
Kommunal undersökning

Kommuninvånarenkät i anslutning till utarbetande av Lappträsk

kommunstrategi

Lappträsk nuvarande kommunstrategi är i kraft t.o.m. den 31.5.2021. Under

våren kommer kommuninvånare och aktörer i Lappträsk att på olika sätt

delta i utarbetandet av den nya strategin. Deltagande workshops och olika

undersökningar kommer att ordnas under våren. Fullmäktige har som avsikt

att godkänna den nya strategin vid sitt möte den 26.5.2021.

Till allra först kommer vi att utföra en kort undersökning angående de stora

frågor gällande Lappträsks framtid:  självständigheten, östbanan och

ekonomin. Svara på enkäten senast den 7.2.2021 antingen elektroniskt eller

genom att returnera pappersblanketten till kommunkansliet eller

bibliotekets postlåda.

Fält markerade med en * är obligatoriska

Bakgrundsinformation

Boendeuppgifter (du kan välja �era) *

Lappträskbo

Fritidsboende

Äger en fastighet i Lappträsk

Företagare i Lappträsk

Annars intresserad av ärenden gällande Lappträsk

By, där jag bor eller har en fastighet *

Heikinkylä

Harsböle

Ingermansby

Kimoböle

Kyrkoby

Labby



y

Lindkoski
Bäckby

Porlom

Pockar

Rudom

Norrby

Kan inte säga eller vill inte svara

Ålder *

0-12 år

13-18 år

19-29 år

30-49 år

50-65 år

66–75 år

76-90 år

Över 90 år

1. Borde Lappträsk kommun fortsätta som en självständig kommun
eller sträva efter en kommunsammanläggning? *

Lappträsk måste sträva efter att förbli en självständig kommun

Lappträsk kommun bör sträva efter en kommunsammanläggning
med någon/några grannkommun/kommuner.

Motivering



2. Den östra järnvägslinjedragningen *

Den östra järnvägslinjedragningen är ett av de största projekten under de kommande

decennierna. Dragningen har ännu inte bestämts, men olika alternativ har presenterats, se

kartan.

Läs raport här

Lappträsk kommun bör stöda linjedragningen av östbanan med
alternativ 1.

Lappträsk kommun bör stöda linjedragningen av östbanan med
alternativ 2.

Lappträsk kommun bör stöda linjedragningen av den s.k. östra
kustbanan genom Lovisa

Lappträsk kommun bör stöda något annat än den föreslagna
linjedragningen som går genom Lappträsk kommun

Vi bör glömma tågbanan och investera i vägtra�kens potential.

Motivering

https://kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/20190808_Koskenkyla_Koria_ratakaytavaselvitys_raportti.pdf


LAPPTRÄSK KOMMUN

3. Den ekonomiska situationen i Lappträsk kommun är utmanande.
Vilka är de tjänster som inte bör beröras av besparingar, även om det
till exempel innebär höjd inkomstskatt? Vilka tjänster är du däremot
villig att rikta inbesparingar mot?

Öppet svar

Skicka

https://www.lapinjarvi.fi/#facebook
https://www.lapinjarvi.fi/#twitter
https://www.lapinjarvi.fi/#whatsapp
https://www.lapinjarvi.fi/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.lapinjarvi.fi%2Fsv%2Fkommunal-undersokning%2F&title=Kommunal%20unders%C3%B6kning

