st.



Fråga: Finns det några platser i Dalsjöfors du anser är i 

behov av förändring?
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2
• Laga det gamla dagiset så vi får mer förskoleplatser

• Mer för barnen i Dalsjöfors

• Mindre trafik på Storgatan skulle vara bättre

• Något behöver hända med de tomma lokalerna efter 
guldbutiken.

• Nedlagd skola och gamla Hedbergs guld

• Ny skola

• Ombyggnation av Tummarpskolan

• Renovera skolan

• Riv Hedbergs. Öde och tråkig fastighet.

• Riva eller använda lokalerna

• Säkrare övergångställen till våra barn. Lastbilar från slakteriet 
samt andra tunga fordon ser ej övergångstället här. De måste ta 
fart upp för gårdabacken för att orka upp och precis ovanför går 
detta övergångställe, säkrare övergångar till våra barn måste ses 
över samt någon form av fartkamera eller fartgupp på 30 
sträckan.

• Säkrare trafiksituation. Bättre gc-bana

• Sjabbigt med öde lokaler

• Skola som inte är anpassad till mängden barn

• Skolan är i stort behov av renovering samt att den är för liten. 
Utegården är väldigt tråkig.

• Ta hand om fastigheten innan den förfaller och förfular 
samhället

• Trafiksituationen vid Tummarpskolan.

• Tummarpskolan är institut i behov av utbygge och renovering!

• Upprustning av gamla hedbergs guld

• Upprustning hus

• Använd ”Hedbergs” gamla hus och tomt till något. 
Kanske ett nytt hyreshus.

• Använd scouterna mer.

• Är "Stop at the cross" i bruk?

• Behov av ny skola. Tummarp sliten och liten

• Behöver tas omhand och röjas upp

• Bygg ut skolan nu, på tok för liten för mängden barn.

• Det tråkigt ut med Hedbergs gamla lokaler kanske man 
kan hitta på något annat

• Farlig trafik vid skola

• Fartdämpande åtgärd för trafik

• Fartdämpande åtgärd för trafik

• Farthinder utanför skolan, dagligen alldeles för höga 
hastigheter här.

• Farthinder utanför skolan. Bilar kör väldigt fort förbi.

• Fartkamera framför skolan, slakt-lastbilar mm kör som 
dårar framför lågstadiet!

• Finare miljö kring dammen.

• För hög hastighet på genomfart. Sänk till 30 km/h hela 
sträckan där det är 50 idag.

• Fotbollsplanen för Tummarpskolan är helt igenväxt. 
Väldigt tråkigt

• Fotbollsplanen nedanför Tummarpsskolan borde gå 
att göra något med. Den är förfallen. En isbana på 
vintern och konstgräsplan på sommaren hade varit 
toppen.

• Hedbergsguld ,ser hemskt ut

*Antal svarande: 808st.
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behov av förändring?
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• Bebyggelse

• Behöver en sanering av något slag.

• Behöver tas omhand och röjas upp

• Behövs cykelbana

• Bostäder

• Boenden

• Bostäder

• Bygga bostäder

• Cykelbana till gårdavallen samt tunnel under boråsvägen

• En gång i tiden hade Stationsvägen en trädallé. Det skulle göra oerhört mycket för en välkomnande känsla att det 
återigen blev en allé där. Just nu är Stationsvägen som en "suckarnas väg, trist.

• Finns utrymmen att använda till bättre saker

• Fler bostäder

• Fler hyreshus

• Här får plats med en cykelväg; och det behövs en. Kan räcka med målningar av cykelfält på vägfält; bredare remsa. 
Osäkert att cykla här; men många gör det. Viktiga målpunkter som affär och bibliotek osv. Samt en viss trafik från 
Banvallen.

• Just nu mer eller mindre ovårdad skog, sly, mörkt på kvällen. Obehagligt att gå här när det är mörkt.

• Lekplats, behöver röjas upp

• Man skulle kunna göra så mycket mer med detta område... Bostäder, parkområden, lekplatser, utegym, små affärer 
etc...

• Mer bebyggelse

• Mer bostäder

• Sankmark. Park kanske?

• Ta bort skogen, eller snygga upp.

• Tråkig "entré" till Dalsjöfors, bygg bostäder eller liknande på området

• Tråkig sankmark här

• Uppröjning i skogen

*Antal svarande: 808st.
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behov av förändring?
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• Aktiva företag, använda byggnaderna bättre

• Använda lokerna

• Att de ska va LUNGT

• Barnen/ungdomarna behöver en skate park. Där de kan 
samlas unga som små! Tycker det är ett väldigt bra område 
nu när fritidsgården ska ligga anslutet med detta område! 
Idag åker ”vi” föräldrar in till stan eller Ulricehamn för 
barnens skate- och kick-åkande, där det finns anlagda 
områden! Denna punkt kan bli en samlingsplats för alla ! 
Skyddat läge för trafik samt det skulle inte störa någon!

• Bättre belysning, otryggt kvällstid.

• Bättre lärare och ta bort mobbning

• Bättre undervisning

• Behöver skötas bättre avseende skymmande vegation vid 
gång cykelbanor och korsningar i hela samhället.

• Behövs en bättre och mer pedagogisk lekplats

• Behövs gångbana

• Behövs gångbana hela vägen till vårdcentralen

• Behövs gatubelysning på gångvägen

• Belysning som kan slås på av de som rör sig i området. 
Många barn vill spela fotboll när det är ledigt på plan. Hade 
varit bra om belysningen kunde slås på av allmänheten. Det 
skulle nog öka den allmänna tryggheten också.

• Belysning vid gångväg, mellan Hjortronvägen och 
Kerstinsgården

• Busliv. Tillhåll för alkohol och droghandel samt buskörning. 
Otryggt. Sätt upp övervakningskameror

• Busshållsplatserna ligger dolda av höga buskar, efter en 
kurva, vilken gör att man inte kan stå inne i busskuren vid 
dåligt väder för då kör bussen förbi. Ha hänt flera gånger.

• Bygga en stor äventyrslekplats, passar bra när familjer är på 
fotbollsplanerna och syskon kan leka på lekplatsen. Mer belysning 
för att skapa en trygg plats.

• Dalsjöfors är i akut behov av fler platser i skola och barnomsorg.  
Det är ett utvecklingssamhälle men tyvärr satsas det enbart på 
pensionärernas behov.

• Fartkamera eller gupp

• Fräschare toaletter

• Ful infart i Dalsjöfors

• Gång o cykelbana till Gånghester

• Gång och cykelväg

• Gång och cykelväg

• Gång/cykelväg

• Gångbana och övergångsställe

• Gångbana/trottoar då det är många barn som går till skolan längs 
den vägen

• Gångbanor till skolan

• Göra det mer mysigt vid idrottshallen, kan tycka att den är så grå 
och trist.

• Här behöver vi hjälp att skydda våra barn som går till och från 
skolan. Det är idag rek.30km/h men få följer det och även sett 
vuxna nästan köra på cyklande barn och faktiskt skäller ut dem 
istället för att inse sina egna begränsningar vad gäller bilkörning!! 
Skrämmande istället för att inse sina egna begränsningar vad gäller 
bilkörning.

• Hela området behöver uppdateras, det finns ett behov av 
aktiviteter i fina områden, bad mm.

• Kanske flytta butiker till centrum och skapa aktivitetshus som 
relaterar till idrottsanläggningen

• Lugnare klimat

*Antal svarande: 808st.
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• Mycket skolungdom på väg till/från skolan. Finns varken gång- eller 
cykelväg

• ny väg

• Ordning och underhåll på grönytor utmed vägarna i samhället. T.ex. 
nedanför tennishallarna mot Boråsvägen.

• Parkeringsmöjligheter för Dalhem

• Renovering av badhus

• Rondell behövs här pga mycket trafik

• Skola behöver göras om helt så att folk iallafall gillar de

• Skolan behöver förändring

• Skolan suger

• Snygga till runt Dalsjöhallen/Dalsjöhov mer grönska, bänkar samt mer 
belysning

• Tråkigt område - behöver mer liv

• Tråkigt område, verkar bara skumt.

• Trottoar (jättemånga går från skolan där)

• Trottoar eller annat som gör det säkrare för skolbarnen. Mycket 
trafik på gatan som också används som parkering för de som 
arbetar på Dalhem.

• Trottoar för barnen som går till och från skolan pga mycket trafik. 
Prio 1!!!

• Trottoar för skolelever att ta sig till skolan på

• Trottoar och cykelbana

• Trottoar till och från Dalsjöskolan

• Trottoar upp till Dalsjöskolan.

• Trottoar, mycket skolbarn

• Trygg och säker gång- och cykelväg, i båda riktningarna (mot Borås 
och mot Dalsjöfors "centrum")

• Tycker skolan skulle behöva pimpass upp

• Uppfräschning och anpassning för inpassering, just nu är det ofta 
ett tillhåll för ungdomar som inte har där att göra

• Utveckla handeln, livsmedel, för alla som bor i detta området. 
Många äldre bor i området och det är väldigt kuperat i samhället 
och båda livsmedelsaffärerna ligger på samma gata.

• Utveckla området med fler aktiviteter 
(Aktivitetsplats/Näridrottsplats) - ligger strategiskt rätt i samhället 
och skulle även vara positivt för både skola och föreningsliv.

• Vill ha en bättre skola

• Mer ljus, gångvägen anses tydligen kunna klara sig med ljuset från 
vägbelysningen. Det gör den inte.

• Mer skollokaler.

• Mer Villatomter

• Möjlighet till att tända belysning på fotbollsplan på kvällar. Många 
barn och ungdomar vill spela fotboll även när det är mörkt.

• Stängsla in grönområdena utanför Kerstinsgårdens förskola och skola 
för att tillåta barnen vara där ute och leka utan risk för biltrafiken runt 
omkring. Bygg en grillplats i en av grönområdena som gränsar till 
förskolan och skolan. Detta kan förskolan själva inte göra eftersom det 
är kommunal mark men det är något som önskats länge av både 
föräldrar, barn och pedagoger. Det hade varit en oerhörd tillgång!

• Lugnare klimat

• Lugnare miljö

• Man kan uppgradera skolan

• Mer belysning

• Tillhåll för alkohol/droghandel. Sätt upp övervakningskameror på 
skolområde och parkering.

• Trafiksituationen farlig nu. Bussen stannar, övergångsställe och 
många bilister kör vänster in gör att lämna barn på förskola.

• Trafiksituationen vid Dalsjöskolan. Många måste visst köra sina 
barn och gärna ända till klassrummet...

*Antal svarande: 808st.
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• Annan typ av vägsträckning än tvärs över torget. Annan hantering av 

busshållplatser. Förskönande gestaltning av torget.

• Anordnade gångbanor som bilar inte kan parkera på vid torget

• Använd torget till torghandel el dyl

• Är enligt min mening ett nedgånget område i Dalsjöfors.. Området 
mellan brandstationen o Ica i Dalsjöfors. Skulle vara trevligt att kunna 
göra om husen där så det ser trevligare ut. Kanske mer lokaler som 
man kan hyra för klubbverksamhet.. vilket finns r

• Avsmalnad och annat hastighetsreducerande plus ett övergångsställe 
med blinkvarning, många grottgångars som rör dig i området. Bredare 
trottoarer längsmed HELA Storgatan!! Vansinnigt och farligt smala som 
de är nu, inte ens två gående kan mötas, två barnvagnar eller rullatorer 
är omöjligt.

• Bättre övergångsställe

• Bättre struktur, fler givande yverksamheter, en mysigare känsla, bättre 
planering och så att ytorna och de resurser som finns används på ett 
modernare sätt. Känns som samhället stod stilla under några 
decennier men att det börjar spira men att förutsättningarna inte 
stämmer överens med efterfrågan. Det finns ytor men de används på 
ett ålderdomligt sätt. Det behövs ett effektivt sätt att förvara cyklar på 
ett säkert sätt. Önskar en säkrare bindning mellan olika delar t ex 
mellan torget och Ica. Det är mycket farligt där idag.

• Bättre trafiksituation

• Bättre trottoar

• Behövs bättre parkeringsytor på torget. Det är fruktansvärt dåligt 
planerat med tanke på det ökade trycket på folk

• Bilfritt vid torget

• Bort med bilarna!

• Bostäder

• Busshållsplatsen fungerar inte!

• Cykelbana på Storgatan som är livsfarlig med all trafik

• cykelväg runt Dalsöfors

• dåliga vägar, dåliga asfalteringar av servicekontoret.

• Dåligt byggda hus, fastighetsägaren tar inte hand om husen och 
omgivningen, sopor på tomten, inte iordninggjord tomt. Leo 
Mäkinen sålde marken till den som byggde fastigheterna, varning!

• Denna yta känns skum och bortglömd, hade kunnat göra en fin 
park/lekplats som sammanlänkar torget och biblioteksområdet

• det är fult

• Det behövs fler övergångsställen längs med Storgatan. Är många 
kurvor, mycket bilar men inga naturliga övergångar

• Det gamla fabriksområdet borde visa Dalsjöfors historia och vilka 
som byggde samhället. Kulturhus och evenemang!

• Dum korsning med avsmalning åt två håll. Dels för 
hastighetsbegränsning och dels för buss. Blir ofta stopp här

• En plan för att bygga bostäder med små innergårdar vore unikt och  
fantastiskt. Här skulle även finnas plats för en mataffär.

• Fabriksområdet bör tas tillvara på ett bättre sätt. Se t.ex. 
Norrköping för hur det går att använda fina gamla industrilokaler.

• Farligt att ta sig ut från ICA´s parkering. Dålig sikt uppifrån

• För smal gata

• Förbättrad trafiksäkerhet, fler parkeringsplatser

• Förbättrad trottoar, ibland är trottoaren obefintlig

• Försöka få samband med torget

• Förtätning av bostäder i anslutning till Dalsjöfors centrum

• Fula byggnader i detta område

• Fult område, brandstation och byggnad mittemot.

• Bygga trottoar på samma sida som Konsum, som det är nu parkerar 
många på gångbanan...

• Café!

• Centralt område med stor potential

*Antal svarande: 808st.
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behov av förändring?

Q7
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• Gamla banken och tomten jämte (mot 22:an) öppnar för 

möjligheter att skapa parkering under mark samt bygga bostadshus 
likt 22:an

• Gammal nedgången del av samhället

• Gång- & cykelbana efterfrågas. Korsning med mycket trafik och 
snart ännu mer eftersom det planeras bostäder. Önskvärt med 
cykelbana utmed stora delar av storgatan samt badhus- & 
Dalsjövägen.

• Gångväg behövs mellan Ica Dalköp och badplatsen!

• Genomfarten förbi Konsum. Katastrof

• Gör om korsning.

• Gör torget större och med mer aktiviteter

• Grafitti på fasad mittemot brandstationen

• Här behövs en fullstor trottoar och helst reducerad hastighetsgräns. 
Vintertid plogas snön upp på den lilla smala trottoaren som finns 
idag så man tvingas gå i körbanan vilket är mkt obehagligt. Har 
många gånger sett äldre personer med rullator som tvingats göra 
samma sak, fruktansvärt illa. Det minsta man kan begära är 
åtminstone att snön inte plogas upp på trottoaren.

• Här går göra en fin park

• Här saknas övergångsställe - vid ett krön

• Hastigheten på storgatan borde vara max 40km/h, sällan man ser 
en så smal gata med så många korsande gator med 50 gräns på 
andra orter.

• Hela storgatan är som en enda motorväg genom samhället. Går på 
tok för fort genom samhället. Dåligt med trottoar/cykelbana

• Hela Storgatan genom samhället har undermåliga trottoarer eller 
inga alls.

• Jag hade önskat färskare godis och framförallt färskare 
GUMMIBJÖRNAR

• Känns otryggt

• Korsning Alprosvägen-Storgatan. Dålig sikt när man svänger 
ut på Storgatan

• Korsningen Storgatan - Badhusvägen

• Lägenhetshusen ser tråkiga ut

• Led om trafik, fler parkeringar

• Lite kalt och tråkigt idag.

• Lugnare mer bevakning

• Mer bostäder

• Mer gåvänligt

• Mer levande torg med bättre trafikmiljö

• Mer utbud

• Muralmålningar skulle passa bra här

• Mysigare Torg

• Ofräsch  område kunde behöva något roligare

• Önskar att storgatan blir förbjuden genomfarts led, eller 
enkelriktat

• Outnyttjat och tråkigt. Tomma lokaler. Fyll med liv.

• Övergångsställe

• Övergångsställe behövs

• Övergångsställe behövs

*Antal svarande: 808st.



Fråga: Finns det några platser i Dalsjöfors du anser är i 

behov av förändring?
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• Övergångsställe över storgatan till/från bibliotek och tandläkare.

• Övergångställe

• Övergångställe och säker väg för barnen att cykla/gå till skolan.

• Papperskorgen vid busshållplatsen "Dalsjöforskiosken" är alltid 
överfull med sopor

• Parkering?

• Renovera badhuset samt göra bättre plats för publik på 
fotbollsplanen

• Renovering

• Rusta upp området tråkig lagerlokal gör något annat.

• Så fula hyreshus....

• Säkrare väg, Storgatan

• Sänk farten till gångfart genom centrum eller gör centrum bilfri!!! 
Höst 40 km/h i övriga samhället!

• Ser förfallet ut

• Ser slitet tråkigt o ofräscht ut i området

• Skapa ny vägtullar längs Storgatan för att skapa förutsättningar 
att kombinera cykelfält på två sidor. Finns exempel från Holland 
med förtur till cyklande.

• Slitet område, behöver bli fräscht och rent

• Smal väg när man ska cykla till badplatsen. Kan man fixa cykelväg 
med skyltning till viktiga målpunkter i Dalsjöfors?

• Snygga upp tomten och bygg något nytt för att utveckla området

• Som jag förstår detta så är det skolan och jag tycker själv inte att 
den är så bra och man borde göra en stor förändring på det hela.

• Storgatan känns smal för mängden trafik vilket gör att det känns 
osäkert att gå och cykla på vägen. Även trottoaren är väldigt smal.

• Större mataffär så folk storhandlar där istället för Borås

• Stort behov

• Ta bort skolan

• Tom yta utmed huvudgatan. Gamla kiosken. Kanske 
gatukök?

• Trafiken, folk parkerar fel sida om vägen kors och tvärs

• Tråkig fastighet, tomma lokaler, rivningsrester efter kiosk, 
en gammal lada.

• Tråkig parkering, gammalt slitet hus mittemot 
brandstationen

• Tråkig skola på utseende

• Trist område med ful bebyggelse (mitt emot 
brandstationen)

• Troget i Dalsjöfors behöver förändras, människor och trafik 
behöver samspela mer

• Trygg och säker gång och cykelväg: längs Storgatan i båda 
riktningarna samt sammankopplat med Boråsvägen och 
"Banvallen" (via Stationsvägen) - det hade knutit samman 
badplats, idrottsplats mm.

• Upprustning av husen

• Upprustning och kreativa lösningar gällande parkering

• Utveckla det gamla industriområdet! Bostäder, park, mm.

• Utveckla torget

• Vägen behöver bli bättre

• Väldigt dålig asfalt från ica mot torget.

• Vore bra med gång och ev. cykelväg utmed Storgatan

*Antal svarande: 808st.
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• Allt regnvatten rinner utmed Storgatan. I höjd med Talgoxvägen finns inte 

dagvattenbrunnar som tar hand om vattnet. Grusplanen är som en lerpöl stora 
delar av året. Det väldigt tråkigt ut.

• Badplatsen är tråkig trång och ofräsch

• Badplatsen, smutsig och tråkig och liten

• Bättre brygga på badstranden där äldre också kan gå ner för bryggstege fån olika 
platser. Sommaren 2020 var det för få bryggstegar, plus alldeles för dålig städning 
runt badplatsen. Alldeles för få parkeringsplatser.

• Bättre gångväg

• Bättre möjlighet att parkera vid badplats.

• Bättre parkering

• Bättre parkeringsmöjligheter vid badplatsen

• Belägga grusplanen med konstgräs!!

• Belysning

• Belysning på gångväg, lekplats och fotbollsplan (plus konstgräs).

• Belysning på gångvägen. Väldigt många går här med sina hundar.

• Belysning till lekplatsen

• Betydligt mer parkeringsplatser till badplats

• Buss som går genom Dalsjöfors ut till Gällstadsvägen. Nu går den bara till Folkets 
park sista stoppet. Tätare turer så man kan åka hem efter jobb till Halsarydsvägen.

• Bygg om lekplatsen

• Bygga övergångsställe och fartdämpande åtgärder. Väldigt mkt folk som rör sig här 
såväl sommar som vinter, platsen är delvis dold för bilar som kommer uppifrån 
Samtidigt som många fotgängare på väg till gångvägen runt sjön rör sig i området 
och till badpl

• Det bör gå att lösa en parkering vid Folkets park som kan samnyttjas av badgäster 
för att undvika trafikkaos vid badplatsen?

• En bättre badplats

• Eventuellt ha någon typ av farthinder så att bilister inte kör för fort vid bussens 
vändplats. Sommartid mycket badgäster som går över vägen. Eventuellt ordna 
större yta för parkering för badgäster samt de som promenerar Dalsjön runt. 
Kanske kan Folkets Park låna ut parkering?

• Finare lekplats, kanske vatteninspererad likt lekplatsen i sjömarken

• Fler parkeringar behövs, både med tanke på spåret runt sjön samt badplatsen

• Försökte hitta Folkets park utan framgång. Den behöver rustas upp.

• Gamla bio Cosmorama skulle behöva en renovering, ett syfte och 
visioner om vad det skall användas till.

• Går det att tillföra sand till badplatsen? Stenigt idag.

• Glasskiosk

• Hopptorn och roliga saker

• Kiosk/glassförsäljning på sommaren

• Lekplatsen, konstgräs på fotbollsplan, multisportarena? Finn inget på 
denna sidan "byn". Denna nyttjas även av sommarlovskollo som är i 
parken.

• Mer aktivitet, kursverksamhet och cirklar kvällstid. Replokal för musik.

• Mer städning på badplatsen

• Omklädningbåset är fint men står lite knasigt centrerat på övre delen av 
gräsytan. Bättre placering skulle vara mer åt sidan för att inte ta fokus 
från vår fina badplats och sjön. Gärna åt Västerdalsvägen.

• Önskar att scouternas och ortsrådets kanoter var mer lätthyrda här. 
Kanske genom nyckel på ICA?

• Övergångsställe mellan Folkets Park och Badplatsen och buss 
ändhållplats

• Övergångsställe. 40km/h hela Storgatan (som i många andra samhällen 
som har betydligt bredare vägar)

• Övergångställe och farthinder

• Parkeringsplatser

• Parkmiljö framför utegymmet, sittplatser etc

• Renovering och uppdatering av hela Folkets park. En viktig och 
identifierande del för Dalsjöfors och ortens invånare.

• Säker övergång saknas vid Folkets park/badplatsen. Hög hastighet och 
dålig sikt uppifrån

• Skapa en kiosk som håller öppet sommartid, feriearbetande ungdomar 
kan utgöra personal, betalning endast kontantfritt.

• Snygga till, en brygga för samtliga båtar

• Trädgårdsavfall tippas här

• Trottoar

• Trottoar för smal

• Trottoar hela Storgatan upp till Övrarp /klubbstuga.

• Trottoar, farthinder.

*Antal svarande: 808st.
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• Bättre skyltning om övergången vid badplatsen/Folkets park. Väldigt smal trottoar som gör att det 

känns otryggt när fordon kommer i hög hastighet uppifrån backen.

• Bilar kör 70-90 km timmen här och det finns ingen trottoar!

• Bilar skör alldeles för fort på denna väg. Göra ett gattji

• Bostäder

• Cyckelväg/gångväg

• Cykel/gångbana

• Gång / Cykelväg

• Gångbana

• Gångbana

• Gångbana

• Gångbana

• Här behövs en riktig trottoar

• Säkrare trafikmiljö

• Trottoar

• Trottoar behövs. Mycket gångtrafik och biltrafik.

• Trottoar eller övergång för att knyta ihop sportstugan/överarp med samhället. Idag går många 
utmed vägen. Hög hastighet (på fordorn) på storgatan från draered mot badplatsen. Trottoar slutar 
strax efter badplats.

• Trottoar fortsättningsvis upp för backen på Storgatan!

• trottoar skulle behövas hela vägen upp (Storgatan)

• Trottoarer saknas eller är för smala längs hela storgatan

*Antal svarande: 808st.



Fråga: Är det några platser i Dalsjöfors du helst undviker? 

Q8

Tråkigt, hotfull
stämning, öde

Hotfull stämning, 
klotter/skadegörelse, dålig
översikt av omgivningen

Osäker trafiksituation, 
nedgånget/dåligt upprustat, 
tråkigt

Nedgånget/dåligt upprustat, 
skräpigt, tråkigt



Fråga: Är det några platser i Dalsjöfors du helst undviker? 

Q8

Osäker trafiksituation



Fråga: Är det några platser i Dalsjöfors du helst undviker? 

Q8

Nedgånget/dåligt
upprustat



Fråga: Är det några platser i Dalsjöfors du helst undviker? 

Q8

Tråkigt



Fråga: Vilket område anser du är centrum i Dalsjöfors?



Q9



Q10



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (inomhus)?

Ungdomsgård/fritidsgård, 
idrottshall, bibliotek, 
medborgarhus, restaurang, 
café, annat (boulehall)

Café, bar/pub, 
galleria

Ungdomsgård/fritidsgård, bar/pub, 
café, restaurang

Q10



Q11



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Lekplats



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Park



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Grillplats



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Sittplats



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Spontanidrottsplats/aktivitetsplats



Q12



Fråga: Var skulle du vilja ha fler verksamheter?

Q12

Shopping, service (t.ex. 
skrädderi, skomakare, 
postombud), restaurang

Matbutik, arbetsplats, 
annat (bygghandel)



Q13



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Småhus



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Flerbostadshus (lägenheter)



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Skola



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Förskola



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Äldreboende



Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor använder du mest?

Q14

Lugnt och skönt, fin natur, roliga aktiviteter 
(t.ex. picknick, promenad, orientering)

Fin natur, lugnt och
skönt, rekreation

Fin natur, lugnt och skönt, 
idrott/fysisk träning

Fin natur, lugnt och skönt, 
idrott/fysisk träning

Idrott/fysisk träning, fin natur, lugnt
och skönt, roliga aktiviteter (t.ex. 
picknick, promenad, orientering)

Lugnt och skönt, 
fin natur

Fin natur, lugnt och skönt, roliga
aktiviteter (t.ex. picknick, 
promenad, orientering)



Q14



Q15



Fråga: Var i Dalsjöfors anser du att gröna värden bör utvecklas?

Q15

Elljusspår, promenadslinga

Elljusspår

Yta för lek och rörelse
Mer grönska, park

Park

Idrott

Elljusspår, yta för lek och
rörelse, idrott, promenadslinga Elljusspår



Q16

Q17*Antal svarande: 808st.



Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?

Q18



Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?

Q18

Dalsjöfors Vårdcentral
4,5

Tummarpskolan
4,5

Kerstines gärde
4,2

Storgatan
4,3

Björkebo
3,6

Dalsjöforskiosken
4,3

Sandells bageri
3,2

Dalsjöfors torget
3,9

Cykelaffären Dalsjöfors
3,7

Storgatan 59
4,3

Skänstadsvägen
4,0

Dalsjöfors folketspark
4,4

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du går till skolan, vilken väg tar du? 

3,2
2,9

4,3

3,7
3,7

3,4

2,9

3,2

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du cyklar till skolan, vilken väg tar du?

2,4 2,7

2,5

3,1
3,5

2,5
3,0

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du går till centrum, vilken väg tar du? 

3,3

3,1

3,5

3,03,8

3,2

4,3

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du cyklar till centrum, vilken väg tar du?

2,5

3,7
4,2

3,3

3,4

3,2

*Betyg skala 1-5



Mest använda gator och osäker trafiksituation

Gång

Osäker trafiksituation
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Kontaktuppgifter:

Louise Karlsson, Strategisk samhällsplanering
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Susanne Arneborg, Strategisk samhällsplanering

076-623 08 02
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