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SWOT #1
Vad behöver vi för att trivas där vi bor i nordöstra Skåne?

KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS 25 MAR 2021 10:08

STYRKOR: Vad har vi som gör att vi bor och trivs här?

Billigt boende

Kostnadseffektivt boende ― ANONYMT

Fantastisk natur och miljö

ungdomsrådet Kristianstad

Stambanan i Osby (tåget)

vatten

Rikt föreningsliv med både idrott och kultur

Nära till allt, allt finns tillgängligt.

bra sjukhus nära

NÖ Skåne har relativt korta avstånd mellan stad och landsbygd. Det är mer avslappnat på landet,
många upplever trygghet och lugn i att känna varandra. Närhet till naturen, stränder, sjöar, kultur
och jobb. Man upplever det som mer barnvänligt. Rik variation på naturupplevelser.

Bra kollektiv trafik så nära till allt

Bra naturnära vandringsleder

Idrottsföreningar och liknande som driver vidare byarna.

Rehabilitering på landsbygden hjälper ens välmående.

Att kunna umgås med alla åldrar.

Satsa på ungdomen

Landsorter
En kultur av att hjälpas åt. Fostrad i det via vägsamfälligheter, föreningar mm.

Billigt boende
Kan bo och arbeta i Nordöstra skåne . Mer hemarbete även efter Covid 19 

Balans stad och land
vi har bra balans mellan stad med butiker och natur.

Matproduktionen är lokal
Man kan se där maten växer. Nära mellan producent och konsument

Nära till...
KÖpenhamn, Europa, STockholm... enkelt att ta sig dit man vill 

Vi har kultur
Kyrkor från 1100-talet, slott mm

Ganska innovativa företag

Pandemin har visat på möjligheter för landsbygden!
Vi har visat under pandemin att vi inte behöver pendla i den utsträckning som  förr. 
Likaså så har vi öppnat för byskolor för att specilist lärare typ språk inte nödvändigtvis behöver vara på plats för att ha lektion då den vanliga
läraren sköter elever och frågor 

Naturen
Närheten, lugnet - och ändå nära till städer och skolor, inklusive högskolor... 

Makt att påverka, utrymme att skapa och vara kreativa
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Engagemang
Det �nns ett stort engagemang och hjärta för platsen 

Gemenskap
Man kan ofta märka skillnad på hur människor beter sig i stan och sedan ute på landsbygden. Det positiva med landsbygden är att många �er
vågar prata med varandra, alla känner alla mentaliteten och även något så enkelt som att man hälsar på varandra gör stor skillnad med
gemenskapen i samhället.

Vår skiftande natur
Vår skiftande natur och närhet till både skogar, sjöar, öppna ängsmarker och hav.
Balansen mellan landsbygden och staden, kultur, nöjen, idrott och handel.
Vi har ett rikt och aktivt föreningsliv.

SVAGHETER: Vad finns det som inte fungerar såsom du önskar?

Kollektivtrafik
Man vänjer sig när den varit borttagen länge.
Ungdomar och äldre har svårigheter att för�ytta sig om utbudet inte �nns.  
Utbudet av restauranger och caféer, vegan och vegetariskt sortiment 
Det saknas ett ställe för ungdomar att träffas på. Staden får företräde framför landsbygden från politiker håll ex vägfrågor

svårt o dyrt att parkera ― ANONYMT

uteliggare vid skolan, mycket vid norretullskolan ― ANONYMT

mycket knark ― ANONYMT

långt till badplatser då man bor i stan ― ANONYMT

Infrastruktur
Både vägar, elnät och bredband.

Glest befolkat - kan också vara en styrka. ― ANONYMT

Högskola - högre kompetens på lektorer för att utveckla skolan

Otryggheten
Ex näsby samt andra byar som är långt ifrån polis mm. 

Mötesplatser och samlingslokaler för unga saknas.
ex gallerie boulevard.

Distans till olika sociala aktiviteter

Kommunikationer

Halvsvaga kommunikationer, men blir bättre (vägar)... (per bil...?) 

Ungdomarna överlag: kollektivtra�k!!! turtäthet... påverkar allt utan bil... 

Ungdomarna upplever att det finns för lite att göra på mindre orter. Det kan också vara svårt att
matcha unga med jobb. Ibland saknas mod, stöd, trygghet, kunskap och strukturer för att starta
upp nåt nytt. Hur vågar man prova? Hur hittar man likasinnade? Hur hittar man information, mod
och stöd?

Bli en bra plats på kvällar och nätter och inte bara dagarna. Belysa upp exempel.

Människor behöver våga prata med främlingar. Vi behöver jobba på mer go stämning generellt.
Vara mer sociala, generösa, lite "bjussiga", heja på nån man inte känner, le, var välkomnande. Var
hjälpsam och vänlig mot främlingar och grannar. Jobba mot fördomar. Olika grupper tex olika
åldrar är rädda för varandra.

Måste ha bil för att kunna bosätta sig på landet.

Ifall vissa områden blir för populära så bygger man för mycket på just dom ställena.

Kunna röra sig mellan kommunerna.

Lägenheter och serviceboende för äldre i minde byar

För lite politiker på landsbygden.

internationellt
saknar internationella kopplingar, inte mest politiskt utan också för medborgarna. 

Föräldraengagemang
Det saknas ställen för ungdomar att vara på och de får själva sysselsätta sig. Det krävs ett stort föräldraengagemang som möter upp och lotsar
rätt. 

Mera marknadsföring
det �nns mycket aktiviteter men det behöver marknadsföras till ungdomar på ett enkelt sätt. Satsa på gemenskap i skolklasserna. Visa praktiskt
vad som �nns och att det är för både tjejer o killar.

Föreningslivet
Det saknas något att göra för ungdomar i åldern 13-18 som slutat i föreningslivet eller aldrig hittade något som passade dem.
Hur får vi ungdomar att fortsatt vara aktiva i föreningslivet även om de inte vill bli proffs? Vilka ”nya” föreningar ska skapas för att möta dagens
ungdomar?



MÖJLIGHETER: Vilka resurser, tillgångar och idéer är potentialer för en
positiv utveckling?

Högskolan Kristiastad, Vattenriket

E22 - Nära till jobbmöjligheter i tex Lund och Malmö

Huaröd, lanthandel och lunchservering, utvecklat föreningsliv
Bensinstationer eller nu för tiden laddstolpar, bibliotek 

Ungdomar behöver någonstans att vara. I dag är man på privata fester. Man vill träffa under andra omständigheter. 

Ställen man kan göra någonting med; Folketshus i Bromölla, Sommarlustområdet, Gallerian, Kantarellen, ödehus, rotunda vid Ekenabben,  

Kan föreningslivet anpassas så att de möter dagens ungdomar på ett bättre sätt? Ungdomar 13-18 
Då man även pratar ungdomars språk och möter dem på deras arena. 
Fritidsgårdar/mötesplatser även för äldre. De som är äldre tror inte att de är äldre än. Äta god mat, lyssna på musik och umgås tillsammans. 

Naturen

�nns så mycket man kan odla härnere ― ANONYMT

göra stugorna vid lerjevallen lättare att boka för privatpersoner ― ANONYMT

Kollektivtrafikens pluslinje
Bra tanke, kan byggas ut mycket!

Matproduktion
Finns mycket mark som inte används länge

Geografiska läget
Tillåter arbetspendling

Att själv vara

Turism
Enorm möjlighet för naturturism

Skola finns
men den behöver färschas upp!

Vi har naturen, egna idéer, gott om plats och människorna. Vi kan bygga upp nåt eget. Det finns
många som vill starta nåt nytt. Ofta är det bara att börja så kommer fler. Det behövs nån som
sätter igång och agerar katalysator.

Nätverkande skapar ökad omsättning
skapa paket för turister, besökare, kunder. Använd varandra.

Hästverksamheter
Mycket natur kan skapa verksamhet på många nivåer (turism, uppfödning, riskolor mm)

Turistinformation i småorter för att informera om se värdigheter och liknande.

Många lokaler
Som kan fyllas med verksamhet, ex nedlagda sågverk.

Småskaligheten
...måste fås att fungera! 
Samarbeten behöver bättras. Exempel: Företagarföreningen Åsen - nätverket. Kräver lokal kommunikation.  

Att kunna ha naturen att röra sig i.

Att kunna komma tillbaka livet fortare efter gått in i vägen ex.

Kunna använda sig av närodlat och stötta det i närheten.

Samarbeten
Få föreningarna att fungera enklare  - för mkt byråkratijobb. Alla vill _göra_ saker, inte vara kassör... Ofta 20-40 föreningar i en ort. En över-
förening? Noder för föreningsstöd? 

Kunna röra sig fritt.

Kunna ha tid och läka.

Få röra sig bland djur och natur.

Att le.

Fria diskussioner över åldergränser och andra gränser

Goda ambassadörer
Ungdomar som väljer att �ytta tillbaka

Det är bra med de erfarenheter och perspektiv som tas tillbaka ― KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS
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Att

Centralt och nära till mycket. Malmö- Karskrona-Växjö

I pandemitider är stora ytor en resurs för turism

Starkt föreningsliv
Anpass det till dagens ungdomar och vad de vill utvecklas inom

Klimatfrågor
Naturen betyder mycket för oss och det är också en möjlighet

Fritid för unga
Att skapa en trygghet och större möjlighet för unga och för folk som vill utföra sina fritidsintressen i den ort de bor. Helt enkelt göra det lättare
och mer tillgängligt att utföra olika saker på fritiden utan att behöva pendla en oerhört lång sträcka.

Kommunernas olikheter
Kommunernas olikheter blir Skåne nordost unicitet, stad, land, hav, skog och sjö 

Cykelvägar
Vi har företag som jobbar med cykellösningar (SR Smekab Citylife) som kan skapa bra miljöer att ha som visningsmöjligheter med kunder 

Plats för unga
Ungdomar har inget ställe att ”gå till” så som vi äldre haft Sommarlust, kantarellen m.�. I dag aktiverar och sysselsätter de sig själva och är ofta
hänvisade till hemmafester.

HOT: Vad oroar dig när det gäller nordöstra Skåne, vad ser du som hot
mot att trivas här?

Miljöhot och andra globalaproblem hotar även lokalsamhället. Ev avsaknad av fiber. Att många
väntar på att andra ska agera och ta tag i saker. Att utbudet minskar och affärer läggs ner. Ökande
klyftor mellan stad och landsbygd, tex där unga måste flytta för att få jobb.

Att behöva lägga ner skolor.

Finns inte samma möjligheter till att driva vidare idrottsföreningar.

Inte samma tillgång till service, butiker, nätverk m.m.

Centralisering

Kommunikationer, skolor, �ygplatsen, centraliseringen till städerna... 

Att man förlitar sig för mycket på turismen.

Ta hänsyn till naturen
Vi vill att alla ska ut i naturen, men vi glömmer ibland hänsynen till både naturen och markägarna.

gallerior som tar över innerstaden

Klimatförändringarna

otrygghet med kriminalitet

att det blir så dyra bostäder man får kanske ingen egen bostad då man skall ha eget

Sydostlänken i Blekinge
mindre tra�k ger mindre satsningar på utbyggnation av infrastruktur.

Urbant tyckande om
-Skogsproduktion 
-Djurskötsel 

Centralisering av butiker och företag. Utdöende centrum och småbyar. Försvårar för alla
generationer - framförallt för äldre som har svårare att förflytta sig.

att det blir sådan stor skillnad mellan rika o fattiga

Gängkriminaltitet och drogor
Speciellt i utsatta områden

Bank
Svårt att låna pengar för att bygga på landsbygden

Få ungdomarna att trivas!
Vi ska utvecklas så att ungdomarna trivs. De ska ha något att göra.

När service försvinner
Tandläkare, apotek, bensinmackar, mataffärer mm.



※※※※※※

att inte nya svenskar ses som resurser

Revirtänk/konkurenstänk

Utbildning och arbetstillfälle
A och o för att få ungdomar att stanna 

Fördomar på alla håll, mellan olika åldrar, och i rasism, sexism - alla möjliga fördomar är ett hot
mot att folk trivs och har det bra tillsammans

Sämre nätverk-

Vargen hotar djurproduktion

Att byn blir en tursitmagnet med bara sommarhus
det dödar byar på österlen idag ingen bor där på vintern affärer stänger på vintern 

Bristande stolthet hos invånarna

Nånannanismen. Man förväntar sig att någon annan ska lösa allt.

Uppförsbacken
Det blir svårt att vända backen tänker jag, uppförsbacken från malmö lund hållet o hit 

Jobba med attraktiviteten
Det är ett pågående arbete och för att komma vidare behöver vi fortsätta det arbete vi startar upp här och löpande jobba med frågan

Utbildningar
Många unga lockas ut från nordöstra Skåne och väljer kanske att pendla eller �ytta till ex Malmö eller Lund för en gymnasieutbildning. Detta
för att ex Malmö marknadsför sig mer och kanske har ett över�öd av estetiska utbildningar med mera. Om en blandning av intressen och
utbildning saknas i ens område så väljer många unga oftast att �ytta bort.


