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Tyck till om Ronneby Seniormässa 2018

1. Upplever du att Ronneby centrum och handelsområden känns tryggt och säkert?
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2. Om nej, vilka brister finns?

• I stort för egen del men visst har oron i stan gjort att en allmän ”oro” finns. Väsentligt att nu polisen blivit mer närvarande. 
Förhoppningsvis vågar människor finnas i stan i större utsträckning.
• Osäkert – oseriösa affärsidkare (vissa, inte alla). 
• Ja, fast fler behöver vistas t ex vid torget.
• Nej inte alltid. Centrum är ganska tomt på folk med liv och rörelse. Händer det något är det ofta negativt.
• Fler poliser och fler vuxna personer som rör sig i centrum.
• Står mycket i tidningen. Kungsgatan står Familjeaffären förbumad efter något attentat – ger dåligt intryck.
• Mer gatubelysningar.
• För mycket bus, för lite poliser.
• Bevakning, speciellt kvällstid.
• Dålig bevakning och lite polis.
• Det behövs fler poliser som är på stan vissa tider.
• Det finns inga poliser.
• Det känns lite öde och tomt. Mera torghandel och aktiviteter även lördagar t ex.
• Känner mig otrygg – stölder, rån, bråk
• Svårt för mig att känna mig trygg i Ronneby centrum, varit utsatt för ficktjuvar som ville ha vägbeskrivning.
• Jag kommer ej från kommunen och har svårt att bedöma det. Dock har problemen i centrum skrivits om i tidningarna.
• Nej. Vill inte utsätta mig. Träffat personer som blivit utsatta.
• Nej, blivit hotad ett antal gånger. Mina barnbarn i skolan misshandlade.
• Fast det känns inte så tryggt på kvällen även om det blivit bättre.
• Nej, tomma lokaler och bråk.
• Ja oftast, en del incidenter har vi ju haft i innerstan.
• Ja, dagtid.
• Fler synliga poliser.
• Ja för mig. Nej för ungdomarna i gängen och företagare. Saknar ordningsvakt på plats!
• Har blivit bättre.
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3. Finns det tillräckligt med butiker och service? 
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4. Om nej, vilket utbud av butiker och service saknas?

• Nu ”fattigt” i centrum på affärer. Inga fler frisörer och pizzerior! Centrum utarmas! Sörby växer istället.
• Affärerna flyttar utanför staden,
• Finns inga caféer i stadskärnan.
• De affärer som finns räcker.
• Affärerna flyttar från centrum till ytterområden.
• Tyg-, garn-, gardin- och sybehörsaffär.
• Kläder.
• Skobutiker.
• Caféer.
• Allt för få affärer.
• Synd att centrum dras utanför stadskärnan.
• Mer torghandel som Karlshamn har.
• Kläder, skor, kosmetika, restauranger (finns många pizzerior) typ sushi, skaldjur, kött/fisk.
• Frukost- och lunchställen.
• Butiker med bra service.
• Något för äldre att spontant gå in på. Café och gemensamma aktiviteter, subventionerat för äldre (även bättre mat än kakor).
• Bussförbindelse över Hulta (övre och nedre) saknas!
• Delikatessaffär t ex ost, fisk.
• Typ Kjell & Co.
• Torgaktivitet.
• Allt – det var bättre förr.
• Heminredning.
• Lagerhaus.
• Indiska.
• Hemtex.
• Leksaksaffär.
• Barnkläder.
• Bosättningsaffärer typ Hemtex
• Småbutiker i centrum.
• Presentbutik.
• Specialbutiker.
• Fler nya butiker i tomma lokaler i Gallerian.
• Skönhetsprodukter typ Kicks.
• Resebyrå.
• Försäkringsbolag.
• Banker som inte är etablerade i stan idag.
• Allt som kan behövas ligger inte centralt, mycket har flyttat utanför centrum, svårt för äldre att komma dit t ex mat, ÖoB, 
Dollarstore, Jysk, bygg och möbler.  
• Matvarubutiker.
• Någon större magnet saknas.
• Busshållplats på Galtsjön.
• Bowlinghall.
• Ungdomscenter.
• Postervice.
• Lokal för seniorer.
• Disco.
• Fiskrestaurang.
• Det mesta förutom pizzerior och frisörer.
• Hälsokostbutik med ekologiska livsmedel.
• Kicks saknar vi.
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5. Är Ronnebys centrum och handelsområden tillgängliga och anpassade för 55+? 
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6. Om nej, vilka förändringar skulle behöva göras så det blev mer tillgängligt?

• Tillgänglighet till affärer, trappor, caféer – svårt att komma in med rullstol.
• Mer parkeringar.
• Handikappanpassade trappor - små utrymmen.
• Alltför mycket trappor i centrum.
• Räcken vid trappor behövs.
• Bristande entré för rullstolsburna.
• Dåliga trottoarer på flera ställen, bland annat lutande och ojämn kullersten utanför biografen.
• Ganska bra. Äldre borde få åka gratis med kollektivtrafiken inom kommunen som t ex i Lund och Hässleholm.
• Trafiksituationen för bil är under all kritik (exempelvis behöva köra igenom parkering för att komma ut på Strandgatan). 
• Tycker det fungerar ganska bra.
• Bra med parkeringsbricka men ont om parkeringar vid butikerna i centrum.
• För många affärer i ytterområden.
• Mer handikappvänligt till butikerna.
• Ja om man har bil.
• För en rörlig 55+.
• Ja och nej, vissa butiker och caféer har inte anpassats för t ex rullator och rullstol.
• Saknar ledstänger som leder in och ut i butiker, inrättningar, restauranger.
• För mycket nivåskillnader, trappor utan räcken som behöver åtgärdas.
• Inte tillräckligt handikappanpassat.

Tillgängligheten dålig. Trafikregler under all kritik.
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7. Vad skulle behöva tillföras Ronneby centrum för att 55+ skulle vilja spendera mer tid där?

• Mysiga ställen för oss att träffas, fika
• Torget måste bli mer attraktivt! Nu känns det öde!
• Mera/utökad torghandel.
• Mycket beror på människorna som vistas där.
• Fikaställen utomhus.
• Fik/kafé på torget.
• Ett trevligt konditori.
• Flera små klädbutiker.
• Mysiga mötesplatser.
• Kulturaktiviteter.
• Träffpunkter.
• Fler uteserveringar med mer underhållning.
• Fler små ”mysiga” butiker.
• Mer aktiviteter för äldre.
• Trevliga sittplatser ute.
• Mer folk ute på stan.
• Mer bänkar.
• Förbättra tryggheten, speciellt kvällstid.
• Underhållning subventionerat för äldre.
• En daglig samlingsplats för pensionärer kombinerat med café, kanske i kombination med Biblioteket eller Galtsjön.
• Gratis buss.
• Fler kunder och butiker med dataanpassat utbud.
• Parkeringar på torget istället för tomt torg.
• Ta bort alla enkelriktningar.
• 30 km/h.
• Hård bevakning.
• Släpp in turisterna.
• Mera aktiviteter – sång och musik.
• Trevliga platser.
• Fler soffor på torget.
• Glassbar.
• Ett grönare torg.
• Mer levande stadskärna.
• Mer utbud.
• Lite lättare att parkera.
• En trevlig och mysig servering på torget.
• Mera levande torg – blomförsäljning (flera), fikaställe.
• Uteserveringar året runt!
• Träd och växter i mitten på torget, upplevs som en stenöken idag!
• Har blivit något bättre sen Contan öppnade igen men fik och restauranger med husmanskost allt ligger inte centralt mycket ligger 
utanför stan.
• Bygg ut gallerian. 
• Lägg in lite matbutiker i centrum.
• Torget kunde bli en oas.
• Samlingslokal med mysig miljö kvällstid.
• Sköna sittplatser på torgets övre del, små grupper med bord.
• Galtsjön ska vara en inkörsport till Ronneby centrum. På E22 finns många möjliga ”tillgångar”.
• Seniorcenter.
• Mer platser att samlas på.
• Slätare gångbanor.
• Torghandel fler dagar.
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8. Var trivs du bäst i Ronneby centrum idag? Vilket är ditt guldkorn?

• Kulturcentrum
• Brunnsparken
• Café Mandeltårtan
• Ronnebyån
• Bokhandeln är guld värd!
• Torget
• Konditori Continental/Contan
• Bergslagen
• Andra Våningen
• Butik Donna
• Mandeltårtan (tidigare Contan)
• Nedre Brunnsvägen
• Torget är trevligt på sommaren. En fin samlingsplats.
• Ronneby Brunn
• Mariannes Glass
• Galleria Diamanten
• Ronneby Café och Matsal, numera KJ’s restaurang
• Centrumbiografen
• Bänkarna
• Torghandel
• Apoteket
• Maxi
• Via Venetto
• Biblioteket
• Strandpromenaden
• Det finns inget guldkorn.
• Bistro Bakgården
• Gågatan
• Loppisbutikerna
• Parkerna
• Munktrappan
• Torget med en glass i handen i brist på annat.
• Torget med kyrkan högst upp, så vackert.
• Rådhusparken.
• Karlskronagatan mot Centrumbiografen.
• Guldkorn är Ronnebyteatern.
• Idag finns inget i centrum (Brunnsparken).
• Inga guldkorn bland alla cigarettfimparna!
• Kyrkan
• Möllebacken
• Just nu inget.
• I min lägenhet på Kungsgatan.


