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LAPPTRÄSK – EN 
MÄNNISKOORIENTERAD KOMMUN



• Totalt returnerades 149 enkätsvar, varav 31 stycken var svenskspråkiga 
och 118 stycken var finskspråkiga

• Eftersom vissa personer glömt/inte velat svara på alla frågor så har vissa 
svarsalternativ lämnats bort från deras svar, således varierar mängden 
svar per varje enskild fråga 

• Siffrorna som syns i modellerna indikerar hur många personer som svarat, 
inte procentandelar























VAD ÖNSKAR DU ATT SKULLE UTVECKLAS 
I LAPPTRÄSK? HUR SER DINA DRÖMMARS 

LAPPTRÄSK UT?

• Kollektivtrafiken borde förbättras ordentligt, för tillfället klarar man inte sig utan 
egen bil. Regionbiljett?

• Vägarna är i väldigt dåligt skick, åtminstone Lovisavägen borde få ny beläggning. 
Vägskyltarna och vägbelysningen i skick

• Satsa mer på det lokala vägnätet och på bredband för att bygden ska fortsätta 
utvecklas

• Bättre samarbete mellan byarna, samt att alla byar skulle behandlas likvärdigt. 
Kommunens alla byar borde försökas hållas levande

• Lappträsks centrum borde livas upp på något sätt så att människorna skulle 
stanna där en längre stund

• Kommunens nuvarande idrottsplatser borde förbättras och en 
utomhusträningsplats med enkla redskap skulle vara bra

• Simhall!
• Barn och ungdomar borde ha mer val- och hobbymöjligheter som t.ex. dans, 

judo,musik mm.
• Kommunen borde satsa på att märka ut sina naturstigar och friluftsområden 

bättre så att de skulle användas mera



• Ny lekpark för små barn
• Kommunen borde ta ännu effektivare itu med arbetslösheten, speciellt se till att 

unga har möjlighet att få jobb och försöka locka till sig nya företag till orten
• Skapa nya arbetsplatser. Behåll bilden som en traditionsrik landsbygdskommun 

men locka hit nya företag som kan erbjuda jobb för kommuninvånarna och 
företagare som kan skapa jobb åt sig själva

• Privata initiativ och insatser bör uppmuntras mer, kommunen stöder innovativa 
idéer som gagnar både den enskilda individen och kommunen som helhet

• Tjänsterna i kommunen ska förbli på åtminstone nuvarande nivå
• Behålla hälsovården och banken
• All service externaliseras, en självständig kommun borde satsa mer på att 

producera servicen själv eller samarbeta mer med någon annan kommun för att 
kunna upprätthålla en hög nivå på servicen

• Beakta alla åldersgrupper, åldringar vill ha mindre stressad personal vid 
hembesök

• Mer invånare i kommunen
• Mer lägenheter i storleken 45-55 kvadratmeter



• Mer samarbete mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga i kommunen. 
Gemensam skolbyggnad för de finsk- och svenskspråkiga barnen, skilda 
”avdelningar” men gemensam matsal och stor idrottshall

• Snygga upp träsket  och stränderna, mer sopkorgar ute i kommunen och fler 
avfallsstationer i kommunen

• Personerna som ansvarar för grönområdenas skötsel borde röra sig mer ute i 
kommunen och se vad som behöver göras

• Kommunens allmänna utseende kunde förbättras, allt onödigt skräp och gamla 
fallfärdiga byggnader kunde tas bort

• Att grundläggande tjänster är  i bra skick och fungerar är en sak som gör att nya 
människor och barnfamiljer vill flytta till kommunen

• Mer uppmärksamhet åt fritids-invånare (stugägare), till exempel något slags 
informationstillfälle för stugägare samt nyinflyttade i kommunen om de tjänster 
kommunen erbjuder



ÖVRIG FEEDBACK

• Skolans morris&eftis funkar ej enligt familjens behov
• Lång väg till barnens aktiviteter
• ”Skulle vilja påverka mera men vet inte hur”
• Mer samarbete!
• Mer information från kommunen så skulle det vara lättare att delta
• Hälsovården kunde förbättras
• Biblioteksverksamheten kunde förbättras
• Kommunen borde enas mer kring sitt utseende, nu finns det för många olika fonter 

och logon. Ger ett rörigt intryck
• En kommuninvånare ges inte alltid möjlighet att framföra/diskutera sina ärenden 

på sitt modersmål
• Förhoppningsvis fortsätter kommunen på samma spår angående att vara en 

människo-orienterad kommun, bra att man vågar ändra på saker och inte bara 
fortsätta göra allting på samma sätt som man alltid gjort

• Mycket bra utbud av företag och tjänster i Lappträsk, speciellt då man tar 
kommunens storlek i beaktande



• Bra med gallup! Förhoppningsvis kommer det feedback och att den feedbacken 
hjälper

• ”För mig känns det som att man inte påriktigt frågar av invånarna vad de vill ha, 
utan man söker endast stöd för de visioner som kommunledningen redan lagt 
fram”

• Enkäter som denna är ett av de stegen som gör att kommunen styrs i rätt riktning
• Enkäter som denna borde skickas ut till invånarna varje eller vartannat år i 

fortsättningen
• Lappträsk är en toppen kommun att bo i!
• ”I framtiden är Lappträsk fortfarande en liten självständig kommun”, i vilken 

utvecklingen styrs av människornas välmående. Människor flyttar till kommunen 
för att här lyssnar man på och respekterar den vanliga individen” 


