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Inledning
En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Visionen är en del av styrmodellen. Det är
utifrån den som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala
verksamheterna som kommer till nytta för kommuninvånarna.
I början av 2019 gavs i uppdrag att starta ett arbete för att ta fram en ny vision, Vision 2035,
med stor delaktighet från kommuninvånarna. Den här rapporten beskriver kortfattat hur det
gick till. Här finns framför allt redovisningen av de idéer och synpunkter som
Haparandaborna har lämnat om Haparandas framtid.
Redovisningen bildar underlag till politikernas utformning till förslag till ny vision som ska
diskuteras och beslutas av Haparandas kommunfullmäktige.

Bakgrund
Uppdraget
I början av 2019 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra ett arbete med
att ta fram underlag för en ny vision för Haparanda. Utgångspunkter i uppdraget var bland
annat att:
•
•
•
•

Visionen ska sikta på år 2035
Den ska vara förankrad hos Haparandaborna
Den ska vara mer konkret än den nuvarande visionen
Beslut ska kunna tas i kommunfullmäktige i november 2019

Genomförandeplan i tre steg
I februari beslutades om en genomförandeplan för arbetet. Den innehåller tre steg som
kortfattat innebär:
Steg 1: Fråga Haparandabor om hur de ser på Haparanda framtid.
Steg 2: Vad är viktigast för kommuninvånarna i Haparanda år 2035?
Steg 3: Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige
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Steg 1 – fråga invånarna vad som är viktigt
Tid: 27 maj till 12 augusti
Steg 1 gick ut på att fråga Haparandaborna vad de tycker är viktigt för Haparandas framtid.
Målet var att nå så många olika målgrupper som möjligt.

Enkät med tre frågor
För att få svar på vad Haparandaborna tycker är viktigt utformades en enkät med tre frågor
med fritextsvar, som sedan användes både i pappers- och webbformat. Enkäten fanns på
svenska, finska, meänkieli, engelska och arabiska.
Tänk dig Haparanda år 2035…
•
•
•

Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?
Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?
Finns det något som du saknar i Haparanda idag som ska finnas då?

Frågorna i enkäten

Sommarjobbare anställdes för att nå olika målgrupper
För att nå så många olika målgrupper som möjligt anställdes elva sommarjobbare som var
ute på olika platser i kommunen för att få in svar på enkäten. Sommarjobbarna följde
löpande upp vilka olika målgrupper som de hade nått och planerade in nya platser att besöka
vart efter. Till exempel när de visste att få äldre hade svarat på enkäten bokade de in sig på
ett av kommunens äldreboenden för att hitta ett nytt sätt att nå just den målgruppen. Det
skickades epostmeddelande till alla anställda med uppmaning att svara.

På Storgatan inrättades en ”Visionslokal” där det fanns möjlighet att diskutera Haparandas
framtid och fylla i enkäten. Sommarjobbarna Molly, Samuel och Daniel var på plats under
vardagar mellan klockan 10.00-16.00.
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Facebook drog trafik till webbenkäten
Enkäten fanns också i webbformat. Sommarjobbarna lämnade ut information till de som inte
ville svara direkt, som en möjlighet att kunna svara vid annat tillfälle. Webbenkäten delades
också i sociala medier, främst på Facebook.

Resultat: Många idéer av 610 engagerade
Alla inkomna svar samlades ihop. Totalt var det 610 personer som engagerade sig och
svarade på enkäten. Det gav massvis idéer om vad man vill ha kvar, ta bort och lägga till i
framtidens Haparanda.

319 svar (52 procent) kom in via webbenkäten, 227 (37 procent) lämnade idéer via Ipads som
sommarjobbarna tillhandahöll samt 64 (11 procent) kom in via pappersenkäten

Sammanfattning av idéer i steg 1
Samtliga idéer finns att läsa i sin helhet i slutet av den här rapporten.
Läs mer i bilagan Sammanställning – Svar på frågor om Haparandas framtid i
arbetet med ny vision
Nyckelord angavs för att beskriva idéerna på ett övergripande sätt. De fem mest frekventa
nyckelorden för var och en av de tre frågorna redovisas på nästa sida:
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Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas år 2035?
•
•
•
•
•

stranden, 68 personer
samarbete med Torneå, 51 personer
naturen, 47 personer
idrott och motion, 43 personer
badhus, 42 personer

Vad är det som inte är bra idag, som vi ska lämna?
•
•
•
•
•

drogsituationen, 76 personer
hälso- och sjukvårdsproblem, 59 personer
skolresultaten, 54 personer
arbetslöshet, 48 personer
infrastrukturproblem, 32 personer

Finns det något du saknar i Haparanda idag, som ska finnas då?
•
•
•
•
•

aktiviteter, 126 personer
kollektivtrafik, 68 personer
levande centrum, 41 personer
gång- och cykelvägar, 37 personer
utebad, 35 personer

Urval av nyckelord till steg 2
Utifrån vad de svarande hade angett som viktigt för Haparandas framtid valdes ett sextiotal
av de mest frekventa nyckelorden ut. De utgjorde grunden för en workshop med politiker och
tjänstemän.
Efter workshopen utkristalliserades 30 nyckelord som skulle användas i ett webbtest under
steg 2. De 30 nyckelorden stod för viktiga frågor som politikerna och tjänstemännen ville
testa och fråga kommuninvånarna HUR viktiga de är för Haparandas framtid.
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Steg 2 – fråga invånarna vad som är viktigast
Tid: 22 augusti till 4 september
Det första steget innebar alltså att skriva frisvar på tre frågor, vilket ger mycket information
men det tar också mycket tid för de som vill svara. Steg 2 utformades därför så att det skulle
vara lättare för Haparandaborna att engagera sig och att de på ett enkelt sätt kunde tycka till
om Haparandas framtid.

Utformning av webbenkät
En andra webbenkät togs fram. Enkäten innehöll 30 frågor med de nyckelord som politikerna
och tjänstemännen hade valt ut: ”Hur viktigt är … för dig?” Man svarade på en 10-gradig
skala med hjärtan från ”Inte så viktigt” till ”Väldigt viktigt”.

Webbtestets startsida samt andra frågan av totalt 30 frågor.

Nå målgrupper
Vid sidan av personliga möten användes trycksaker, Facebook och digital annonsering för att
nå ut. Även i steg 2 skickades en inbjudan via e-post till alla anställda med en uppmaning att
svara.
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Resultat: 426 svarade på den andra webbenkäten
Totalt genomförde 426 personer enkäten och svarade på de 30 frågorna om hur viktigt de
tyckte att de olika nyckelorden är för Haparandas framtid.
Det är viktigt att påpeka att testet inte kan ses som en statistisk undersökning som kan
generaliseras till hela befolkningen i Haparanda. Det beror på att de svarande inte utgör ett
slumpmässigt urval av befolkningen. Det går inte att veta vilka som har genomfört webbtestet
och resultatet visar enbart hur de som har svarat tycker.

Medelvärden per fråga
Nedanstående diagram visar medelvärdet per fråga för samtliga svarande. Frågorna är
sorterade i fallande ordning med den fråga som ansågs viktigast överst och den som ansågs
vara minst viktig underst.

Som diagrammet ovan visar viktade de svarande två av ett samhälles kärnområden högst,
nämligen trygghet respektive vård och omsorg. Andra frågor som viktades tungt var hälsa
och välmående, jobb och arbetsmarknad, vägar och utbildning.
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Det var tydligt att de svarande viktade kultur lägst följt av kollektivtrafiken. Även badhuset,
samarbete med Torneå och tvåspråkighet var bland de lägst viktade. Här behövs ett
påpekande att det absolut inte behöver innebära att dessa frågor är oviktiga för de svarande.
Däremot att de har angivit dem som mindre viktiga av de 30 nyckelord som valdes ut för
bedömning.

Fördelning av svaren per fråga
Även redovisning av medelvärde per fråga kan ses som ett något trubbigt mått. Det är därför
intressant att titta på fördelningen av svaren från 1 hjärta= inte så viktigt till 10
hjärtan=mycket viktigt.
Diagrammen nedan som visar fördelning av svaren per fråga. För att göra diagrammen
tydligare har de 30 nyckelorden delats upp på tio olika diagram.

Alla nyckelord i diagrammet ovan har en mycket tydlig dominans av personer som har svarat
10 hjärtan, det vill säga att man tycker att frågan är mycket viktig.
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10 hjärtan dominerar i diagrammet ovan. Det är särskilt tydligt när det gäller nyckelordet
jobba och arbetsmarknad.

För nyckelorden i det här diagrammet, se ovan, är tendensen att personer har svarat med 5, 6,
7 och 8 hjärtan har ökat. 10 hjärtan är dock vanligast.
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I diagrammet ovan börjar man se att de svarande i högre grad väljer att fördela sina svar.
Gruppen som väljer 1 hjärta ökar, men fortfarande dominerar 10 hjärtan.

För nyckelorden i det här diagrammet, se ovan, finns en större spridning, även om 10 hjärtan
genomgående dominerar.
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Fortfarande dominerar 10 hjärtan. I diagrammet ovan är det annars en ganska jämn
fördelning mellan det antal hjärtan som de svarande har valt.

För nyckelorden i det här diagrammet, se ovan, är det jämnare mellan de som har valt 7, 8
respektive 9 hjärtan, även om 10 hjärtan genomgående dominerar.
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Fortfarande dominerar 10 hjärtan i diagrammet ovan men för de här nyckelorden finns det en
större spridning.

I ovanstående diagram är resultatet mer polasiterat. Särskilt gället det kollektivtrafiken
respektive inflyttning.
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För nyckelorden i diagrammet ovan är det genomgående en ganska jämn fördelning.
Spridningen är mycket stor när det gäller evenemang och kultur. Just det sistnämnda, kultur,
är det nyckelord där andelen som har valt 1 hjärta har varit störst.
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Steg 3 – använda resultatet som underlag till
förslag till Vision 2035
Den här rapporten utgör en sammanställning av kommuninvånarnas synpunkter på vad de
tycker är viktigt och även viktigast när det gäller Haparandas framtid. Syftet med
sammanställningen är att den ska användas i steg 3 i visionsarbetet, som innebär att i en
politisk process ta fram förslag till ny vision, Vision 2035. Den ska sedan diskuteras och
beslutas av kommunfullmäktige.

Idé om hur den politiska processen kan genomföras
En vision ska vara hållbar över tid och det är därför en fördel om arbetet med att skriva fram
förslag till Vision 2035 sker med delaktighet från samtliga partier i kommunfullmäktige. Ett
möjligt upplägg är att de politiska sekreterarna sammankallar gruppledarna i fullmäktige.
Ett första steg kan vara ett möte mellan de politiken och de tjänstemän som har varit
ansvariga för visionsarbetets steg 1 och 2. Då kan tjänstemännen överföra information om
resultatet.
Enligt planeringen ska visionen beslutas i kommunfullmäktige den 11 november.

En konkret vision
Utgångspunkter för arbetet med att ta fram förslag till ny vision kan vara följande punkter
som är hämtade från genomförandeplanen:
•
•

Mer konkret än den nuvarande
För att få en vision som inte blir för slätstruken utgår arbetet från frågan: Vad är det
som skiljer Haparanda från andra svenska kommuner år 2035?
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Sammanställning
Svar på frågor om Haparandas framtid i arbetet
med ny vision
Det här är en sammanställning av alla svar som har kommit på tre frågor om Haparandas
framtid som har ställts till Haparandabor, vilket är en del av arbetet med att ta fram förslag till
en ny vision för Haparanda, Vision 2035.
Frågorna lyder som följande:
Om du tänker dig Haparanda år 2035
•
•
•

Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas då?
Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?
Finns det något som du saknar i Haparanda idag som ska finnas då?

Totalt har 610 personer lämnat svar som innehåller en mängd idéer om Haparandas framtid.
De används som underlag i visionsarbetet.
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Vad tycker du är bra idag, som även ska finnas 2035?
Turisterna, biblan,
Enligt mig finns det massor med saker som även ska finnas 2035, t.ex. skolan, strandcafét, biblioteket och affärerna.
Luonto, tasa-arvoinen yhteiskunta
Att det finns aktiviteter på stranden
Classic motor meet och andra evenemang
Att det är en fin miljö
Genomströmningen av människor
Bra för barnen
Bra samman holning, sammarbete,
Tjänster, stranden,
Frisbiebana
Ranta
Sommaraktiviteterna på stranden. Classic Motor Meet. Om vintrarna är det mysigt dekorerat på torget. Svefi folkhögskola.
Bränslemotorer
Bokbuss till små byar, grovsopor som hämtas från gården. Bra att sopor hämtas ofta på sommar tid.
Möjlighet till aktiviteter gratis
Ympäristö jossa paljon mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa. Toivon että palvelut ovat yhä edullisimpia lapsille ja nuorille. Palveluihin pääsisi yhä
useampi joka sitä palvelua tarvitsee jotta se lisää hyvinvointia. En usko että olen käyttänyt kaikki hyviä juttuja haaparannalta kun en asuessani
osannut ruotsia.
Stranden. Gamla centrum, gamla vattentornet. Idrottslokaler. Folketshus. SveFi. Gränsen ta tillvara.
J
Inget
Ikea
Stranden, sammarbetet
Sommar i parken ungdomens hus Station. Fritidsbanken
Aktiviteter under sommaren
Finns bra möjligheter på att iddrotta
Jag tycker att allting är bra idag
Tvåspråkigt,
Ranta Kaupat
Öppet emellan Finland och Haparanda Aktiviteter
Solen
Stranden Allt är nära
Stranden, river resturant,
Språkskolan.
Mer levande,
Social och hälså systemet, stöd till familjer
Torget,
,
barnaktiviteter på stranden. Att det satsas på turism
Jag tycker haparanda
Fri skola
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Elbil
Inget
Jag trot att människor i haparanda är mycket snälla.
Det är bra att det ät tryggt, lagom stort, att bo nära ett annat land, roligt med Ikea, trevliga människor.
Innebandylag för tjejer
Bra att det finns ett innebandy lag för tjejer
Aktiviteter för barn och unga
Barn alsång evenemang i standen
Stranden
Cape east Strandcafet Camping Motormeet Alla idrottsinläggningar
Tillgången till idrottshus/arenor/fritidsaktiviteter
Pyssel stugan på stranden, aktiviteter,
Stranden Aktiviteter
Ikea Cape east
Badhus Idrottsföreningar Naturen Älven Nära Torneå, samarbete Kukkolaforsen Mottagande kommun för invånare
Sommaraktiviteter Ikea Simhall Kulturskolan
Päivähoitomaksut matalana Ranta Tekemistä lapsille
Barnaktiviteterna på sommarn, stations ungdommens hus
Aktiviteter på stranden under sommaren, där ung och gammal möts. Rikt fritidsutbud som engagerar många. Ungdomsverksamheten,
familjecentralen. Gränsen är det som gör oss unika, gränsöverskridande samarbeten. En likvärdig skola för alla.
Stadshotellet !
Systembolaget,
Handeln kvar ökar, till verkningsindustri, sammarbetet mellan torneå
Resursverkstaden.
Hästar, resurs verkstan
Jag tycker det är bra med det mesta och haparanda är en trevlig liten stad
Idrottsliknande hobbyverksamheter.
Gymnasiet!
Ett samhelle
Moppe
Rajalla, ikea
Sammarbetet med tornio, idrotten
Affärerna, riekkola
Idrotten
Kominication på kommunen fungerar bra och de är hjälpsamma.
Skolorna, saivaara
Lungt o trygg
Natur och närheten och öppenheten mellan haparanda och torneå • samarbetet. Språkskolan.
En lugn stad med bra service. Att gränsen till finland finns med de möjligheter som det skapar till samarbete. Att ikea finns kvar som ger
arbetstillfällen till många.
Gränsen till Finland
Inget
Liten fint stad med naturen ler.
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Lugnt, biblan,
Det är lugnt, trygghet.
Ingenting
Skidssporen idrotten,
Biblan, lugnet
Biblan lugnet
Bibliotek, biograf och badhus så kommunens invånare kan sysselsätta sig på fritiden.
Lugnet, parkeringarna, affärerna
Bibloteket
Föreningsverksamheten. Små skolor. Fisket
Kukkolaforsen, outletbutiker
Lugnet och naturen i Haparanda är väldigt fint
Barnomsorgen kostnadsfri
Det är bra att Ikea finns.
Strandkaffe, folketshos, gränsvallen, idrottshuset
Strandkaffe
Classic motormeet
Classic motor meet
Ikea , max
Idrottsarenor
Ikea.
Ikea Ungdomens hus Sommar i parken Campingen på stranden—önskar att det utvecklas mer
Lugnt bra, inte så mycket liv
Sporter personal på klippan
Motor meet
Ungdomenshus, marielunddskolan, skolgårdar som rustats upp
Ikea
S Skolan, samarbete mellan Sverige och Finland och
Fina blommor , classic motor meet
Handelsområdet Ikea Matvaruaffärer Fritidsaktiviteter Utbildningsmöjligheter
Underbara området vid älven, må inte bebyggas! Hermanssons!
Arbetsplatser för ungdomar, Ikea.
Jag tycker att det är bra att det finns kuben; aspen och några andra idrottsaktiviteter som är ganska öppna till människor.
Aktiviteter till barn på stranden på somrarna. Strandcafeet är toppen.
Ikea är väldigt bra här i Haparanda, klassik motormeet.
De har senaste åren blivit mer tänk på de som inte bor i centralorten• De är bra . Skolan och förnyelse tankarna kring den.
Camping i Seskarö Skolorna i byar
Sammarbeten,
Butik på seskarö
Affär på Seskarö😀
Det är lungt
Ikea, ica maxi. Allt är bra.
Handeln och närheten till Torneå, idrotten.
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Aktiviteten på stranden.
En väl utbyggd kommunal service
Ingenting är bra
Strandcafe
Idrott och aktiviteter
Sport
Ungdomsgård
Ungdomsgården
Typ inget
Att bo vid en riksgräns är bra, en av anledningarna till att vi trotts allt har 9800 inv och inte 4500. Vi måste bli bättre på att dra nytta av det.
Nyårsfirandet ex är exotisk för människor ute i europa. Vi måste bli bättre på att tala om vad vi är bra på.
Jag tycker att det är bra att ungdomar får chansen att påverka t.ex. ungdomsrådet
Händelser Stranden
Närheten
Närheten till Finland!
Man ska sköta miljön
Systemet, ikea,
ikea
Urheilu
Torget
Bra just nu är utbudet av affärer och annat inom gångavstånd
Allt ska vara kvar vårdcentralen
Fin natur, bra barn och älderdomssorg
Ikea, tawolagården Konditoriet Stadshotel Park
Hyvä kaupunkisuunnittelu
Sommar arbete över gränsen, ungdomsaktiviteter sommaraktiviteter i staden kultursatsning vid b.la kukkolaforsen skärgorden osv
Esimiehenä on hyvä ja helppo työskennellä. Saa tukea työhön. Kehittyy vauhdilla. Itse saan olla mukana kehitystyössä.
Fin kommun att bo i
Arbetsplatser
Naturen. Bra att allt ligger nära, som t.ex butiker. Det ordnas bra med aktiviteter för barn och familjer på vintrarna och somrarna.
Viktigt att man har som idag undervisning om vår kultur och historia på olika platser inom kommunen. Att få förståelsen av vår del i kommunen.
Språkskolan bör finnas kvar även 2035.
Kirjasto ja kahvila
Kirjasto on ihana. Koko kaupungin yhteyshenki on jotenki mahtava, hyviä palveluit. Hyvä yhteistyö tornion kans jatkakaa sitä Ja tietenki
kehittäkää vielä mahtavempaan suuntaan, jotta turistit jäis tänne jatkussaki
Bibliotek, närheten till torneå där möjlighetet till inköp av kläder mm
Stranden, älven, naturen, lugnet
Bibliotek, naturen
Bibloteket borde stanna kvar, idrotten
Allt är bra.
Bra företagsklimat. Fin natur med älv. Stranden
Stationen är bra, men jag tycker att de ska utveckla stationen med mera aktiviteter för ungdomar och för det mesta ska vara roligt.
Naturen

Haparanda stad Postadress 953 85 Haparanda 0922-260 00 kommunen@haparanda.se

haparanda.se

2019-09-11

Idrotten så unga kan må bra och får motion. Ungdomsgården och skoter körning utanför spåret.
Turer till Sandskär
Skärgården
Bra att det finns två språk och ibland även tre! I kyrkan fanns det en psalmbok på meänkieli.
Naturen, miljön, kukkolaforsen, älven
Vi skulle behöva få jämnare gator, så mycket gropar
Flygplats
Naturen med älven och dess strand.
Fri barnomsorg är helt klart bra för våran stad med låginkomsttagande familjer. Ingen kan påstår att våra förskolor/skola kan bli bättre pga
familjer betalar avgifter för fritids tid. Mer förebyggande arbete för våra ungdomar och droger bort från skolor och gator. Gärna ser jag att happis
blir mer turist lockande med utebad och stor lekpark/äventyrspark. Kommunen ska även satsa repa våra byggnader för älderomsorg och barn.
Ungdomarnas har de bra för dem är framtiden. Och att kommun ger ut sommarjobb till ungdomar. Vi har en fin natur och att byarn är jätte fina.
Utvecklande företag som wart
Naturen, älven, stranden
النشاطات الجميلة لالطفال
Aktiviteter till barnen på sommaren.
Stranden
Sommar i parken Ungdomens hus
Strandens olika miljöer med aktiviteter
Dom kan skrota hela haparanda, frälsningsarmen är bra, lär ut utlänningar det inhemska språket, kyrkan, ica maxi
Avgiftsbelagd förskola som i torneå vart jag bor.

Satsning på företag och turism

Satsning på äldrevården

Avgiftsfri barnomsorg!
Vet inte
ungdomsgård
Ei mikään ole hyvin . Asunto ok
Riekkola :)
ungdomsgård
Station och deras ungdoms verksamhet, biblioteket, hundparken, riekkolas skidspår, strandbacken och fritidsbanken.
Bra idag är att det finns en plats där ungdomar kan ta en kaffe, spela spel och biljard. 2035 tycker jag det att idrottsföreningarna i stan ska få
större stöd så att det kan göra mer för ungdomarna i stan. De gör redan mycket, men med en liten knuff kan de göra bra mycket mer.
Det lokala restaurangerna/fiken/butikerna i centrum. Aktiviteter för ungdomar. Fritdsbanken.
Strandområdet tycker jag om. Mycket liv och rörelse speciellt på sommaren. Turbåtar till skärgården.
Närhet, öppenhet och gästfrihet. Håll ihop ”Gamla stan”.
Friluftslivet, skärgården, tillgängligheten, trygghet
Naturen är fin i haparanda att den är nära till allt och att den är öppen gräns. Att språkskolan ska finnas kvar
Miljön
Hmm... inte mycket
Classic Motor är bra reklam för Haparanda. Ikano och Björka är bra. Granen på torget och julbelysningen vid juletid är fin. Lekparkerna i stan,
byarna och stranden är fina och populära. Skärgården är underbar, Kukkolaforsen, Naturområden, skidspåren vid stranden.

Kyrkan är ful

men har fin akustik. Seskarö är en pärla.
Stranden är bra kan kanske få något mer kul.
Handel, natur, turism.
-Haparanda torg är vackert - Stranden i Haparanda har utnyttjats bra , fina aktiviteter för barn på somrarna -kukkolaforsen med dess vackra
landskap och restaurang -seskaröstrand -naturområdet i riekkola -musikfestival på sommaren -Skidspåren i Haparanda

Haparanda stad Postadress 953 85 Haparanda 0922-260 00 kommunen@haparanda.se

haparanda.se

2019-09-11

Gratis barnomsorg, fungerande badhus
Språkskolan
Shell har öppet 24/7
Strandpark
Finns bra med ungdomsaktiviteter som Station anordnar
På börjad planering av stranden.
Montessori Droppen
Vård skola omsorg arbete miljötänk
Gratis barnomsorg
Resurser för skolor och barn i övrigt, idrottsmöjligheter, anläggningar, kulturaktiviteter, shopping
Att vi har tillgång till ett bra utbud av olika fritidsaktiviteter känns för mig viktigt. Lokaler och friluftsområden behöver ses över, underhållas och
förnyas för att tillmötes gå nya behov inom olika områden. Det är bra med medborgardialog för att ta reda på vad vi Haparandabor tycker i vissa
frågor. Då har alla som vill möjlighet att påverka.
Jag tycker biblioteket och fritidsbanken är bra.
Allt är bra
Ungdomar
Alla idrottsgrejer som finns typ gränsvallen stranden osv
Det är inte något speciellt med Haparanda.
Kulturen, jazz och blues
Ikea, tvåspråkighet, leilani
Allt
Jag tycker att skolorna i Haparanda är bra
Skolorna
Idrottsutbud tillsammans med Torneå
Skolan och andra aktevitet
Max
Avgiftsfri parkering kring gator och torg. Fina grönytor.
Jag tycker att det är bra så som den är just men man kunde lägga till lite mer saker runt i stan.
Jag tycker Ikea, Coop och max. Ikea är jätte fin affär.
Jag tycker att ikea och max är bra
Gymnasium, skolor, sånna här projekt
Jag tycker att det är dött av affärer på storgatan gamla stan.jag tycker det är bra att Haparanda har kulturella aktiviteter.
Det är mysigt,fint och känns tryggt, allt är nära i staden. Kulturen på torget och stranden
Värna om närheten till skogen och natur engagerad skolpersonal som tar ut barnen i naturen. Sälj inte ut Haparandas skogar för avverkning.
Värna utveckling av det svenska språket. För att förstå Haparandas stora naturtillgångar bör kommunen anställa en biolog och se till att
personalen får högre kunskap kring bla den unika växtligheten. Värna om möjligheten att ta sig fram till fots och med cykel särskilt för
skolbarnen. Installera mer solceller. Satsa på föreningslivet.
Ungdomens Hus, det är en enormt viktig verksamhet som aldrig får försvinna, satsa mer på dem så gör dem mer än dem redan gör idag.
Gratis förskola (dagis)
Miljövänliga saker
Bilar och affärer
Miljövänliga saker
Ica, Ikea
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Bra med fler butiker, fler jobb
Gränsområde, satsar på det som en levande kommun, lockar till sug folk utifrån, ny gymnasieskola
Ikea, Ica
Bra handels möjligheter
Fotbollsplanen är bra
Skog, natur
montessori
Vallen
Inget
Ungdomsverksamhet och fritidsaktiviteter
Community services are good
Ikea och golf
Station ungdomens hus. Taavolagården
Två språk
Fina lekparker, bra träningsyta vid stranden. Skidspår.
engagerade medborgare, ringlinje , gränsen, station
Fria gränser mellan Sverige och Finland
Fria gränser mellan Finland och Sverige
Lugn och bra människor bor här.
Språkskolan
Stranden
Solen
Jag tycker att snusaffärer är något bra som finns i Haparanda som ska vara kvar för att de lokar många andra från vårt granland.
Ren natur, bra möjlighet till fritidsaktiviteter för alla åldersgrupper året om, öppna gränser.
Det ska finnas en simhall i staden. Simhallen skulle kunna utvecklas, ha större undervisningsbassäng och en lagom stor vattenrutschkana. Man
kan inspireras av Sportcity i Kalix, de har en fin och ändamålsenlig simhall där. Bra tillgång till idrottsanläggningar och utegym. Öppettiderna till
de kommunala anläggningarna skulle kunna vara lite mer generösa.
Inget.
Välfärd, folkets hus, sossar
Ikea är bra! Naturen är najs. Folkets hus.
Kringliggande naturen, handeln, välfärd, socialdemokratin, folkets hus, vacker arkitektur
Tornedalsskolan, polisen, swedol
Biblioteket
Liten stad som ska växa med mera jobba.
Bussgods.
Aktiviteterna på stranden och gränsens gemensamskap.
Samarbetet med Torneå, dock kunde det vara lite bättre. Små mysiga lokala affärer. Konsten vid älven är uppskattad
Inget, det är litet. Finns inget att göra
Affärer, gemenskap
Fotbollsplan idrottshus
Ikea kukkolaforsen
Mer o gö billigare saker o miljövänligt
Inget? Allt är skit finns inget att göra. Det alla gör i happis är att sitta inne på max och förstör typ
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Absolut inget är bra i hpda
Drogerna
Strand caféet då det är mer liv på stranden sommar tid, dock måste det komma mer intressen som faller ungdomar. Var å varannan ungdom
klagar på livet i Haparanda att dom vill flytta till en ort med mer aktiviteter tråkigt men så är det i nuläget.
Hundparken
skolorna är ganska bra för tillfället.
Bra med affärer. Språkskolan
Öl o sprit
Att alla barn och unga Haparanda får kunskaper om Haparandas kultur och historia. Detta för att Haparandas arv skall leva vidare och så att
våra barn och unga får rötter här. Så att de vill stanna här som vuxna.
Fina byggnader som stadshotellet och gamla vattentornet. Förstör inte dessa.
Glassbilen
Ikea
Classic motor meet
Ikea.
Vet inte
Allt ä skit bara droger o problem
Stranden. Den kommunala och privata servicen. Ge fan i att privatisera värmeverket. En offentlig äldreomsorg i offenlig regi.
Gränshandel
Torget är jätte fin. Haparanda Stad är bra som arbetsgivare.
Ingenting
.
Station
Haparanda kommuns läge i Tornedalen vid en gränsälv är unikt. Två länder, Sverige och Finland, lever i ett fredligt samspel med varandra.
Människor som bor här är nära varandra, delar språk och kultur och detta är något vi verkligen ska känna oss stolta över! De helt olika
språken, svenska och meänkieli/finska, används i vardagslivet, på jobb, skolor, sammankomster, festligheter m m. Detta påverkar oss alla i stor
utsträckning och jag tycker därför att det är mycket viktigt att alla som bor och lever här (ung som gammal) verkligen får uppmuntran och
möjlighet till att lära sig språken, meänkieli/finska och svenska. Att inte kunna ett språk som används och talas i sin närhet skapar lätt en känsla
av utanförskap och bidrar säkerligen till att en del också flyttar från Haparanda. Jag hoppas Haparanda blir en stad/kommun med satsning på
språklig utveckling och med ännu bättre förutsättningar för att de talade språken skall föra människor närmare varandra. Vi skall vara stolta över
de språk som talas här – inget språk är bättre eller sämre, de behövs alla- de berikar vår tillvaro och gör den unik.
Avgiftsfri barnomsorg, ett attraktivt bibliotek, simhall, samarbete med torneå
Det är en trevlig småstad, varierad bebyggelse, spara gamla byggnader, hjälp till att bevara dem.
Våran fina natur och tillgängligheten till den, både i nyår som i stan!
الحضانة المجانية الغابات الحدود المفتوحة
Fritidsanläggningarna.
Närheten till allt som finns, avgiftsfri barnomsorg
Kultur
Minnes märken,konstverk
Möjligthet att äta vegetarisk och egologis mat och att man kan handla varor på hemma plan som mjölk ost grönsaker o.s.v alltså odlat i
Norrbotten och samman arbete med Torneå och att kunna ex. för nya id- kort här i Haparanda utan att beföva åka till Luleå/ Skatteverket Mera
läkare och skolor
Samarbete med Finland
Bra skolor, duktiga lärare, bra hälsovård, bra äldreomsorg, bra förskolor, satsa träningslokaler (tex: aspen, simhallen)
Fina lekparker
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Förebyggande arbete bland ungdomar (dvs fånga upp ungdomar INNAN problemen växer för stort)
Äldreomsorg, hoppas det finns kvar 2035. ( finns inte många utbildade vikarier nu, många usk är pension tom. 2035)
Fågelskyddsområdet på gränsen. "Gropen". Det lilla Haparanda.
badhuset
Vi har fin natur och de ska vi se till att behålla.
--------------------------satsningar på utemiljö , det är Haparandas ansikte utåt , gator,grönytor
Mycket är bra men det finns alltid rum för förbättring. Campingen på stranden är bra. IKEA är bra. Öppen gräns mot Finland. m.m
Stödet till barn,ungdomar till alla föreningar som varje dag,vecka,månad,år ges.
Polisstation
Att man pratar dåde finsa o svenska.
Fri övergång över gränsen
Strandparken om sommaren är jättebra.

Alla aktiviteter som görs för ungdomarna,

Strandparken på sommaren. Skärgårdslivet.
Ikea
Gratis barnomsorg
Simhall i Haparanda. All satsning på rörelse och motion centralt i Haparanda. (Idrottshuset, Aspen.) Alla fina lekparker.
Torget och kyrkan. Det som kännetecknar Haparanda sedan länge.
Närheten till butiker och samarbetet med Torneå. Lättillgänglighet. Badstränder och lekparker i byarna.
Att vi har nära till naturen. Jag tycker det är bra med ringlinjen. Att skolan visar upp vår natur till och kultur till elever.

Hur man kan få stöd i

hemmet när man har en diagnos.
Samarbete med Torneå
barnomsorg, äldrevård,
fler företag
Samarbete med Torneå.
Gratis förskola. Naturen och skärgården är väldigt fint i Haparanda. Äldreomsorgen får bra vård som får plats på äldreboendena. Förskolorna
gör ett bra jobb men det är för stora grupper.
Lasten ruokailu päiväkodissa sekä koulussa. Monipuolista ja ekoloogista ja paikoin lähiruokaa.
Svårt att säga
Hälsocentral, skola och åldringsvård, Polisen
Ikea!! Bya skolor!! Ridskola skidspår!!
Samverkan med andra kommuner och Finland.
Torneälv med fririnnande vatten.
Ett rikt utbud fritidsaktiviteter, en aktiv kyrka, en fin familjecentral och ungdomsverksamhet. En positiv samverkan med Tornio. Ett trevligt
strandområde, fina hus, hav och älv.
Småstadskänslan
Natur och skärgård. Jag vill att vi får behålla dom så att vi kan använda dom i framtiden: bär, svamp, njuta av fin skärgård, skog, havet, älven
osv.
Kommer faktiskt inte på nåt speciellt.
Aktiviteter nere på stranden med camping och kiosk. När nu Cape East kommer igång så tycker jag det ska finnas kvar och gärna utökas på nåt
vis. Badhuset.
Ica maxi, där hittar man allt man behöver!
Samarbete med Torneå. Hålla två olika länders stad tillsammans.
Tvåspråkigheten
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Det som är bra idag med Haparanda är samarbetet tillsammans med Torneå stad, Språkskolan, tillgång till friluftsliv samt kulturella aktiviteter.
Allt ligger nära och underlättar familjers vardagsliv.
snus affärer som lockar Finland till oss. Plus att vuxna vågar starta eget.
Gratis förskola
Möjlighet att välja skolor. Möjligheter till idrottsaktiviteter.
Det är bra att Haparanda har fått mera optimister än tidigare. Deh där med Jazz festivalen är något som man ska ha som tradition varje år. Man
kan blanda verksamheten med folkfestivan där man bjuder till Haparanda folk från Ryssland, Mexiko, Spanien till folkmat och musik tävling.
Man kan också koppla in några aktiviteter som utebowling t.ex.
Att ta hand om våra gamla samt att utveckla företagsamhet i Haparanda för att unga ska ha en chans att utvecklas samt behålla viljan att
stanna här istället för att flytta härifrån!

Allt vi gör och kan göra för dom unga för att sporta och skapa nya intressen för dom!

Ikea
Gratis barnomsorg, barnfamiljerna spenderar ändå pengarna på affärer och nöje i stan, vilket är bra för kommunen. Man behöver satsa ännu
mer på ungdomar, kanske även redan på barnen på mellanstadiet. Det behövs mer att göra på fritiden för ungdomar så inte ungdomarna
hamnar snett, blir ännu dyrare då. Längre öppettider på station tex. Mecka bilar.
Vacker natur. Bra möjligheter för barn, billigt att vara med i t.ex hockey. Många trevliga aktiviteter och händelser i stan.
Den vackra naturen ! Fina idrottsanläggningar! Bra förskolor ! Bra skidspår/motionsspår
Fri barnomsorg.
Det behövs badplats på sommaren och även vinter.
Vi har en kommunchef som vi skall försöka hålla kvar så länge som vi bara kan.
Närheten till Finland, turism
Haparanda Ryttares framåtanda och ambition. Drivet att gå framåt och söka nya möjligheter att utveckla verksamheten.
Öppet/tillgängligt kommunhus Fint på torget/andra utemiljöer
Bra äldreomsorg, men utveckla den mera. Mer aktiviteter för alla äldre. Bra drogföerebyggande.
Gratis barnomsorg.
Gränssamarbete
Affärerna som finns idag och förhoppningsvis hinner det bli fler också.

Närheten till Finland

Fin natur i t.ex. riekkola och stranden, samt

byarna utanför.
HC men måste utökas m vårdplatser dygnet runt. Flera lika kompetenta läkare som Arto Karttunen är i dag.
Skola och förskola i karungi, hälsocentral,
Byaskolorna, dom alla är väldig bra miljö till barnen växa och börja skollivet.
Bra utbud av fritidsaktiviteter, nära till naturen och trivsammt
- samarbete med Torneå och Kalix, ev gemensamma utbildningar
Bea skidspår i riekkola
Fri barnomsorg.
Kulturaktiviteter, folkets hus, sommaraktiviteter på stranden m m. Friluftsområdet Riekkola. Vacker natur både sommar o vinter.
Sommaraktiviteterna på stranden om sommaren, sommarpysseltältet, strandkafét, campingen och restaurangen. Classic motormeet.
Stadshotellet ståtliga kropp! Sommarblommorna som planteras i stan varje sommar och vattnas ideligen av våra kommunanställda. Att
badhuset ska finnas, kanske tom ha finansierats till ett större och ståtligare. Familjecentralen ska finnas och den ska ha en bra lokal som
känns välkomnande för alla.
X
Bra idrotts/fritids aktiviteter för barn. Mycket aktiva och bra ledare
En stad där svenska språket ska råda även på alla äldreboende. Svenska språkets status.
Bra att vi har vårdcentral o tandläkare fast de bör bli bättre.
Allt kan bli bättre
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Vaikea keksiä, kun mikään ei kunnassa toimi eikä kukaan ota vastuuta mistään. Vahtimestarit ajelevat Torniota myöten kunnan autoilla ihan
omilla asioilla. Näin sitä pienistä väärinkäytöksistä kasvaa suuria. Ja aina niillä on niin kiire, ettei apuun ehdi, kun olis tarvis.

Kunnalla on

töissä suuri joukko ihmisiä, joiden työpaikka on suojatyöpaikka. Tehostakaa toimintaa. Jättäkää vähemmälle ylipitkät kahvitauot ja työajalla
saunomiset, jota vahtimestarit harrastavat.
En vilja att bli bättre.
Samarbetet med Torneå. Gränshandeln. Evenemang över gränsen, som t.ex nyår.
Familjecentralen Närheten till naturen Flygtaxi till reducerat pris
Badhus, Aspen, Riekkola
Bra natur, vandringsleder. Strandpromenad.
Ungdomsverksamheten verkar fungera bra. Planer för tågtrafik är intressanta. Fina butiker Ikea och Ica området. Bra med idrotts och
hobbyverksamheter. Utrustning av strandområdet var mycket uppskattat. Att det byggs nya boenden för de äldre. Campingplatsen var bra att
starta och utveckla därifrån.
Skola trygghet familjer Idrott sjukhus affärer kulturaktiviteter
Badhus
Småstadskänslan Tillgång till natur och rekreation på nära håll Turismnäringen med möjlighet att besöka Haparanda skärgård m.m Trevliga
restauranger Kulturlivet
skärgården och möjlighet för alla att ta sig ut och uppleva den fina skärgården. kulturlivet som utvecklats de senaste åren. badhus!
Diverse service och myndigheter.
Gränssamarbete med Torneå mår inte så bra just nu men den ska finnas även 2035 och jag hoppas att bägge städerna satsar på detta mer i
framtiden. Tillsammans vi är kraftigare.
Kaikki toimii ihan hyvin ja pitäisi ehkä löytyä ja voi olla ehkä parempi.
rajat ovat auki maassani. ei ole todella paljon sotia. ruokaa saa kotimaassani ja vapaus. pääsen käymään koulua ja harrastamaan halumaani
harrastustani. ja kyllä.
Riekkola. Skärgården. Ikea. Att Haparanda är en egen stad, samarbete med Torneå/Finland. Förebyggande arbete för en bra hälsa för våra
barn, ungdomar, unga vuxna, alla medborgare. Kontaktvägarna till hjälp och stöd korta och snabba.
Kielikoulu olisi toivon mukaan vielä olemassa 2035, silä se on erittäin tärkeä koulu Haaparannalle ja Torniolla.
minä pidän rannasata ja kaksikielisestä koulusta. ranto on todenäköisesti vielä 2035 ja moulumme niin se on varmasti jolain tapaa täälä.
Bra tillgänglighet till Motions och idrottslokaler som Är öppna varje dag, Måndag till Söndag. Öppet till 10.30 Idrottshallar- Egen Simhall
Större Och flera Motionsspår / Skidspår Utveckla Strad området
Språkskolan, en bra relation med Torneå.
Att det finns olika intressen man kan gå på. Att man kan åka buss till skolan.
Stranden, hundrastgården, djurmagazinet, skolor, butiker, snälla människor
Strandverksamheten
Jag tycker att vi behöver ha kvar våra idrottsanläggningar. De är viktiga för våra ungdomar. Vi behöver vara rädda om tillväxten i kommunen och även våra byggnader.
Närheten till Finland,
Det är lugnt. Det finns många bra butiker och restauranger som jag gillar. Det finns många parker.
Ett badhus och en bio.
Parkbänkarna är bra för oss med olika kroppsliga hinder som ändå motionerar. Gärna fler bänkar. Kanske vi kunde få ute dessa ute i byarna
också. Så slipper vi åka in till centralorten för att sätta oss en stund.
Samarbete med Tornio och det vore bra om det ska öka.
En gemensam gränsöverskridande skola Språkskolan /Kielikoulu (Fskl-åk 9) där man riktar sig på samarbete och kulturbyten emellan Finland
och Sverige.
Stark handel. Öppenhet i politik och kommun. Gränsöverskridande arbete.
Bokbussen kommer ut med böcker till barnen i byarna. Grovsoporna som hämtas från hemmet.
Handel, turism, natur,

Haparanda stad Postadress 953 85 Haparanda 0922-260 00 kommunen@haparanda.se

haparanda.se

2019-09-11

Simhall alla gånger! Happisbarn borde inte vara beroende av skjuts när dom vill bada!
Gratis barnomsorg
Ikea
Samarbetet med Torneå och att det att man bor sida vid sida medven till stad och ett till land. Hade det inte varit så, hade jag hellre bott i Kalix
eller Luleå eller Uleåborg.
byaskolorna... där finns häftig personal och byaskolorna är jätte bra miljö till barnen.
Köp centrum, bättre sjukhus, mindre kostnad på hyran av lägenheter
Sommaraktiviteter på stranden och i Stadsparken. Simhallen måste finnas kvar.
IKEA. gratis barnomsorg .Ica maxi.Möjlighet ha barnen i skolan i Finland
Kostnadsfri barnomsorg och badhus.
Fri barnomsorg!
Kulturutbudet. Möjlighet till motion och friluftsliv.
Att strandområdet tas mer i bruk hela tiden, utökning av detta, ytterligare utsmyckning och kringbyggnation på Victoriatorget, bevara och
utveckla torget i centrum till en plats att trivas på, Bevara idrottsplatser och förnya dessa. Ta hand om alla bostadsområden på samma sätt.
Ikea och miljön, samt naturen.
Torget, stranden, Aspen, badhuset och biblioteket.
En fin skärgård
Gränsen, Gränsgångaridentiteten, Närheten, Därheten, Älven som stadens framsida. Gränssamarbetet
Samarbetet med Finland.
Tycker utbudet av fritidsaktiviteter är bra. Är viktigt att kommunen stöttar de ideella föreningarna så att vi kan ha kvar de olika utbuden!
Inget
Handeln
Fortsätt att utveckla strandparken och dess omgivning
Skidspåren och pulka backen till barnen
Närheten till Torneå och samarbetet Småstadskänslan
Ikea
Stranden, skolsystemet och äldreomsorgen.
Badhus, ridhus och alla sportanläggningar.
Fritidsaktiviteter har ett relativt stort utbud. Allt från friidrott, fotboll och stall.

Kulturens hus med olika aktiviteter för alla åldrar.

Konstaktiviteter, hantverksaktiviteter, utställningar, Konstrundor ja allt som tänkas kan att ha med konst och hantverk att göra. Detta i grupper
med varierande åldersgrupper för att lära känna även andra som inte är i egen ålder.

Till byarna, upplevelsecenter,konststigar med konst ute i

naturen, gjorda av konstnärer från orten men även andra. Befintliga skulpturer på konststigarna med aktiviteter under hela året anknuten till
konst och kultur. Ex sommar aktiviteter, påsk aktiviteter, aktiviteter före jul och liknade.
Närheten till Finland och Tornio. Företagsfrukost och olika möten. Att Haparanda är en förvaltningskommun
هابرندا مدينة جميلة و مناسبة للقادمين الجديدين و نظيفة و الناس لطيفين و ال يوجد مشاكل
Samarbetet med Torneå.
Att vi har idrottsanläggningar och ett badhus. Att man kan gå på bio i Haparanda. Att det finns en medborgardialog och att politikerna lyssnar på
oss. Språkskolan ska vara kvar, men 2035 är den större och sammanhållen.
Billiga idrotts möjligheter. Billigt dagis och förskola.
Samverkan med olika myndigheter inom gränsområdet, skola, räddningstjänst, tull, polis osv.
Bolaget.
Närhet till natur, skidspår mm De små byaskolorna Det enkla livet som är anledningen till att jag fortfarande bor kvar.
inget
Torneå badhus, småstadskänslan,
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Kulturdagarna i skolan med besök i Saivaara, museet och Sandskär. Fantastiskt att det satsas pengar på det. Viktigt att kommunen stöttar de
lokala företagarna och föreningarna som Taavolagården, Folkets Hus- Haparanda bioförening, Kukkolaforsen, Seskarö hembygdsförening,
idrottsföreningar mm. Verksamheten på Station för våra ungdomar. Campingen i Haparanda borde utvecklas och hålla igång Cape East. Vill att
badhuset ska vara kvar.
Att vi strävar efter jämnställdhet
Kulturutbudet är ganska bra.
Den fina naturen med skärgården med sina stränder, skidåkning/skoter på isen på vintern. Vandringsleder i orörd natur
Att det är tillgängligt för alla att röra på sig, vara i naturen och skärgården. Man tar hand om skidspåren och friluftsområdet. Att Fritidsbanken
finns! Stranden har blivit livlig på somrarna, det finns aktiviteter för barn. Campingen välkomnar turister, det blir lite mer liv på somrarna i alla
fall!
1.Lagom stort samhälle med fina omgivningar för rekreation - älv, hav, skog. 2. Utveckling och samarbete över gränsen 3. Levande
föreningsliv 4. Utveckling av järnvägen 5. Bra handelsutbud
Fri barnomsorg. Fri parkering. Språkskolan bör finnas kvar alternativt bör alla barn i en gränskommun som Haparanda lära sig både svenska
och finska för att ha större möjligheter på arbetsmarknaden. Viktigt med fortsatt samarbete över gränsen. Haparanda har alla förutsättningar
att vara en vacker och inbjudande stad men det är inte utnyttjat idag.
Byar och människorna i dem !
Ikea, ica, friluftsmöjligheter, träningsmöjligheter, ridskola, jobb.
Språkskola
Jobben
Aktiviteter för barn- och unga
Badhus, naturen
Montessori-skolan och förskolan, även flera andra skolor Badhus, ishall, mycket gratis aktiviteter för barn, en del kostar förstås Att kommunen
satsar på barn och ungdomar
Haparanda är fantastiskt. Det måste lyftas fram fler goda exempel, så våra invånare börjar identifiera Haparanda med det. Förskolor/Skolor
som uppnår goda resultat ska finnas kvar. Lär av varann-vad gör ni för att lyckas? Ta in proffesionella utvecklare som bara jobbar med
pedagogerna på avdelningarna och i klassrummen. Förskolor/Skolor behöver omstruktureras och en samsyn med tydliga/kunniga Rektorer och
chefer ska leda verksamheterna med tydlig riktning framåt. I alla led ska man vilja prestera sitt bästa. Fortsätta satsa på kulturen, turismen och
göra vår vackra skärgård tillgänglig för de som inte själv äger båt. Aktiviteter på stranden för alla barnfamiljer trampbilar, cafét,badstrand,
lekpark, pysseltält. Allsång och olika happenings i parken. Torghandel under somrarna. Fortsätt stötta eldsjälarna som arrangerar Motor meet
som ger en rejäl skjuts åt Haparandas alla småföretagare. Haparanda lyfts fram positivt. Fortsätt gynna ortens företag och se till att gynna och
underlätta för dem så att de bli kvar. Fortsätt Smycka staden gör den vacker och inbjudande. Alla ska vilja komma tillbaka. Bra med Ringlinjen
-öka turerna under somrarna och helger tex.till och från ex.Cape East, kukkolaforsen, Wärldshuset på seskarö, Hulkoffgården på kvällstid eller
andra roliga arrangemang i staden. Få IKEAfolket att stanna. Fortsätt satsa på god kvalité för våra seniorer -nytt boende👍 Bra och engagerad
ledning inom äldreomsorgen -anställda får förutsättningar att ge guldkant åt våra seniorer. Det lyfts ofta fram goda exempel👍 Skidspår&
skoterleder på vintern. Gemensamt nyårsfirande med Torneå.
Satsningen på turism, med camping, strandliv, Cape East, öar av skulpturer, allsång, uppträdande i strandparken. Skidspår på isen.
Skoterleder.
HC men den måst utvecklas till mera läkare o vårdplatser dygnet runt så man ej behöver dö på den dåliga E4 påväg till Kalix.
Byaskolor Inflyttning till byarna Levande landsbygd Satsning på tjejer och tjejidrott, för kampen om jämställdhet. Satsningen på ridsport. Att
nya politiska ledningen lyssnar och är öppen för förslag, tar aktivt in förslag.
Cape East Gränsskolan Badhuset Campingen vid älven/ River vandrarhem Öpnna gränsen till Finland
- Kielikoulu keskustassa, jossa haparandalaiset ja torniolaiset saavat opiskella - rajayhteistyö
Bra äldreomsorg och bra liv för barnfamilj. Jobb för ungdomar att dem stannar i Haparanda.
Små skolor, byakänsla, nära till skog och obebbyggd strand mot älven
Fritidsutbudet Naturen Gränssamarbete Handelsstad
Gränssamarbetet,
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Små skolenheter med personliga relationer mellan lärare och elever. Möjligheter till fysiska aktiviteter för medborgarna som tex Badhus,
sporthall,Friidrottshall,Ishall,Stall mm
Möjlighet till utevistelse för hela familjen, året runt, men även det får gärna utvecklas till det bättre..
Naturen ,biblioteket ,ridstallet (Haparanda ryttare) lätt tillgänglighet till många instanser
Badhuset
Närheten till naturen. Gång- och cykelvägar (som kan förbättras) längs med älven. Välskötta friluftsområden som Riekkola och vandringsleden.
Handeln och en öppen gräns/samarbete med tornio är bra
Naturen! Håll naturen ren!
Språkskolan
Språkskolan
Ungdoms hus, för ungdomarna. Bör finnas nån st till såna.. Hälsocentralen, dock borde få mer personal och läkare .. dålig att få tider eller
träffa läkaren nu för tiden.
• Maxtaxa för förskolan • Samarbeten över gränsen. • Språkskolan • Satsandet på Haparanda innerstad, stranden, mm...
Levande ladsbygd
Stranden (pysseltält osv) för barn, lekparkerna, språkskolan F6-6 sammanhållet, ett campusområde högstadie & gymnasium. Fokus på vår
framtid - barnen. Strukturen av staden. Idrottsanläggningarna.
Möjliggör fortsatt satsning på ex: cape east, classic motor meet, strand camping mm skidspår ut i skärgården
Ungdomens hus Station Ringlinjen Språkskolan samlad (i iaf 2 byggnader) Aktivt föreningsliv Vuxna på stan Stranden med café och
multiarena Border Pride
Gratis barnomsorg. Fortsätta utveckling av butiker och företag som etablerar sig i Haparanda
Den här frågan är väldigt bred. Jag hoppas naturligtvis på fortsatt tillgång till viktiga samhällsfunktioner. Om jag ska vara mer medgörlig så
uppskattar jag den infrastruktur som finns för skoter- och båtfolket med leder, småbåtshamnar, upptagningsramper osv. En hel del av detta
sköts inte i kommunens regi men jag hoppas att kommunen fortsätter att främja tillgången till t.ex. hamnar. Jag hoppas också att
stadsplaneringen tar hänsyn till skoterfolkets tillgänglighet till bensinstationer.
Språkskolan, badhuset, Aspen, Seskarö
Naturområden, skärgården, campingen, River Restaurang, River Motel, stadshotellet, badhuset med actic, ungdomens hus, Classic Motormeet,
Levande landsbygd tex våra byaskolor.
Byaskolor, natur, flerspråkighet
Förskolan och skolan!
Naturen! Skärgården, havet, stränderna, stugor..

Besöksnäring/företag: Seskarö wärdshus, kukkulaforsen, taavolagården, stadshotellet..

Närheten/öppenheten till Finland.
Idrottsanläggningar och motionsspår.
Sommarstranden
Att det har satsas på grönområden i kommunen, nya lekställningar, sommar och vinteraktiviteterna på strandplanen (pulkbacke o grillmöjligheter
på vintern, pysseltält och bygge av strandcafe till sommaren) och upplivandet av hela stan som skett de senaste åren. Det har gjort det mer
trivsamt att bo här. Att satsa på grönområden och kultur anser jag är en viktig del i ett socialt hållbarhetsarbete.
Naturen och älven
De många möjligheter till Fritidsliv; t ex Riekkola är fantastisk bra på vintern för längdskidor
lokalproducerat, gynna lokala företagare,
..
Bra satsningar på stranden för barn.
Samverkan med Torneå och känslan av att tillhöra ett ”internationellt klimat”
- satsningen på strandenområdet sommartid - "Portionen under tian"-föreläsning, mer sånt åt happisborna!
Medborgare
Stranden
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Gratis barnomsorg och fritidshem.
Gratis barnomsorg Lätt tillgänglighet överallt Naturen Gemenskapen
Ikea!
Språkskolan inne i centralorten, inte i Marielund
-En barnvänlig kommun, tror att fler föräldrar uppskattar det mest när de väljer städer att bosätta sig i. -Det jag verkligen saknar är ett
universitet (förutom svefi) så man kanske kan bygga sig en framtid här och inte behöver flytta. -Skärgården.
Strandplan Offentlig konst
*Bevarandet av de kvarstående äldre byggnaderna. *Den gamla Tornedalsskolan som är en stor och fin byggnad! Bygga om den så att den
anpassas till olika åldersgrupper istället för att bygga en ny skola. *Våra barn som ska få en bra och fin uppväxt och framtid i hela Haparanda
kommun! Med förbättrade skolor, utbildade pedagoger, bättre fritidsmöjligheter, stolta ungar över deras Tornedalska kultur.
Gymnasieskolan är bra nu å var bra även på min tid. Försöker anpassa efter elever se varje elev osv. Resten av skolorna är mindre katastrofer
Öppna gränser.
Närheten till och samarbetet med Torneå.
Älven, stranden, järnvägsstationen, skärgården, tursim, samarbetet med Torneå
Att fortsätta arbetet med den lokala kulturen, att skolelever får kunskaper om vår egen lokala historia och kultur
Språkskolan
Ilmainen päiväkoti. Työssä käyvänä pakollinen viedä lapsi hoitoon. Pitkä miinus päättäjille jotka laittavat kesästä alkaen maksulliseksi!!
Tuskinpa veroja vähennetään? Millä perusteella sitä nostettiinki kun laitettiin päiväkoti ilmaiseksi?
The environment situation is good and city is clean. work with Finland Tornio is good and should work more with them
Kultur utbud, affärer
Att det finns hälsocentral och varmbad för människor med sjukdomar, badhuset, bibblan, bio och teater, mer aktiviteter för folk i alla åldrar.
Dåligt med vägskäl E:4an. Barn och vuxna som måste gå efter vägen som är hårt trafikerad.
Skola, omsorg och handel
Möjlighet till alla olika aktiviteter för att främja människors hälsa! (som dans, idrott, mm)
L
Landsbygden, alla små byar, fin natur, fria älvar, bra vatten.
Älven, Lokala initiativ.
Tornedalskultur, lokalkultur, man ska aldrig glömma sina rötter
Stranden har blivit superfin sen den rustades upp och investerades i
Nära till finland
Lugnet. Fredlig gränsstad. Nära till utlandet. Gamla fina hus. Ikea och andra butiker.
Stranden har blivit väldigt levande.
Svefi.
Happis är en väldigt lugn stad att bo i, vilket kan vara betryggande.
Lugnt ställe att bo på.
Bra skolor och äldreomsorg, och annan service.
Rauhallinen ja turvallinen asumisalue.Lapsille hyvä käydä kouluja.Toivottavasti on yhtä turvallista silloinkin.
Naturen och ökande näringsliv
Rauhallista, viihtyisä asua. Toivottavasti on.
Barnomsorgen
Gamla stan, stranden, den öppna gränsen till Finland
En gymnasieskola
Möjlighet att välja mellan flera högstadieskolor.
Miljö
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Lugnt och skönt.
Ikea, familjevänligt
Det mesta, gärna mer av det mesta.
Multikulturellt
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Vad är det som inte är bra idag som vi ska lämna?
Vägarna, lokaler som är tomma,
Det finns inget som ska tas bort helt och hållet, dock behöver sjukvården, tandvården och en del vägar (t.ex. Bävervägen) förbättras.
Työttömyys
Vägarna och sjukvården
Vägarna och sjukvården
Tomhet ( så få butiker)
Den överdriva finlandiseringen och nedrustningen av kommunen Samarbete är bra men inte till vilket pris som helst Politiker och tjänstemän
som bara jobbar för att bygga/få något slags monument till sig själv
Efter kl 7 på stranden
Vägar skatte
Vägarna,
Kadut Tie järjestely
Vägarna i centrum och utanför. Inga aktiviteter för unga och äldre nästan året om. Vinterunderhållningen. Inget kulturliv(eller väldigt lite av det).
Vården är dålig, akutmottagningen. Stranden är fin, men väldigt dålig att bada i.
Elbilar och sossar
Att vi i små byarna inte är inkluderad i Haparanda. Visst vi tillhör Haparanda kommun men inte Haparanda stad. När vi är flera mil utanför
staden. Vi vill vara delaktiga. Vi har fina natur Sköna ställen som vi hade kunnat få hjälp att få snyggat till och röjt sly kring vägarna och runt om
byar. För att lyfta landsbygden
Vet ej
Päihteet ja nuorten huono käytös. On ikävää että enemmän on mahdollisuuksia päätyä huonolle polulle ja löytää huonoa seuraa.
Tiedottaminen tapahtumista voisi olla laajempaa.. huomioida eri kielet maahanmuuttajien takia.
Drogerna. Dåliga vägar
Droger
Vägarna ska förbättras
Vägarna,
Alla droger som finns måste vi bekämpa
Vet ej
Drogerna för ungdommar
Vägarna i Säivis är inte alls bra
Invandringen ska sänkas, ovh systemet förbättras,
Rannan pohja
Cykelvägar utanför stan Gatubelysningen är dålig Sjukvård Butiker går i konkurs
Vägar Informering ska förbättras
Vägarna,
Vägar, infrestraktur, pulitikerna läger pengar på fel saker.
Vägarna, butikerna,
Det finns inget tåg att åka
Politekarna ska inte vara ansvarslösa mot politekerna, vägarna, moppepojkarna,
Allt
Vägarna ovh vattenledningar.
Engenting
Vet ej
Vädret
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Allting
Vägarna är dåliga.
Vägarna, bättre park skötsel , många hus borde renovera i centrum.
Vägarna, oklara projekt
Vägarna, osv
Olikheter
Vägarna, inge utomhuspol
Utflyttningen Arbetstillfälle Butiker går i konkurs
Sjukvården Borde finnas akutvård 24/7
Vägarna,
Dåliga vägar För lite jobb
Droger
Hotning av stängning av badhuset
Bustrafiken Simhall
Uimahalli
Behöver bättre arbete mot droger
Snus, droger och alkohol. Området bakom gamla Krauta.
Flyktingmottagningen !
Vägarna,
Droger, vägarna, gropen vid rajalla, badhuset
Klipp inte grässet i diken för de som har allergi, vägarna.
Vägarna,
Finns för mycket droger
Utbildningen
Inget.
Vet ej
Knark
Vägarna, droger,
Skol planerinegn drogerna
Droger,
Vägarna, droger
vägarna
Nya språkskolan
Gnället och trist attitys
Vet inte riktigt. Tycker att det mesta är bra.
EU
Vägarna, alla affärer är för långt borta dålig service, hälsocentralen
Inskränthet och rasismen.
Gatorna, hälsocentralen,
Vården är dåligt, banken ska ha kontanter, gropen vid Rajalla.
Inget
Inenting
Vägarna i dåligt skick,
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Vägarna, gropen
Vägarna, skräpet
Kan inte komma på något.
Servicen i byarna, vägarna
Droger
Droger, trist centrum,
Öppettider på butiker generellt
Vägarna som borde fixas
Den berömda gropen på gränsen
Kommer inte på nåt
Tycker inte att polisen är noga mot droghandeln i haparanda
Vägar
Droger
Alla snusaffärer
Polisen måste kunna komma inom kort tid. Väggarna
Allt förutom snusgrossen
Gingers
Vägarna Droger— vi måste arbeta hårdare och bättre
Vägarna i stan
Brist på personal under helgen
Vägarna
Droger
Droger & gropen
Politik
Konstiga skatter
Gatorna , ingen gör något i kampen mot drogerna

Skolstukturen tänk om

Nedlagda affärer i centrum - locka fler entrepenörer hit
Centrum, ack så öde!
Rektorn på gymnasiet, dåligt med poliser.
Dåliga vägar.
Vägarna är dåligt,
Vi behöver få mycket bättre fungerande sjukvård. Folk måste kunna känna sig trygga när de behöver hjälp inom sjukvården. Tänket att
inkludera byarna måste också utvecklas mer.
Drog missbruk Brottslighet
Vägarna
Vägarna
Vägarna och farthinder
Vägarna är dåliga. Projekt som avslutas eller tar länge att avklara, t.ex i Nikkala hamn.
Droger och det ordnar sig inte.
Vägarna.
Missunnsamhet och negativitet
Mer aktiviteter, mer arbetsplatser
Vägarna, skollokaler och droger
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Vägarna
Droger
Droger
Att ungdomar håller på med alkohol tobak osv
Tyvärr så blir det finska språket väl dominerande i Haparanda vilket gör det svårt för icke finsktalande. Det är inte så mycket man kan göra åt
det. Det är en konsekvens av att vara gränsstad, vilket vi är dåliga på att dra nytta av.
Negativiteten
Arbetslöshet
Bussar och vägar
Infrastukturen, dåliga vägar, man tar bort alla myndigheter och polis bår va på plats.
Det finns inte mycket att göra här, finns inte mycket aktiviteter, det ser inte fint på stan, för att locka turister så måste vi ha en fint stad.
Droger, polis resurser, vägarna
allt är bra
Tiet ovat huonossa kunnossa
Dåliga Vägar Tomma lokaler
Snus och godis affärer..
Gropen vid rajala, droger, vägarna
Negativitet, dåliga gator dråger
Dåliga vägar och gator
Brottslighet hög Dåligt med jobb
Dåliga gatorna
Plast i älven, dåligt för miljön. Dåliga öppettider på flesta lokaler. Vägarna är dåliga.
vet inte
Infrastruktur, vägar och gator usla. Nedskärningar inom vård och omsorg. Underskatt av legitimerade lärare i skolan( alla åldrar). Underskatt
av vuxen i skolan.
Teiden kunto
Teiden kunto, voitteko korjata tiet? Pelottaa että auto hajoaa ko tiet on yhtä kuoppaa useassa paikassa
Sjukvården kunde vara bättre Trottoaren och häckar är dåliga och ovårdade Detsamma gäller gatornas skick bra är också Om
tvåsprokigheten som nu finns bevaras
Droger, skräp i naturen
Servicen kunde vara bättre
Droger. Människor som köper ut till unga
Ingenting
Ett bättre industri klimat
Haparanda vägarna ska lagras och mer aktivitet för alla folket.
Gatorna
Mängden droger som borde förminskas. Och vägarna borde förrbätras.
Vi som är svensk talande kan snart inte bo kvar i Haparanda
Få som talar svenska. Om någon i en grupp är finskspråkig talar alla finska. Inte lätt för dem som inte talar finska. Bankerna som inte lånar ut
pengar till småföretag.
Tycker vissa trottoarer bör förbättras
Gatorna är i dåligt skick. Dåligt mobilnät, går över till finska.
Underhållningen för ungdomar, fritidsaktiviteter
Vet ej.
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Vägarna i stan är oerhört dåliga med potthål överallt. Dåligt underhåll av offentliga miljöer med i många fall rent usel gräs- sly- och snöröjning.
Jag tycker att kommunen som är så liten ska minska politiska löner/personer. Kommunen i sig behöver inte chef på chef och även biträdande
chefer som kostar denna kommun miljoner. Finns pengar men det fördelas helt galet fel. Konst på gator kostar mycket och vi har inte ens
många gator som är hela, massor med gropar så vi som bilägare får sota för när våra bilar går sönder oavsett hur sakta man kör.
Att de ska va butik i byarna för alla över 65+
Dom som är hemlösa
Korta öppettider på biblioteket
Alla dåliga vägar och gropen måste bort
Alla drogproblem
Visionslös stadsplanering
Vården är dyr,hyrorna för höga, inga lediga lägenheter, ingen plats på pensionärshemmen. Prisen är höjda på vandrarhemmen Allt boende går
till invandrare, inte uteliggare/hemlösa. Dyr taxi,brandmännen gör inte sitt jobb ordentligt, livsfarligt som fotgängare på vintern
Avveckla gamla byggnader
Dåliga gång och cykelvägar.
Det finns så mycket saker att göra
Att det inte finns mycket att göra
Vet inte
Personerna som bor i stan
Voimme
Vi ska ta hand om våran stadskärna o se till att det är en trevlig och städad miljö i våran stand. Idag är är det inte det. Det syns på stads bilden
att vi inte är stolta över våran kommun. Vi ska fundera på hur blir vi en attraktiv kommun för våra barnfamiljer att bo och leva och hur ger vi våra
barn och ungdomar en framtid här.
Vet icke
Förslaget om ett nytt skolcampus och kommunpolitikernas svaga kommunikation med stadens invånare. Ingen har pratat med oss ungdomar
om skolstrukturen trots att det är vi som kommer vara tvungna att gå i den skolan. Kommunen gör heller inget arbete med att följa upp om de
lokala företagen följer arbetsmiljölagar och därför har jag som ung blivit utnyttjad och felbehandlad ett flertal gånger på min arbetsplats. Slutligen
skulle jag vilja säga att förslaget om att göra ett ”snurrande” isflak på älven inte alls låter så kul eller turistlockande (åtminstone inte så kul som
Niklas Olsson och Sven Tornberg tyckte att det var). Kan ni inte istället lägga pengarna på att göra iglos eller liknande på stranden?
Politikerna behöver jobba mer ”hemåt”, inte sträva efter att bygga monument. Men kanske kommer att se annorlunda ut nu då det är annat styre
i kommunen.
Allt gnäll.
Ungdomar som far illa och alla droger som finns i omlopp.
Fortsätt jobba för ett trivsamt Haparanda. Håll snyggt på stan, städa snabbt bort skadegörelse och klotter.
Drogerna bland unga
Att för bättra vägarna. Att man skakunna förnya byggnader
Drogerna
All alkohol och knark som finns idag, hemskt!
Gatorna i Haparanda och även i byarna Nikkala, är fruktansvärda. Ta en tur på Lövvägen, Villavägen, Byavägen och upplev det vi lever med
varje dag. Barnen ramlar varje sommar med cyklar, inlines och skadar sig. Bilarna blir förstörda.

Vattenkvaliteten i Haparanda är inte bra.

Skolorna i Haparanda har inte bra arbetsmiljö, många tar allergimediciner varje dag för att klara av arbetsdagen.

Samarbeta mer med Kalix

och Övertorneå när det gäller sporter så får vi ihop lag. Vi måste satsa mer på svenska språket i Haparanda. Många barn kan varken finska
eller svenska, Haparanda skolor befinner sig på 270 plats. Vi är långt ifrån Norrbottens bästa skola.

Mindre samarbetet med Torneå, mer

med Kalix och Övertorneå och andra kommuner i närheten. Satsa på ungdomarna, bygg en ny Ishall. Storlek som Kalix räcker.
Vägarna är så dåliga så man skämms rent ut sagt katastrofala 😡speciellt i marielund . Torget kan utvecklas lite mer .
Vet inte
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snöröjning , gräsklippning och röjning om somrarna -gatorna kunde lagas för att skador på bilar ej tillförs -bättre restaurangutbud och fler
företag - fler arbetstillfällen för unga och satsning på aktiviteter för dem -bättre skolor -större satsning på förebyggande arbete för utsatta
barn och unga -bättre lokaler för socialförvaltningen - satsning på att få ut fler personer i arbete som idag är beroende av ekonomiskt bistånd
- satsning på att få universitetsutbildade personer till Haparanda -Svenska som myndighetsspråk -satsning på att göra Haparanda som en
attraktiv kommun att arbeta i
Personal som jobbar med och/eller lär barn och ungdomar ska vara utbildat och ha behörighet inom det yrket hen arbetar. Speciellt då om
barnomsorg kostar
För mycket flyktingar och ont om polis
Knarket ska bort ifrån gatorna
Vägarna
Vet inte
Bussförbindelserna, svårt att ta sig till byar
Utrymmen och aktiviteter för ungdomar.
Vet ej.
Att våra män ska få job
Främlingsfientlighet
För många högstadie skolor För många obehöriga lärare För få boende för våra gamla
Negativism, pessimism, gnäll
Vet inte
Jag tycker att kommunpolitikernas samarbete/kommunikation med invånarna är dåligt.
Det finns inga framtider här eftersom det finns inte så mycket val till exempel högskolan eller jobb
Peter gymnasiet skolan rektorn
Vet ej
Vägarna,
Sjukvården och skolan ska bli bättre. Det ska vara många aktiviteter för ungdomar.
Stranden
Nothing
Tråkiga vägar och gamla skolbyggnader, ei se kannate mentalitet,
Det mesta är rätt bra, inget speciellt som jag kommer på i övrigt.
Mycket alkohol och droger i Haparanda som vi borde lämna
Den stora mängd alkohol, tobak och droger som säljs i Haparanda
Samhället växer inte just
Druger
Röker
Överfulla skräpkorgar Slarviga fastighetsägare som är dåliga på att klippa häckar och dylikt, inte minst kring korsningar, så att det skymmer för
trafiken och tvingar fotgängare att gå ut på gatan Fastighetsägare som är dåliga på att röja snö så att exempelvis fotgängare tvingas ut i gatan.
Att polisen inte bryr sig nästa vad ungdomar håller på stan.
Lekland, bowling, och mera kläd afärer
Finns inte många affärer t.ex. klädaffärer, flygplats, tågstation och persisk restaurang
Jag tycker att det är dött i gamla stan. Jag saknar kläd,inredning.
Dåliga vägarna
Vi kan inte spara oss ur en befolkningminskning satsa på skola och barnomsorg det kommer locka behörig personal och barnfamiljer.
högskoleutbildad och ser jag att mitt barn får en dålig skolgång kommer jag flytta från Haparanda.

Jag är

Social misär och utanförskap kommer inte

minska iom neddragningar inom skolan
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Ni ska inte lämna, ni ska uppgradera. Hur vi hanterar våra ungas missbruk, hitta en bättre lösning för de ungdomar som testat droger för första
gången och åkt fast, agera. Idag går alldeles för många unga i ett missbruk och ingen gör något. (en är en för mycket)

Ordna lektioner om

droger redan för barn i väldigt ung ålder, hur farligt det verkligen är. Varje år ha minst två lektioner för alla klasser från åk5-6 tills man går ut
gymnasiet, ”ordna pop-up” pissprov m.m för alla elever från åk7 t.om 3e ring.
idagsläget.

Skolornas planeringar som gjorts, alla möten. = dåliga.

Kör hårt mot hårt, för droger väller över våra ungdomar

Bygg nytt, tänk 100 år framåt istället för tillfälliga lösningar. Skolorna

måstes likväl uppgraderas, fixa nästan all ny teknologi, om det går, bra klassrum istället för dem som fortfarande är kvar från 60 talet. Ta lån om
så behövs.

Ordna utbildade lärare.

Löner runtom inom kommunens verksamhet borde justeras, t.ex dem som jobbar inom

äldreomsorgen/habiliteringsassistent tycker jag får alldeles för dåligt betalt.
Den höga produktion/försäljning av alkohol och tobak
Skräpandet
Icke miljövänliga saker
Arbetslösheten, för mycket droger, ingen aktivitet för unga
Arbetslösheten, ungdomar som knarkar och dricker
Mindre snus och godisbutiker, satsa mer på vanliga sko och klädbutiker. Bort med knarket för unga, det är för mycket skit.
Här händer inget, alla projekt ogjorda, inga smålokaler, unga har inga aktiviteter
Dåliga vägar
Inga aktiviteter för unga
Dåliga vägar, speciellt när man åker skateboard
Allt
Inget
De finns inget att göra
Satsa på arbete åt ungdomar
More care of new commers from abroad should be considered interns of Jobs and education Youth clubs for those who doesn’t speak either a
swedish or finish language
Inget
För mycket handel mer industri
Dåligt underhållna gator
Politiker som inte lyssnar dvs koalitionen , den nya skolstrukturen som har stressats fram ! Droganvändandet och den psykisks ohälsan ,
avgiften på förskola och fritids gör den avgiftsfri igen för ett mer jämställt samhälle! Klass-skillnaderna
Ofärdiga projekt
Ofärdiga projekt
Vet ej
Vet inte
Om man ska plugga vidare eller här är lite för kallt.
Droger
Onödig konst
Vet ei
Allt
Skräp
Att de kommer inte va ett nytt gymnasium
Centralisering av sjukvård (Luleå), polis (Kalix, Luleå). Rättssystemet som skyddar brottslingar istället för brottsoffren. Centralisering av
skolorna/förskolorna för småbarn.
Vi behöver bli bättre på att jobba mot missbruk och för bättre motståndskraft mot negativ/skadlig påverkan hos våra ungdomar.
Förbättra arbetsmiljön för lärare och elever. Bygg en park på "gropen" intill Rajalla. Laga vägarna. Satsa mindre pengar på konstverk, och
satsa mer pengar i stället på fina parker med växtlighet.
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Haparanda är för centralt för bilister. Mindre moderater och liberaler. Dyra hyreslägenheter även fast det inte är en stor stad. En liten stad som
Haparanda måste kunna erbjuda billigt boende. Annars flyttar folk till Luleå.
Påbörjande av flera stora projekt samtidigt. Inte kul med en massa halvfärdiga projekt liggandes runt omkring.
Vinster i välfärden, sänk hyrorna, oavslutade projekt
Droger, kriminalitet, mobbning, koivumaa
Biblioteket kunde ha mera böcker på finska
Fokuset på finska språket visst är det bra men för att eleverna i skolan ska nå högre utbildningar i Sverige måste svenska språket förstärkas i
skolan inte bara under lektionstid. Utan på fritiden också.
Gropen och alla turer kring den.
Mycket skräp översllt i naturen, tråkigt att se. fler sopkorgar ute kring gångvägar och parkar.

Drogoroblemet kring ungdommar.

Föräldrar/vuxna vara mer angaskerade. Psykisk ohälsa kring ungdommar.
Haparanda kunde ha mera lil, mera kultur. Det finns en fantastisk folkhögskola (Svefi) i centrum som jag tycker borde få stå ut mera.
Planeringarna för byggprojekten är dåliga, om man påbörjad ett projekt måste man avsluta det. Mer aktiviteter åt ungdomar.
Alla oavslutade projekt.
Ungdomar har för lite aktiviteter. För mycket bilar, motorer.
Ofärdiga projekt
Allt dyrt, idioter till personal,
allt
Idk
Det är för mycket invandring
Ulf Wallin
Inget jag kommer på i nuläget
Vägarna, lärarna som inte har en utbildning. Dem borde utbildas ordentligt eftersom att dem lär elever fel och dem behandlar elever väldigt fel....
Hög skatt, lite yrkes jobb som snickar jobb, elektriker jobb.
socialdemokraterna Knark
Polisen
Staden är stökig, ge bidrag till fastighetsägarna så att de kan måla om sina fastigheter helst i olika pastellfärger.
Dåliga vägar! Även Barents center gropen ska sättas igen och göras till grönområde med glasskiosk.
Sverige
Vet inte
Knarket
Lämna bort alla "nysvenskar"
Tycker vi ska lämna EU. Ge fan i min rabatt också era avundsjuka svin.
Droger, invandrare, knakare
Droger
Vet ej.
Kotterierna och nepotismen. För stort utbud av skola/utbildning men för låg kvalitet i verksamheten. Minska utbudet och förstärk kvaliteten.
Vägarna. Även här: överväg att ta bort asfalt från vissa vägar och bygg en bra grusbeläggning med hyvling några gånger per säsong.
Täjälskjutingen är omfattande i en gammal lerbotten. Ohemult stort fastighetsinnehav. Sälj ut och satsa på ett färre fastigheter med högre
kvalitet. Reducera fullmäktiges storlek ytterligare.
Missbruk, socioekonomisk utanförskap.
Gatorna är i dålig skick. Förskolan och skolan är inte bra- mycket mobbning och lärarna bryr sig inte om det.
Allt, gör om hela "staden"
Max hänget
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Det som inte är bra idag är befolkningsutvecklingen, att många valt att flytta från Haparanda. Haparanda behöver behålla sina ungdomar och
även arbeta för att få tillbaka de personer som flyttat och istället bli återvändare.
Vi ska lämna "vi" och "dom" känslan och intergara med alla förvaltningarna. Kanske nån typ av nätverk ? Tänka utanför boxen.
Gatubeläggningen!!!
All indragning av personal och medel i förskolor,skola och äldreomsorgen!
Rusta upp gatorna. Skolorna behöver ses över och slå samman högstadiet till en skola.
Haparanda behöver satsa på en hållbar framtid med fungerande sjukvård och polisstyrka som finns nära tillgänglig, för att få trygga invånare.
Ett uttryck jag ofta hör "här vill jag inte bli sjuk" eller "här finns inga poliser". Angående poliser har jag själv erfarit att i en våldsam situation då
ingen visste hur den skulle sluta och vi fick vänta på polisen i en timme. En timme är väldigt länge då det handlar om krissituationer. Det jag
också önskar är att se Haparanda satsa på våra yngsta medborgare, på förskolan. Jag vill också gärna se att Haparanda funderar över hur vi
kan locka hit fler invånare och få dem att stanna som redan bor här. Arbetsmarknaden är en viktig och för många avgörande faktor.
Segregation av nyanlända barn och elever
Bättre vägar
Plast och mat varor utanför eu :) gratis förskola och fritis...alla ska betala
Förbättra bilvägarna, asfalten är hemsk!
För höga fjärrvärmepriser. I framtiden satsar alla villa ägarna till Bergvärme om priset höjs varje år. Håll priset lägre/normalt så stannar
kunderna.
Vägarna i inne stad är dåliga Underhålla allmänna platser som finns i stan
Ungdomar som mår dåligt, hög arbetslöshet men först och främst drogerna som ökar för varje år som går (enligt information från Tullen)
Detta ful "damm" vid gamla tullen , ta bort.
Mindre plats för bilar, mer plats för människor. Buller - speciellt på sommaren.
Gropen på gränsen
Döma andra människor som vi inte ens känner och sluta vandalisera.
Haparanda växer bara inom Kommunhuset, onödigt många chefer och chefers chefer. Bort tillgjorda tjänster till släktingar och bästisar.
Haparanda behöver öppna dörrar till fler svenskspråkiga innevånare, det är trots i Sverige Haparanda befinner sig. Många flyttar från
Haparanda på grund av språk svårigheter eftersom finskan tar över helt på arbetsplatserna. Bort med anställning av chefer eller personal i
högre kategorin som har fått sparken i en annan kommun. Många av chefer saknar kunskap om sitt uppdrag, tyvärr.
alla dåliga vägar....
Många chefs poster kan uteslutas m.m
Sluta inte bry om alla missbruks problem som finns. Ge stöd åt de som slutat med droger. Mer utbildningar som ger kunskap.

Ge mer budget

åt socialnämnden. Se över era medarbetares scheman. Man kan inte ha scheman då man måste ansöka 1 månad innan semester.

Se över

vikariepoolens verksamhet. Vissa arbetsplatser kan ordna vikarier utan deras hjälp.
De dåliga vägarna...Lite överallt
Sjukvården,äldre omsorge bättre.
EU som bara kostar mer än det ger
Alla negativa inlägg och kommentarer på bla fb på Haparanda sidorna.
Vi ska inte lämna nåt, vi ska utveckla allt.
Eu
För få platser inom äldreomsorgen
Tankar på att man kan åka till Torneå för att göra saker. Alla har inte möjlighet att åka dit för att träna eller simma.
Värna om vår infrastruktur och vägar måste förnyas så att kunder säkert kan ta sig till fots över E4 till IKEA.
Titta mindre bakåt, se framåt istället. Höj nivån på politiken. Sluta med avveckling och satsa på utveckling.
Hitta lösningar på hur vi kan lämna drogproblematiken!
Vet ej
Den öppna gränsen, droger och dåliga vägar
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arbetsplatser till ungtomar
Tomma affärslokaler på "gamla stan"
Dålig sjukvård. För lite poliser. För mycket narkotika. Psykisk ohälsa bland unga. Dålig jobb situation. Bättre skick på vägarna, speciellt vid
bostadsområdena som Marielund, Närsta och Grankullen.
Korkeat vuokrat vuokra-asunnoissa, jonka johdosta itsekkin muutin takaisin Suomeen
Dåliga vägar
Gropen, Kampingen på stranden vid stranden ska vara till för alla haparandabor.
Allt som är dåligt tillhör hela Sverige! Mera gränser
Machokulturen som inte är öppensinnad för olikheter
Droger
Vi kan lämna Språkskolan. Alla Haparandaelever är fina och behöver en likvärdig skola.
Problem med ungdomarnas attityder, drog och alkoholproblem
Det finns många snusaffär som jag tycker inte är bra. Annars tycker jag inte att det finns någonting så dåligt som vi ska inte ha i Haparanda.
Individuell lönesättning inom vården.Istället lönesätta efter hur många år man jobbat.
Bitterhet, skitsnack och jantelagen...
Vet ej
Inåt uppvärmning med människor.
Att det inte finns poliser!!!! Det finns allför lite för barn o ungdomar att göra Tryggheten från barndomens Haparanda finns inte kvar. Det känns
otryggt att bo här, både vad gäller polis närvaron och sjukvården. Allt finns långt bort från hsparanda
Förslaget gällande ny skolstruktur behöver göras ett omtag med. Jag anser att det är sorligt att man inte haft mer dialog med föräldrar och
elever. De som berörs mest har ej fått vara med i processen. Polariseringen mellan föräldrar visar på ett missnöje som ligger och gror. Vill
Haparanda kommun behålla barnfamiljer är det otroligt viktigt att man skapar delaktighet i skolfrågan. Inte bara mellan politiken och de olika
skolornas föräldrar, utan även mellan skolorna och lärarna. Hur ror vi alla åt samma håll?. Alla är nog överens om att vi vill se bättre skolresultat
i kommunen.

Haparanda kommun behöver även satsa mer på folkhälsofrågor, samt ha en tydlig strategi för att ungdomarna inte ska börja

testa droger, tobak mm. Barn och ungdomars hälsa och välmående måste komma högre upp på agendan.
Arbetslösheten jag vill att den ska gå bort i Haparanda. våldet, droger, misshandel, och tobak användning ska minska på grund av alla i happis
som är ungar gör något av de röker snusar eller droger
Mycket som inte är bra men lämna det ska vi inte, utan förbättra snarare
Få en fungerande sjukvård, det är prio ett. Skolstatistiken bör höjas samt minska drogproblematiken. Bygg tillbaka torget som den engång varit,
parkeringsmöjligheter.
Allt.
Avundsjukan - Men jag tror inte att det ska gå när man har bott i samma ställe hela livet.
Dessa så kallade "flyktingar" som dom flesta inte är
dessa är lyckosökare och inget annat)

Varför kommer det en massa män bara? (Alla med lite innanför pannbenet förstår ju att

Om vi ska hjälpa folk i nöd så bör det göras korrekt! Dvs kvinnor och barn! Och MYCKET bättre kontroll

att dessa är verkligen i nöd. Så som det är nu så funkar det inte! Vi tar hit en massa folk som vi stjälper mer än vi hjälper och det är inte humant!
Jag har jobbat med flyktingar här, hur snällt är det att ta hit en massa okontrollerat och sedan inte ha korrekt möjlighet att hjälpa dom för att det
är alldeles för många av dom?

Kraftig skärpning krävs på detta!

Dåliga vägar
Gropen!
Inflyktningar som har tagit en rejäl drogproblem med sig till Haparanda. Dom orsakar också mycket allvarlig störning i skolan. Inflyktningar tar
alldeles för mycket av lärarnas resurser (problem med språk och beteende). Politiker som inte tar hänsyn till boendes åsikter och tankar. Det
finns alldeles för mycket chefer i kommunens tjänster, saker blir inte gjorda för ingen tar ansvar effektivt.
-Gatorna/vägarna i Haparanda är urusla. -Högstadieskolorna/gymnasiet kunde ha betydligt högre kvalitee. -Dåligt med aktiviteter för
ungdomar. -Haparanda som stad känns nedgånget då man ej förvaltar och tar hand om exempelvis byggnader utan låter dem förfalla. -Få
universitetsutbildade personer - finska språket tar över inom bland kommunala verksamheter vilket gör att man som svensk ej känner sig
hemma . -nedskräpat i naturen/stan -dålig annonsering av aktiviteter i staden
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Vet ej.
Vet ej
I dags läget känns svamlandet om skolstrukturen hastigt och inte genomtänkt. Tycker synd om barnen. Tänk igenom, planera ordentligt. Se till
att alla aspekten för- OCH nackdelar analyseras.
Alla galna projekt som det hoppas på helt i blindo. Senaste i raden var Gropen. Lämna även trenden att varje nytt kommunalråd ska köra eget
”race” . Det känns som att dom efter Bucht ska försöka sig på ett Ikea projekt/succé i repris.
värderingen av skolor, vissa är/upplevs bättre/finare än andra
Gnällande om dåliga vägar för de går ju runt med det grundförutsättningar som är
Politiker smutskastar varandra på sociala medier.
Arbeta mot droganvändande Lämna jantelagen
- Vägarna - ökade missbruksproblemen hos unga - Mycket psykiska och socioekonomiska problem hos invånarna - arbetslöshet - ökad
kriminalitet - otryggt att röra sig i centralorten kvällstid. - för lite poliser - för lite resurser i skolorna
Dålig info i Kommun på datorn o Allmänt rörigt inom kommunens organisationer....
Negativt inställning, 'ei se kannata'
Organisation omsorg/vård sidan. Många helt onödiga tjänsten som har högre lön. Dom ta inte seriös doms arbete. Fält arbetarna ser inte vad är
riktig dom "cheferna" meningen. Finns Många "skydd"tjänster med högre lön. Haparanda är" kompis" kommun. Om du känner och är kompis
med rätt "tjänsteman" du har möjlighet få tjänster som du har inte utbildning. Om du har rätt utbildning Men inte kompis på rätt stolen du
kommer inte få tjänsten. Och de syns att Många tjänsteman har inte tillräcklig kunskap ut föra doms arbete. De är väldig synd. Många unga
vuxen flyttar annan kommunen därför att finns dålig lön fältarbetare och ingen förtroende närmaste chefen.
Bättre schemor till oss som jobbar i vården
- tajfs i politiken
Badhuset
Knarkarna och alla feta lata muppar som bara röker, dricker energidryck och rullar runt i nån äcklig dieselmersa. Dom tillför inget (annat än mer
jobb för polis/psykiatrin)
Gropen
De sämsta vägarna i Sverige, det är ju så otroligt tråkigt att åka i stan på den där lappade asfalten :(
Dåliga vägar Infrastrukturen på många byggnader i centrum ser förjävliga ut Sim/sport hallen börjar bli slitet Nya förskolor/skolor
För mycket folk på förvaltningen ut med dessa i verksamheten till skolan, förskolan etc.
De finns mycket som inte är bra men inte ska lämna,utan bli bättre
Att man inte vågar satsa mer att utveckla kommunen.
Kouluasiat ovat aivan hunningolla, samoin terveydenhuolto. Ei, niitä ei voi jättää pois, vaan niihin on panostettava. Opettajien jaksaminen on
äärirajoilla, mutta silti vaaditaan lisää joustoa. Huolehtikaa pätevästä ja motivoituneesta henkilökunnasta ja maksakaa heille kunnon palkkaa.
Osoittakaa arvostusta.

Teiden kunto on ala-arvoinen. Samaa kuoppaa täytetään joka vuosi. Eikö sen voisi tehdä kerralla kunnolla?

Suomen

kielen arvostus. Jos kunta kuuluu vähemmistökielten hallintoalueeseen, miksei se näy?
Det politiska sandlåde snacket från våra politiker på socialamedier. Väx upp lindmarker med flera!
Skolan! Det finns otroligt bra och kompetenta lärare och rektorer i Haparanda, men skolorganisationen är under all kritik. Få en ledning som
fungerar! Ha en likvärdig skola där alla elever är lika mycket värda. Det är bara att följa debatten idag om omorganisationen, så ser man vilken
bild man har på de olika skolorna i kommunen. Var ligger grunden till den bilden? Om inte våra politiker tycker att varje elev är lika mycket värd,
helt oberoende på vilken skola de går kommer inte heller kommunens medborgare att ha det.

Det dåliga underhållet av kommunens olika

resurser som t.ex byggnader, gator, vattensystemet (både in och ut) bl.a.
Dåligt insatt, bara bott här sedan augusti 2018. Dåliga vägar :)
För få poliser och läkare. Akutens öppettider är på tok för dåliga
Gropen, gör nåt vackert av gropen-området
Lämna bakom de dåliga vägarna runtomkring hela Haparanda. Gammal sumpmark som det är men det måste bli bättre. Våra egna bilar går
sönder och turisterna återkommer inte tillbaks.
Det ta så mycket tid att fatta bra beslut, det är för mycket byråkrati och en del korruption; droger.
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Gratis barnomsorg

Gamla skollokaler med dålig inomhusmiljö
avyttra de gamla sjuka ( ja de är så pass sjuka) skollokalerna. lämna det kortsiktiga tänkandet. avsaknaden av en kulturchef som har ett nära
samarbete med skolorna.

Lappa och laga (släcka små bränder) mentaliteten inom kommunala verksamheter. Gör ordentligt på en gång vad det nu än kan gälla.
Dåliga vägar. Haparandaborna vill bromsa utveckling varje gång: till exempel det är löjligt att ni har tre högskolor där. Marielund ligger tre
kilometer från centrum och föräldrarna klagar att det är för mycket.
En ole varma mikä ei ole hyvin.
merien saastuminen, vaaleaihoisten ja tummaihoisten riitely (rasismi) joo
Språkskolan; ojämlika villkor/förutsättningar för våra barn och ungdomar.
Homeiset tilat ja ennen kaikkea homeiset koulut.
en tiedä
Vi har inte någon sammarbete med Tornio om idrottshallrnas tillgänglighet för oss Haparandabor som vill komma och träna i Tornio. Mycket
svårt att komma och träna på samma villkor som Finska idrottare kommer till Haparandas idrotts lokaler -platser mm.
Jag vet inte.
Dåliga vägar, Riva skolorna och göra en ny, fräsch skola och skolgård.
empatiska människor som inte kan sätta sej in i andras svårigheter försäkringskassan
Dåliga vägar.
Alltså - den berömda gropen måste vi göra något åt. Vi har ju gjort så fint på andra sidan vägen mot Finland... med gångstråk och liten bro... kan
man inte göra något liknande där med småbroar och vatten... (till att börja med - innan man har kommit på något ännu bättre). Kan bli fint för
Ikea-shoppare att promenera över till finska sidan och vice versa.
Ungdomarna behöver ett ställe där dom kan vistas, slipper dom sitta och hänga på coop. Vettiga aktiviteter/arbeten där våra barn kan få jobba
och hålla själv lite ordning och reda på staden, kanske dom slipper "söndra" härja sönder allt.
Jag vet inte.
Våra vägar som är spruckna och guppiga.
De dåliga vägarna kan vi hoppa över och ta med in i framtiden.
Man ska utveckla äldreomsorg, inte bara fysiska byggnaden, utan öka deras livsglädje och tillvaro.
Sparande på skola och vård av sjuka och äldre dvs bättre sjukvård och äldreomsorg.
stad.

Satsa på att få läkare som stannar kvar i Haparanda

Satsa på skolorna mer långsiktigt, attraktiva lärmiljöer med nöjda elever, lärare och föräldrar.

Sega kommunala/politiska beslutsvägar. Frånvarande ledarskap.
Haparanda kommun består inte bara av innerstan i Haparanda. Inom kommunens gränser finns små byar. Lämna inte oss utanför. Låt vi få vara
en del av samhället!
Det dåliga underhållet på gator och kommunala fastigheter.
Kommun som arbetsgivare. Chefer på chefer ökar kostnader och sen det sparas inom vård. Ni lyssnar inte oss som jobbar på gräsnivå. Bort
med "hälsoschema", ni kommer att utbränna oss!!!! Bort med stratsys etc, dom ger ingen nytta, bara kostnader.

Språkskolan, negativa inställningen till förnyelse och förändringar, sparande på barnens villkor och försämra deras framtid, negativa
inställningen till att tänka att vi inte är likavärda och har samma möjligheter, lämna tänkandet att lyckas eller försöka lyckas inte är något bra ,
alldeles för många chefer inom kommunen
Outbildade lärare
Det som inte är bra är tråkigt attityd mot finska språket. Lämna nationalstatstänkandet och lyft fram det tornedalsfinska urfolket på samma sätt
som samerna lyfts nuförtiden.
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de vet ej
Haparanda behövds skaffa mer saker inte lämna
Hoppas att det händer nåt positivt med gropen på gränsen.
Avsaknad av jobbtillfällen Tomma butikslokaler Rasism
Den höga kommunalskatten.
Jag tycker att minoritetsspråk får alldeles för lite utrymme i Haparanda trots att vi är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Var jag

tycker man borde erbjuda det här mer är i skola och förskola!
Gnällkulturen som är vitt utbredd i stan. Attityden att inte bry sig om när ungdomar beter sig illa. Rasismen som tyvärr är allt för vanlig.

Språkskolan som en egen enhet (språkinriktning positivt), badhuset + idrottshuset,
Mycket gropar och bucklig på vägar och trottoarer.
Man kan inte lämna bort detta, men gatorna är urusla!!

Att man misstror ungdomar så högt i alla möjliga forum. Det är fel så fort ungdomar

samlas någonstan, de är antingen knarkare eller super. Usch, bort med den menatliteten. Där kan även politikerna verka mer positivt!
Gropiga vägar, låga skolresultat, bristfälliga digitala kommunikationer, Fossila drivmedel och utsläpp av tungmetaller med mera i närområdet.
Ställd vid sidan av världens gång, när allfartsvägarna dras om, lämnar människor det öppna sinnet, sluter sig in och vänder sig mot det yttre.
Där i ekokammaren stängs gränserna och Simson blir av med sina lockar. Hur vänder vi tänket till de möjligheter vi faktiskt har?
Att enbart Ikea ska leva.
vet inte vad man ska ta upp riktigt...
Det måste bli svenska som huvudspråk.Här kan ingen svensktalande snart bo.
Förfinskningen av Haparanda, som svensktalande så finns ingen framtid för vår familj här, krav ställs på kunskap i det finska språket till den
grad att våra barn (som inte kan finska) får lärare i skolan som inte kan göra sig förstådd på svenska (med de uppfyller kraven i jobbansökan om
kunskap i det finska språket).

Går man in på en affär i Haparanda så blir man per automatik tilltalad på finska.

Fortsätter detta så flyttar vi

inom en snar framtid och då blir Haparanda en 5-barnfamilj mindre.
Vårat torg som inte längre är lika trevligt som för, då en naturlig mötesplats för haparandaborna.....

Dåliga vägar .bättre gatustädning
Dåliga gatorna Obefintlig koll på otillåten parkering kring gator och torg.
För mycket personal på kommunhuset
Underhållning, höga skatter och hyra, vårdcentralen och arbetsförmedlingen.
Dåliga lokaler
Kulturens hus. En mötesplats för alla.

Jag upplever att de sporter som tjejer utövar ex ridning alltid får lite stöd jämförelsevis med ishockey.

Vi måste få tjejerna att känna att man även satsar på dem. Välmåendet ökar.
-Satsa mer på företagande lokalt. Gratis hyra på lokal. -Gratis allmän kommunikation till medborgare tur och retur Luleå eller i hela länet. S.k.
gratis länskort. -Arbetsspråk svenska - låt det vara fritt. Många pratar engelska och andra språk kommer. Blir en mångfald och mycket
trevligare.
 العمل مستحيل و اليوجد فرص ال يوجد دعم الصحاب الشهادات و الخبرات الن لغتهم ظعيفة.هناك عنصرية و الكثير من الفنلنديين يمارسون العنصرية و يريدون كل حدا اي يحكي فنلندي حتى بهابرندا
allt ska vi lämna
Dåliga vägar. Gropen på gränsen.
Barnomsorgen ska vara gratis. Politikerna ska ha rätt kompetens för de beslut de ska fatta.
Infra: -Haparandas utseende -Kommunens byggnader som inte är renoverat. -Vägar -Vattenverk och ledningsnät -Avloppsnät -Snöröjning
(ex. i Marielund förra vinter det tog 3 veckor innan GC-väg var plogat) kompisen från Torneå har plogat våran gata flera gånger förra vinter.
Monopol: -Haparanda renhållning (3 gånger så dyrt än i Torneå) -Sotaren (mer än dubbelt så dyrt än i Torneå)
Att arbetskraften minskar svårigheter att få tag på utbildad personal inom vård och omsorg.
Urusla vägar och kultursatsningarna, blir inget av det.

Haparanda stad Postadress 953 85 Haparanda 0922-260 00 kommunen@haparanda.se

haparanda.se

2019-09-11

Förfinskningen. Jag är för flerspråkighet men som enbart svensktalande vill jag kunna känna mig som en fullvärdig medborgare i mitt eget land
och i den stad jag är född. Att kunna finska får inte vara ett krav ej heller en faktor som gör att man kommer i andra hand vi anställning. Mina
barn har ingen plats i Haparanda då de inte kan finska men har universietsutbildning. Låt gå mentaliteten. Att inte orka anstränga sig.
Jantelagen.
samarbete med torneå, är inte på lika villkor, finskan tar över helt, vi lever ju i sverige och då skall svenska vara krav inte som det är idag.
De utspridda skolorna i centralorten,

Vi måste vara satsa mer på det svenska språket som ska vara arbetsspråket inom kommunen. Det är absolut en merit att kunna finska, men det
ska inte vara ett krav. Däremot ska det vara ett krav att behärska det svenska språket. Inte satsa på nytt och stort. Ta tillvara på de byggnader
vi har och använda dem på bästa sätt.
Rasism
Att från andra kommuner anställa människor/kompisar utan kunnande och adekvat kompetens.
Hög ohälsa, hög arbetslöshet, lågt utbildade, låga löner, låga skolresultat, droger, barnfetma, dåliga gator, dåligt företagsklimat, låg inflyttning,
lågt antal nyfödda, pessimism

Tycker det är väldigt stort fokus på bilar och Classic motor meet om man tänker på evenemang på sommaren. Jag vill gärna se nåt helt
annorlunda och grönare alternativ för vuxna!

Jag vill se mindre av godis, snus och läsk. Mindre pizzerior.

1. Plottrig, osammanhållen samhällsstruktur vad gäller handel, gatunät och skola. 2. Osammanhållen skolstruktur med bristande kvalitet 3.
Bristande resurser i hälso - sjukvård och tandvård 4. Sociala obalanser och stor drogproblematik
Den icke sammanhållna stadsplaneringen. Vägarna bör underhållas löpande. Bristande kvalité i vård och skola. Brister i sociala strukturerna.
Utanförskap, drogproblematik. Hur ser miljöpolicyn ut i dag och i framtiden? Studiefientlig atmosfär måste förändras för det är nödvändigt med
utbildad arbetskraft för kvalité och utveckling. Stora utmaningar väntar om man ser till demografin.
Flyktingmottagningen som bara kostar pengar ! Hälsocentralen som är som en cykelverkstad !
Skolsystemet, för hög skatt.
Ta dricksvatten från Torneå finska sidan som de velat sälja länge. Vi har samarbete med avloppsvatten Varför inte med renvatten?Bättre
kvalite där, när de har grundvatten , mindre kemikalier pga det i vatten..sparas pengar till annat tex vägar, avlopsnät ...
Droger
Språkskolan, hellre ha och satsa på likvärdig skolgång för alla Haparandas barn! Skola utan intagning som alla kan ta del av på samma villkor,
oavsett språk, ursprung eller familjebakgrund.
Knarkande ungdomar
Besparingar som hotar skolor, spara INTE på barnen, bättre kommunikation mellan medborgare och politiken
Många negativa exempel om Haparanda lyfts fram- vi måste börja se positivt på vår stad. Goda exempel måste lyftas fram så invånarna ska
börja identifiera sig med dem. Omstrukturering bland våra förskolor och skolor. Alla ska sträva efter att vara Haparandas flaggskepp. Vi ska
lära av varann!! Vad gör ex.språkskolan för att år efter år lyckas? Likvärdiga förutsättningar på alla skolor. Förskolegrupper och klasser måste
ha ett max antal barn/elever. Följ skolverket rekommendationer. Tydliga kunniga rektorer och ledare ska leda våra skolor.FRAMÅT! Anställ
utvecklare som stöttar och utmanar pedagogerna. Det ska finns tillgängliga och vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Satsa på
förebyggande åtgärder så inte våra ungdomar väljer att slå sig in blad droger& kriminalitet. Fler poliser som finns på plats i Haparanda.
Föräldragrupper, soc mfl. Som rör sig bland våra unga under kvällar. Underhåll av fastigheter och vägar är viktigt men att våra invånare mår bra
är prio ett.
"Gropen" måste åtgärdas. Skolfrågan måste lösas. Campus låter bra. Höj skatten !! Få igång "Gamla Stan". Industrisatsning. Ta tillvara IKEA
kunderna. Ex husbilsservice, hundvakt. Vattenkastare i Riekkola för att stimulera skärgårds/friluftslivet. Satsa på skärgårdslivet.
Den fula gropen som inte är bebyggd bara skämmer ut stan. Vänsterpartienas dumheter....
Urbaniseringstrenden

Nuvarande skolstruktur. Färre enheter i stan, låt byaskolorna växa så kommer än fler välja landsbygd. Detta skapar

välmående hos människor=friskare människor.
Hängandet på Coop och max

Manskulturen på kommunhuset

Bitterheten

Tjejers dåliga betyg och välmående

Överviktiga barn

Dåligt underhållna vägar
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- päätökset nopeampaa - ei turhan monia keskusteluita/kokouksia, joissa ei saada mitään aikaiseksi vaan asioiden päätökset siirtyvät ja
siirtyvät... Asioiden pitää tapahtua eikä jaapata niistä vuosia - välinpitämättömyys kaupungin kehittämisestä ja houkuttelevuudesta
Dåliga gator, skola ?, äldreomsorg
Vägarna
Utanförskap (arbetslöshet, missbruk, skolresultat etc) Framtidstron

Gatorna ,fråga mer kommun invånarna vad som skall satsas på För mycket pajkastning i politiken mer fakta o konkreta förslag, mot argument
skall finnas men på saklig nivå.
Bristen på underhållet av kommunens anläggningar som byggnader, vägar mm
Eftersatta vägar och vattensystem, eftersatta skolor.. Haparanda måste satsa på rätt saker i framtiden, långsiktiga hållbara lösningar.

De dåliga arbetsförhållandena ( läs: scheman) i vård o omsorg, många tappade tron på arbetsgivaren iom att 3-3 togs bort hals över huvud...
Bättre gång- och cykelvägar. Satsa på att utveckla gång- och cykelvägen från gränsen mot Cape East gärna med tydlig förlängning till Riekkola.
Bättre belysning längs vägen. I dag mycket bristfällig belysning på delar av den vilket säkert avskräcker från att ta promenader på kvällstid den
mörka tiden på året. Generellt sett bättre vägar som idag är i katastrofalt och pinsamt skick på många ställen. Ska man satsa på ökad
besöksnäring måste infrastrukturen finnas på plats i form av vettiga vägar och järnväg (med persontrafik).
Skolornas samt äldrevårdens lokalfrågor behöver lösas
Gamla sjuka skollokaler. Dåliga vägar.
Vi måste få bort alla droger från stan. Måste jobba hårt med det!
Hälsocentralen, dåligt får tider. Små företag, finns knappt kvar i stan. Att man inte satsar mer på ungdomar och dom äldre.. Äldreboende bör
byggas mer.
•Turistinfo. skall finnas i centrala innerstan INTE utanför! Som den ligger nu så är det som att vi inte vill få in turister till stan. Alla kommer in och
frågar efter den...
Trasiga gator o avsaknad av elevstöd i skolor, listan kan göras lång. Istället hälsas den ena konsulten o den andre projektledaren o chefen
välkommen till sin nyanställning i kommunen.
Drogutvecklingen, något måste göras åt den mängd narkotika som kommer till vår lilla stad. Önskar att vi kunde lämna den negativa
mentaliteten. Lämna administrativt arbete & börja agera utåt, sätt haparanda på kartan igen så som det blev när IKEA kom. Tänk på mottot "Ändra inte, bara för ändrandets skull,på sånt som redan fungerar".
Avgiftsfri barnomsorg Språkskolan Riv grill kiosken på torget och låt torget vara en fin park med möjlighet för att sitta ned och fika, kunna ha
någon liten konsert mm
Den nya skolstrukturen-planen och verkställandet av den Koalitionen som har makten idag Drogproblematiken Rasism Vägarna Sjuka
byggnader (inom skola vård omsorg) Arbetsmiljön inom kommunen
Sluta slösa skattepengar på onödigt.
Är osäker på om detta är rätt forum att uttrycka den här typen av synpunkter, men när jag funderar på framtiden här är ett av mina största
orosmoln kriminalitet och vandalism av olika slag. Det är väl i första hand en fråga för polisen men det tycks också finnas ett behov av mer
aktiva sociala insatser för att fånga upp och hjälpa ungdomar som ägnar sig åt destruktiva beteenden.
Dåligt underhåll av byggnader och gator
Tomma butikslokaler, usla skollokaler, gropen, måsar i överflöd, droger, betong-/stenstolparna på torget, trafikflödet längs med köpmansgatan
på nätterna och på torget efter kl.22.00.
Avgiftsfri barnomsorg.
Kortsiktiga planer

Äldreomsorgen måste uppdateras!
Sociala problem och utanförskap Skolsvårigheter Satsning på shopping och handel Ojämställdhet och rasism
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Haparanda behöver lämna de kortsiktiga lösningarna! T.ex vägarna i Haparanda är hemska och behöver åtgärdas så att de håller till 2035.
Tänk långsiktigt och gör de bra en gång istället för att bryta upp gatorna vartannat år pga de inte håller. Titta på hur de gör i Torneå, där vägarna
är betydligt mycket bättre.
Försäkringskassan
Vet ej.
Icke fungerande vård och skola
Den allt mer påtträngande gnälligheten
sluta handla på nätet

Tomma affärslokaler, dåliga vägar , stökiga ungdomar, arbetslöshet
Förskolegrupper och skolklasser för stora, underlätta för samt motivera lärarna - förebygg sjukskrivningar. De som jobbar med människor dvs
på vårdcentralen, assistenter och med äldre - samma där. Ännu mer satsningar för att motverka kriminalitet.

Ett ”vi och dom tänk”. Både bland medborgare men även kommunanställda. Haparanda är en liten stad och samhörigheten är något man borde
arbeta mer med. Känslan av att tillhöra samma kommun och samhälle oavsett vem man är.
- dåliga asfalterade vägar, i byarna är det ibland hopplöst att ta sig fram.

Kommuninvånarnas delaktighet. Politiker kör efter eget huvud stora förändringar. Anställda inom Haparanda kommun ges inte möjlighet till
delaktighet i frågor som rör deras arbeten. Att söka tjänster på öppna arbetsmarknaden till eller inom kommunen är lika med noll - oftast
öronmärkta till färdiga personer.
Dåliga gator
Inget vad jag kommer på just nu.

Att man rusar fram i olika beslut, massor med beslut som tas utan att man riktigt tänkt igenom dem.

Arbetslösheten Maktkänsla Man kör

över oss utan att vi kan påverka, både som arbetsgivare & privatperson
Mer befolkning, mer affärer.
Exploatering i området där fd Krauta ligger idag. Inga fler lådor tack!
Stadsplanering/arkitektur, satsa på en gammeldags känsla istället för att bygga med modern stil, man kunde locka turister med en pittoresk
stad. Kolla på krocken med stadshotellet och stadshuset. -satsa på att minska kriminalitet, alla måste kunna känna sig trygga. Städa upp ruffiga
områden, så som bakom pmu. Små barn sitter och röker och dricker där bakom, skrotbilar dräller. -se till så att skolbarnen/ungdomarna inte rör
sig utanför skolområdet under skoltid, de går till snusgrossen och köper energidricka istället för att äta mat och kommer nog inte orka studera
heller. -det pratas om att det här är en kommun för finska multisjuka att flytta till så de inte behöver betala dubbel skatt genom att flytta till
Finland när de har jobbat i Sverige, kunde man kanske påverka med finland någon lösning på det problemet? Gör en kommun man kan vara
stolt över
Dåliga vägar Dåliga kommunikationer
Vi måste få tillbaka den fina Haparanda-/Tornedalsmentaliteten. Den har försvunnit, blivit undanträngd, av den helfinska. Det finns knappt några
"vanliga" Happisbor kvar. Överallt är det bara riksfinskan som hörs och som ska talas. Haparanda ska inte bli någon "förort" till Finland, utan
vara svensk och tornedalsk. Bevara denna unika kultur!
Fri barnomsorg.
Svågerpolitiken. Kompisanställningar i kommunhuset.
Inställningen att det inte är lönt att göra något.
Prestigen, gropen, köpcenter tanken, handelsturism, handelsområdet
Vet ej
Snusaffärerna, en räcker.
On vähän oudosti kirjoitettua suomea... :D asia mihin en ole tyytyväinen...

-Pyörätie puuttuu 99 tieltä, täälä asuu lapsiperheitä... Autoilijat

kaahaa ko hullut ja ei varo! -
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Schools are bad. Teachers are not all good. Many teachers are not educated. Old building. No jobs. No one can find job. good jobs only for
Swedish And finish people Bad busses time no train
”Gropen”
Vägarna som är i dåligt skick, speciellt i säivis
Bokbussen = mycket viktig. Tyvärr dålig service av biblo Haparanda funkar uruselt. service för äldre att de kan få handlat och hemkört varor.
Knark, arbetslöshet
När man far på landet finns i nuläget inga cykelvägar! Dåliga vägar! Vi på lade saknar bredband och det är illa
M
Industrin utsläppet
Stora företag som belämnar inre kommunen, och driver bort småföretagen och affärer.
Bakåtsträvande tänk, vi lever i 2019 inte på 1950-talet
Gator,trottoarer
Vägar. Ovårdad stad.
Alla butiker i centrum har i stort sätt försvinnit.
Bristfällig vårdcentral.
Haparanda är dött. Det finns inte mycket att göra som ungdom men trots det påstår kommunens personal att det finns massor av kul aktiviteter.
Jag tror inte att Happis med den ekonomin vi har kommer kunna göra mycket åt detta men det är en förhoppning.
Gat-underhållet är dåligt i centrum. Oplogade trottoarer under vintern. Gropiga gator. Minska chefer i kommunen.
Gatorna får bli bättre
Tiet ovat kuin perunapeltoja.Työpaikkoja on toivottavasti riittävästi kaikille ettei nuorten tarvi muuttaa pois töiden perässä.
Infrastruktur och saknas ny byggnation och kolletivtrafik
Tiet huonossa kunnossa. Pyörätiet puuttuvat.
Vägarna är dåliga.
Vägarna
Större samarbete med Torneå
Droganvändandet bland ungdomar.
Kostar alldeles för mycket att åka till vårdcentral.
Ålderdoms vården vägarna transporter till sjukvård.
Alla vägar, lite dött, inte många butik, ingen pub, inget för ungdomar
Underhåll av vägar osv
Gallerian, affärerna börjar försvinna
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Finns det något som du saknar i Haparanda idag som ska finnas 2035?
Fler affärer, cape east, bad huset, dans,
Ja, det finns inget underjordiskt övergångsställe vid Ikea under E4 och ingenting på området där Barents Center skulle vara. En annan sak som
kan förbättras är Ringlinjen som inte kör på helger.
Koulutusta paremmaksi
Fler sporter
Bättre vägar och mer aktiviteter för ungdomar
Fler butiker, det behövs bättre vägar.
Satsningar på de unga, engagemang o stöd för föreningar som engagerar framförallt barn o unga Satsning på kommunmedborgare bl.a
möjlighet o förutsättningar för hälsa o kultur En simhall och träningslokal där alla kan vara, gärna med kunnig personal Och fik där alla åldrar
stöter på varandra. Stödja de som får hit folk till kommunen, Bästa skolan o omsorgen Ärlighet och framåtanda bland de styrande Personal
som har kunskap om det de jobbar med
Poliser
Sjukvård,
,
Utebassäng
Mera kultur; konserter, musik, konst, teatrar osv. Mera samarbete med Torneå. Bättre vård. Mera evenemang som hela Haparanda kan delta i.
Svefi skolan borde synas mera. Mera hjälp för seniorer. Byarna runtom Haparanda bör få mera kollektiv trafik och lokala affärer.
Bättre vägar
Vi saknar Buss eller tåg förbindelse i små byarna in till Haparanda stad. Haparanda kommuns, kommun gräns går längre ut än bara inne i
Haparanda stad. Vi i små byarna känner inte riktigt samhörighet till Haparanda så när vi inte kan åka med kollektiv med barnen till stan. Fiber ut
till små byarna, finns fiber vill folk bo i byn. Fler bofasta barnfamiljer i byn.
Klätterhall, bowling
Pidän asioista nyt. On tärkeää että ihmisille on hyvinvointia lisäävää kulttuuri toimintaa. En usko että keinoja voisi olla liikaa, toivoisin musiikki ja
liikuntatapahtumia.
Rusta upp idrottslokalerna Badhuset.
Bättre vård, både på hc och för äldre
Butiker, aktiviteter
Fler affärer och utebad
Människor
Vi behöver mera butiker och mera industrier
Tivoli
Krog
Dåligt med bussar som är in till byn
Badhus, skidbacke, stranden
Kahvilat myöhempään auki
Cykelvägarna Säkerheten
Festivaler
Fler affärer
Liv i stan och resturanger,
_
Butikerna
En bastu på badhus
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Gemenskap,
Lärare, vordpersonal
Behöriga lärare
Haparanda borde ha mera liv.
Inte riktigt
Nattklubbar
Mucket saker
Cykelbana.
Utomhusbad, capeeast, sko affär.
Bättre idrottslokaler
Bättre idrottslokaler, osv
Mer aktiviteter året runt för unga
Utomhuspol,
Butiker Utbydet på vissa varor
Flygplats
Badplats i haparanda stad, polis rersurser,
Utepool/badhus
Aktiviteter för ungdomar och äldre personer
Bättre strand Sportsaktiviteter för barn och ungdomar Kultursaktiviteter
Funktionerande gocart, aktiviteter till byarna inte bara fokus på stan
Tåg-persontrafik Bowling Utebad Dans som är tillgängligt för alla.
Kvalitativa matställen och bra pubar !
Bra cafe, inge krog, nöjeslivet i haparanda,
Tillverkningsindustrin, polis rersurser, hälsocentralen,
Sjukvården ska förbättras, busskår på busshållplatsarna, att bussarna ska gå på helgerna.
Polis rersurser, ingen krog,
Nej
Arbete, utbildning.
Mer arbetsplatser.
Vet ej
Mer fålk på natten
Stranden
Mer jobb år ungdommar
Bad stranden
Polis rersurser,
Busstrafiken ut i landet,
Saivaara att det kan vara på vintern , läger , bensin stationer, affärer, trafik mellan saivaara till haparanda,
Inte just dagens läge
Persontåg. Cykelvägar till alla byarna tex upp till karungi.
Meraktiviteter till ungdomar och att man jobbar ännu mer aktivt med ungdomarnas mående.
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Utomhusbad.
Centralen livet,
Allt är väl bra.
Äldreboende, service,
Mera aktiviteter.
Stöd
Industrier,
Vatten fisk,
Klädaffärer, ordentliga kläder
En åtgärd av gropen vid rajala, underhåll av vägar och lekplatser.
Affärer i byar behövs för att handla
.
Mysigare centrum, gågata (Storgatan), kontakt mellan ”Gamla stan” och Rajalla. Stranden kan utvecklas med mer aktivitet, hamn, trädäck,
parker i nivåer (se Umeå strand). Underlätta för entreprenörer inom turism, eftersom vi saknar industrier.
Bättre och mer tillgänglig sjukvård!
Vatten skoter hyrning
Bättre skolor och äldreomsorg
Universitet
Nattklubbar , aktivitethos för unga man , typ där man kan spela biljard o pingis.
Mer polis, barer och nattklubbar, bättre budget för den enda fotboll föreningen som vi har Hff
Shopping
Shopping
Arbete
Mer 5 stjärniga restauranger
bra vårdcentral, bra väggar, att barnmorskorna kunna göra ultraljud, bra lärare, bättre arbetas kläder inom äldreboende.
Polisresurser, narkotika Utbildade lärare
,
Palmer
.
Satsningar på vissa utbildningar så som lärare
En svensk krog
Mer aktiviteter och universitet
En fin utomhus park med pool
Bygdemuseum - historikt
Fler invånare!
Universitet, aktiviteter för ungdomar som ungdoms kaffe, basket förening och fler idrotter.
Inte så många aktiviteter för barn, dansskolor, könstneråkning osv.
Utomhusbad som i kalix och övertorneå. Lokalbefolkningen skulle inte behöva åka till en annan kommun. Turister finns det också gott om.
Aktiviteter för ungdommar, lekpark osv.
Mer kulturliv
Aktiviteter för ungdomar speciellt i byarna
Polis rerurser
-
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En vintercamping med turistaktiviteter
Biltema
Bättre vägar
Kanske fler idrotter.
Paddle tennis.
Ett större kulturellt utbud
Tågstationen
Bättre tider på systembolaget
Högskola eller universitet, polisresurser och vård
Polis rersurser
Spellokaler typ som inferno online
Spellokaler (datorspel,xboxspel,ps4) typm som inferno online
Att ungdomar inte ska hålla på med alkohol
Något som får turister att stanna längre tid. Barnfamiljer - utomhusbad. Svårt att hitta kvalificerade jobb annat än inom handeln och sjukvården
( läkare, tandläkare etc). Vid rekryteringar är det ofta två personer som ska ha jobb.
Mer saker att göra för ungdomar mellan 13-17
Ny industri
Vet ej
Nya bostäder.
?
Uthyrning av vatten skotrar
minigolfbanor
Poliiseja
Mer affärer
Bättre kollektivtrafik och förbindelser mellan städerna uppe i norr (även på finska sidan) Mer mötesplatser och aktiviteter för främst ungdomar
men även äldre.
Äventysbad,
Att företag som är etablerade här ska stanna
Enemmän yrityksiä
Mer satsningar på befolkningnäring. Service i byarna, kultur i hela kommunen mm havet o skärgården mera tillgänglig för slla. Bättre
kommunikationer inom kommunen o utom
Yhteistyö toimii eri yksiköiden välillä. Saman toivoisi myös tulevaisuudessa toteutuvan.
Mer aktiviteter att göra, typ hobbys Mer företag
Skoaffär
Mera aktiviteter för folk med hundar. Bättre skoterled och bättre vinterunderhållning, speciellt för fotgängare. Mera aktiviteter för befolkningen i
alla åldrar
Lärcentrum- en plats där våra distansstuderande elever läser. De behöver en plats att komma till för att lära känna andra som läser, få fråga
någon i sina studier.
Nytt badhus i egen regi. Nytt allaktivitetshus med plats för idrott, kultur och ungdomsgård. Nuvarande idrottslokaler är i mycket dåligt skick.
Kirjaston aukioloaikoihin muutosta
Paremmat ja laajemmat aaukioloajat kirjastoon, enemmän autobingoa
Möjlighet att handla i olika butiker Fler bostäder för seniorer till ett rimligt pris Och att inflytningen av unga sket och att fler arbetsplatser skapas
Polisen, bättre service tider myndigheterna polis bank skattekontor
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Då är jag i californien
Polis rersurser
Mera ungdomsställen och aktiviteter så att man inte behöver åka till Tornrå.
Tennisbanor. Minigolfbanor
Nya bostäder, köppin centrum och mer arbetsplatser för att kunna ta hit mer folk och ha ett levande stad.
Mer rersurser inom polis. Aktiviteter som kan vara roliga tex. Turneringar inom fotboll och andra sporter
Vårdpersonal som klarar av svenska språket.
Underlättning för dom som enbart talar svenska. Mer vikt på nationalpark. Haparanda kunde skryta mer om skärgården. Kemtvätt man måste
åka långt för att komma till en
Mer trottoarer! Mer aktiviteter i centrum.
Bättre busstrafik i byar, inte bara bussar. Bättre sjukvård, mera öppet på vårdcentralen.
Nöjen, för ungdomar
Vet ej
Stolthet över att bo i staden. Göra staden mer trivsam för oss som bor här och för våra besökare. Ha fräscha offentliga miljöer, bättre vägar,
välskötta fritidsområden. Känns som man helt gett upp från kommunens sida när det gäller detta. Hur en stad ser ut är mycket viktigt för trivseln
för både invånare och besökare. Idag ger Haparanda ett ganska skabbigt intryck om man jämför med andra städer också det man får höra när
man får besök från andra delar av Sverige och Finland. Ska turismen i Haparanda öka måste detta bli bättre. Behöver vara mycket bättre på att
utnyttja vår natur med älv och hav mitt i stan och närhet till så väl skog som fors.
Det jag redan nämnt på övre rader.
Ett badhus busstrafik mellan byarn.
Att Haparanda ska bli en stor stad
Klätterhall
االشياء العربية
...
Hockeylag
Inget speciellt
En visionär och levande innerstad som bygger på besöksupplevelser
Bättre penssionsvård, enklare att få boende, och billigare bättre hemtjänst och vård. Akut vården bör hållas öppet. Polisen bör vara mer
medmänskliga. Bättre vinterunderhållning
Tunnel från vallen till Ikea. Bättre gång och cykelvägar.
Mer saker att göra för ungdomar
Att ungdomar osv får Göra sin röst hörd om vad de vill göra osv olika aktiviter.
Kaupat .
Belysta cykelvägar och mölighet att röra sig tryggt gående och med cykel i stan och runtom stan.
mer aktiviteter för unga , att unga får göra sin röst hörd Med vad som kan vara roligt
Ja! Sluta satsa på jobb inom handeln och försök få andra sorters företag att etablera sig här. De flesta av oss vill inte jobba inom handeln resten
av våra liv -utan vi vill vidareutbilda oss.

Det vore också trevligt och förmodligen kul för turisterna (som så ofta kommer på tal) att göra mer

lättillgängliga utomhusaktiviteter. Tex cykeluthyrning, minigolf, skateboardpark, fler stora schackbrädor (som den på stranden) och nya
promenadslingor.
Fokus på kommunens ungdomar och barn.
Sport och idrott som bedrivs seriöst och på rätt sätt. Ett brett utbud för ungdomar att välja på.
Ordentligt badställe som strand eller äventyrsbad. Bättre och fler utbildningar som högskola eller yrkesutbildningar.
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Mer poliser
Mera evenamang i haparanda med kända artister
Bra skolsystem och klädsaffärer
Mer aktiviteter och platser som unga kan hålla till vid. Det finns ingenting att göra på kvällarna vilket är synd. Just därför som droger och alkohol
blir mer vanligt för de i min ålder.
Fler mindre lägenheter som inte är så dyra, då kanske ungdomarna skulle stanna kvar.

Flera affärer i Gamla stan, och att Torget var

mysigare. Stenpelarna kan man slänga långt in i skogen. Många väljer att inte köra genom torget p.g.a av dem. Bra gator, friska skolor och rent
vatten skulle vara toppen. Fler arbetstillfällen behövs, någon industri/företag som kan locka hit fler barnfamiljer. Haparandas befolkning har
alldeles för hög medelålder, katastrof om inte barnafödandet ökar. Locka med något, t.ex alla barn i Haparanda får ett startpaket eller något
annat.

Sjukvården i Haparanda är inget bra. Bygg en ny Hälsocentral eller lägg ner och skicka dem till Kalix.

Ny modern Simhall behövs,

många vill inte fara till Torneå.
Killar som spelar hockey vill ha is längre in på våren minst April kanske Maj . Killar som idrottar är inte på stan och härjar .
Större företag, industrier=mer jobb. Mer för ungdomar att göra exempelvis ungdomsgård för bilintresserade ungdomar. Busskort till barn som
bor utanför stan.
Ja , en hel del ! Se ovan !
Vet inte
Vi behöver bättre ishall eller multiarena snabbast. Inte 2035, men nu!
Tåg och mer musik festivaler
Bra vägar, lärar utbildning
en väg från e4 till salmis
Mer butiker
Aktiviteter på stranden.
Fler industrier och järnväg.
Satsa på ungdomar så att de har vettiga saker att göra
Någon sort av fabrik så vi får mer arbetstillfällen
Positiv anda, utveckling, samarbete mellan skolorna
Jag saknar inget specifikt men jag hoppas och vill tro att Haparanda fortsätter att utvecklas framåt inom alla områden. Det är viktigt att hänga
med och våga tro på utveckling för att vara en attraktiv kommun med ett brett utbud med variation för att möta många olika behov.
Lokaler / fik som är öppet på kvällen där ungdomar kan umgås. Tennisbana eller minigolf, fler uteaktiviteter (likt strandent t.ex. schack)
Olika yrke för det finns bara äldreboende
Universitet
Något för ungdomar o göra
Jo universitet
Allt,
Fabriker - företag = mer jobb
Tycker det mesta är rätt bra, kan vara att vi skulle ha lite mer utsmyckning, speciellt runt stranden samt att de offentliga gräsmattorna är
välskötta. Små saker egentligen men ger ett mervärde.
Bättre sjukvård
Mer vård, tandvård, sjukvård mm.
Tillverkningsindustri
Typ allt
Bror
Bättre parkeringsdisciplin. Roligare äldreboendemöjligheter.
Kommer inte på nått.
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Inget
Många klädaffärer som flyttade härifrån
En pool. Det är ju kallt i älven! Aktiviteter för alla men särskilt för dem unga och gamla. Anordna nåt i parker, kanske aktiviteter för unga och
aktiviteter för gamla separerat. Jobba för en öppen inställning inom människor för att saker ska få hända (event) i kommunen som man kan
glädjas vid.
Jag saknar affärer. Bättre trotoarer, cykelbanor, gå sträck
Fler val av studier tex gymnasie linjer, studieplatser man kan gå till på kvällarna och plugga tex studiefik med eventuella lärare någon gång i
veckan
Möjlighet att arbetspendla till och från jobbet ut i byarna
elbilar

Järnväg till Luleå

Haparanda bör åtminstone försöka ha som ambition att bli fossilfria

Uthyrningsstugor i skärgården

självförsörjning grad för livsmedel inom kommunen

Turbåt från cementkajen

Ur och skur förskola i Riekkola

Stärkt militär närvaro -varför inte en militärförläggning i kommunen?

Laddstolpar för

Högre
Ett natturrum med

närhet till skärgården som även är en kunskapsbrygga mellan vanligt folk och forskare
Nästa allt det ovannämnda. Tycker vi har det väldigt bra här, det är dock många som inte vet allt man kan göra här, skärgårdslivet, naturen,
byarna, alla sandstränder runtikring. Finns mycket men alla vet ej det. Mer info kanske, det har vi blivit bra på iallafall, ute på sociala medier.
Mer från vården (Tandvård, läkarvård mm)
Inget
Mer tandläkare
Fler jobb åt människor t.ex. industrijobb
Fler industrijobb
Klädkedjor, finns ett trevligt utbud för alla
Kanske något till Marielund, aktiviteter åt ungdomar och pensionärer
Järnvägsförbindelse med Luleå
Mer ställen o vara på
Bättre vägar
Allt
Inget
Jag tycker att de ska finnas mer aktiviteter i Haparanda
Utökad satsning på ungdomar så de stannar kvar i Haparanda
More places to meet people
Universtet
Mera aktiviteter och ställen för ungdomar, fler gymnasielinjer, mer lärare, bättre samarbete med torneå
Tågförbindelse söderut
Nej
Fungerande lokaltrafik ut i byarna , kvällsbussar , gång och cykelväg norrut , säkra skolvägar för ALLA barn (nej det är INTE säkert att de ska
gå flera hundra meter på väg 99 i totalmörker för att ta sig till busshållplatsen ) ett samlat språkskolan
Klädbutiker
Klädbutiker
Tåg.
Mer företag
Nej
Fiber
Mera aktiviter till ungdomar och till äldre också.
Arbete för unga vuxna, yrkesutbildning på orten, akutsjukvård: både medicinsk- och psykiatrin, mindre lägenheter för ensamstående,
Vi behöver bli bättre på att skapa bra mötesplatser och meningsfull fritid för våra barn och ungdomar.
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Fina träd och trädgårdar.
Tågförbindelser. Mer aktiviteter för unga. Anordna ett lan-party åt dom.
Saker för ungdomar. Finns knappt några unga människor ute på gatan.
Saker för unga, uteliv, event, festivaler, kulturfester, kulturliv
K-rauta, systrarna p
Ett svensktalande arbetsspråk inom de flesta förvaltningar inom Haparanda stad.
Bio , fler affärer.
Utebad till barnfamiljer och även motions sim.
Bättre vägar för fotgängare och cyklister, speciellt till Ikea / KA. Mera aktiviteter på stan, kultur, musik, evenemang. Bättre snöundehållning
Mer aktiviteter för ungdomar och unga vuxna, 17-23. T.ex. skating ramper, fritidsgårdar osv.
Fler medverkande i föreningar.
Mer saker att göra för folk i åldrarna 15 - 25
Fler aktiviteter och butikskedjor
Alla gamla affärer o priser
INGET
Allt som fanns förut
Bra grälle
Mer poliser till viktiga saker ringde om en grej väntade 2h och hände inget polisen körde sedan bara förbi då efter 2h!! Viktiga å allvarliga saker
skiter dom i men epor å moppar ska de stannas så fort nån ringer om sånt då händer de på momangen.
Bra vägar, barents center vilket alla väntade på
Mer jobb, inte bara inom handeln.
Nattklubb
Ingen aning
Ungdomsverksamhet måste förbättras, vi måste börja prata med unga inte bara om dom. Sluta sucka över problemen, GÖRA något istället.
Mycket bättre vägar! Och cykelvägar. Mer lägenheter. Stora fina lekparker. Mer caféer som man kan köpa glass under sommaren. Mc Donalds
och Subway kan gärna komma hit. Apotek hjärtat i anslutning till Ica Maxi! Smidigare lokaltrafik inte bara ringlinjen. Mer grönområden och
parker var man kan sitta på våren och sommaren.
Nej
Mer shoppingcenter
Knarkfria gator
Bättre politiker
Trygghets kännsla, aktiviteter för unga
Poliser som gör nått
En yngre befolkning.
Snabbtågsförbindelse söderut
Mera jobb för unga.
Bättre liv för alla
Mer utbud, mer och göra. Bättre förbindelser. Måste finnas mer häng för ungdomar, esspresso house, bio, bowling mm
Aktiviteter för unga
*Tåg med persontrafik till Haparanda. *En mångfald av lokala odlingar/jordbruk och en maskinpark som kan nyttjas av småföretagare med
odlingsambitioner. Närodlat och självhushållning kommer att vara viktigt i framtiden, även i Haparanda kommun.
Jag tycker det ska finnas större samarbete med universiteten.
Levande centrum
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Bättre bussförbindelser ut och in till alla byar i kommunen.
المزيد من فرص العمل و تطوير المدارس و التعليم و المواصالت
Att kommunen också satsar så att handelsturisterna blir kvar nån dag extra. Det går inte som idag att vänta på att privata aktörer ordnar allt.
Inte som jag kan komma på förutom det jag redan nämnt ovan.
Likvärdighet
Utomhus bad pool, på sommaren vid stranden.
Mera jobb !!!
Bättre vägar.
Mera aktivitet/evenemang till ungdomar. Man måste locka ungdomar att vara aktiva.
Mera aktiviteter under Vintersäsong
Aktivt arbete mot drogsituationen (förhoppningsvis finns drogproblematiken inte längre 2035...)
Göra bättre gator och vägar, nu dom är JÄTTE dålig skikt, även Marielund. Bilar går sönder. Själv storgatan har inga affär, sänka hyror att få
nya butiker. Bättre trottoar , att man kan gå med rullstol. Bygga en "estrad" ( laululava ja penkit) till eu-parken eller vid den parken, att alla i
sommartid kan komma och lyssna musik. ( rockpändit ja muut yhtyeet voisivat tulla ja soittaa musiikkia . Ja ihmiset nuoret ja vanhat voisivat
kokoontua kuuntelemaan ja viettämään iltaa yhdessä). Bygga stora lekpark till barn.
Att Haparanda får vara just Haparanda: En stad med ett namn som betyder ingenting.
Utomhusbassäng
Mera undersköterskor till natten och på dagtids tjänster.
Haparanda har stannat i utvecklingen, behovet finns för vettiga drivande människor som kan se helheten med rätta ögat. Medmänsklighet har
försvunnit i den här staden. Människor ser bara till sitt eget bästa och skiter i andra. (speciellt chefer inom kommunen). Ordna för guds skull
skamfläcken vid gränsen om ni inte kan något annat.
utomhusbad på stranden, tågförbindelse med omvärlden , mera industriföretag ,
Cafeér , restauranger med husmanskost, utomhus bad / pool (sommar) Aktiviteter som familjer kan deltaga i , dans , dansmusik, m.m
Casino,stöd åt medarbetare. Utbildningar=kunskap

Bonussystem för engagerade medarbetare. Som anställd klarar man sig till en viss gräns

(schema byten och utan information till anställda) innan man allvarligt funderar på att ta med sin familj,engagemang till föreningslivet dvs hjälper
barn,ungdomar undan droger,missbruk mm till en annan del av Sverige. VISA oss medarbetare att ni vill...Något måste ske med
socialnämndens budget....

Ge Janne Lind mm i nämnden chansen att ordna,chans att ge stöd åt alla.

Mycket är bra i Happis men mycket

kan bli bättre...TACK för att NI vill för Haparandas framtid...
Järnväg till Södra Sverige ...persontrafik
Mera jobb,,
Industrier
cykelvägar från byarna
Nä
Biltema och industri
Bra skollokaler
Fina promenad stråk som på finska sidan runt stadsviken
Gränsvallen med ishall måste upprustas och is från hallen sprids runt grönområdet för att locka till motion på snö i centrum området.
Asfaltbelagda cykelvägar längsmed väg 99 och E4, dessa även belysta. Detta ger mer tillgänglighet och rörelse. Mer utvecklade skoterleder.
Önskar förbättring med sjukvården det är långa väntetider och sällan man får tid. Samt att det ska finnas en akutmottagning.

Mer

utbildningar så man inte behöver flytta för att studera vidare.

Information om

Saknar kultur att kunna vara delaktig i. Musik, teater och dans.

vad för aktiviteter som finns i Haparanda. Ett nätverk att hitta sig till olika aktiviteter.

Att vägarna i Haparanda och byarna lagas och blir

bättre.
Utebad
sjukhus och privatläkarmottagning
fler trygghetsboende platser
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Övrigt är jag nöjd.
Inga vidare studie möjligheter. För lite industri. Bättre lokaler för skola, förskola och äldreomsorg. Bättre anläggningar för sport och idrott för
allmänheten. Bättre resurser för skola. Mer aktiviteter till ungdomar för att de ska hålla sig borta från narkotika. Fler poliser dygnet runt.
Työterveyshuolto kunnan työntekijöille.
Bättre Sjukvårde, bättre lokaltrafik, mer poliser
Vet inte
cykel vägar ! Mellan Haparanda och karungi Bättre gatubelysningar från Haparanda och norr ut !
Cykelvägar/cykel kartor Öppna/ naturliga mötesplatser under vinterhalvåret Möjlighet för alla att ta sig ut till skärgården
Nytt äldreboende med fler platser
Gång-cykelvägar Bowlingbana Utomhusbad Central Boulebana i centrum under barmarkstiden
Liv och rörelse på stan, kanske ett levande köpcentrum där man kan träffa folk från stan
Det finns inte tillräckligt klädaffär. Man måste handla från Torneå, Luleå, Kalix eller Uleåborg. Det skulle vara bra med sådana små specialaffär
också.
Om man vill fortsätta jobba inom kommunen,men vill byta arbetsplats så ska man få hjälp med det.Istället för att vara olycklig på sitt jobb.
Mer möjligheter till idrott för barnen, det finns men tex saknas skidträning helt. Alltså inga tränare.
Vet ej
Öppenhet med allt. Fungerande Hälsocentral och vård i allmänhet.
Fler barnaktiviteter i form av idrott med bra anläggningar som kan användas av alla. Badhus, ishall osv.. dans, gymnastik mm. Barn och
ungdomar behöver ha mer att göra i Haparanda så att de inte börjar med droger och andra kriminella aktiviter. Satsa på Sveriges bästa
utbildningar, så att ungdomar vill stanna/flytta hit. Satsa på turism, marknadsför Sveriges östligaste punkt, skärgården, kukkola, skoterturer,
spökvandringar, uteställen mm staden måste ha puls för att överleva. Människor behöver vilja stanna bo här!!
Hur kommer vi kunna rekrytera arbetskraft till Haparanda. Hur får vi ungdomarna att läsa vidare och komma tillbaka? Det saknas folk inom
vården, tandvården, läraryrket andra högutbildade etc. Arbetskraft är svår att få tag i. Hur gör vi så att folk vill flytta hit och bo och verka här?.
En vision för hur vi ställer om till ett mer hållbart samhälle. Kommunen saknar helt en vision gällande miljöfrågor.
ja mer saker till ungar mer aktivter som är biliga för att alla i happis har inte den bästa inkomsten
-Mer industri (arbetsplatser) -Bättre vägar och ledningar. -hobby åt ungdomar (klätter,skateboard m.m.) -bättre sjukvård - lägenheter åt våra
kommande generation med billigare hyra.
Kanske fler jobb om något.
Trivsamheten i en liten stad.
Skoterlederna! Allt med Skoterlederna behöver förbättras!
Mer för ungdomar, mer kändisar hit upp
Ett roligare badhus.
Bra lokaler och resurser för barn-och äldreomsorg. I den bästa situation skulle dom här två grupper (förskola och äldreboende) finnas under
samma tak.
-bättre sjukvård -större satsning på barn och familjer som befinner sig i utsatta situationer -större utbud av restauranger och aktiviteter under
veckor och helger som ej endast är på sommaren - utvecklad tågtrafik -bättre skolor och mer satsning på att ungdomar uppnår målen och går
ut med godkända resultat. -bättre skyltning i byarna bland annat -bättre belysning vintertid -bättre cykelvägar - utökad polisiär verksamhet
-bättre satsning på ungdomar som ska ut i arbetslivet - satsningar på att få folk att vilja bo kvar i Haparanda och att locka hit fler
universitetsutbildade personer som vill bo i Haparanda
En sjukvård som fungerar och en öppen akutmottagning. Satsa på sjukvården!!! Satsa mer på ungdomarna så att dem inte hamnar på fel spår i
livet. Näringslivet är också viktigt för att ungdomar ska bo kvar efter studenten.
Badplats året om.
Bättre läkarvård och tandläkare. Mer ambulanser som är stationerade i haparanda. Mer aktiviteter för både ungdomen och det äldre.
Tågförbindelse från haparanda.
nybyggnationer osv.

En klar och tydlig plan år för år vad som kommer att ske under året exempelvis repa av vägar,

Fiber till samtliga kommuninvånare som vill ha det. 3G/4G fungerar långt ifrån bra överallt och detta är ett problem för för

familjer som vill bosätta sig utanför staden. Ett politiskt beslut är taget så försök att leva upp till beslutet.
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Ordentlig badhus, bättre lokaltrafik, bättre vägar och cykel/gångvägar ända till Kukkola, en bro över från Kukkola till finska sidan (perfekt för
internationell maraton och turism) Evenemang i lik med cmm.
Jag saknar tillgänglig kollektivtrafik ut till byarna. Önskar även att kommunen ser ett värde i att behålla lanthandlarna som finns på landsbygden.
Det är hemskt tråkigt att se en efter en stänga. Senast att stänga var Nikkala. Kommunens hemsida - Att den hålls dagsaktuell samt att alla
länkar är aktuella och fungerar.
Föreningsinformation på hemsidan?
Mera aktiviteter i hela samhälle
Ungdomsgård i Marielund.
Mer entreprenörskap från grundskola. Fler möjligheter till utbildning, Det kan vara kursverksamhet, privata akademier men också universitet
och gymnasie.
Aktiviteter att göra t.ex. bowling, bättre/fräschare badhus, nöjesfält.

Bättre kollektivtrafik mellan byarna norrut och stan.

utbildningar och ev. Samarbete med Torneå, gällande utbildnings utbud.

Fler yrkes

Mer fasta jobb —> mindre socioekonomiska problem —> tryggare

människor och familjer —> bättre psykisk hälsa —> minskad kriminalitet
Privat Säbo o Privat HC o Fotvård på HC.
Mera arbetsplatser till unga som vill jobba helger, kvällar och sommar, unga 15 år framåt. Akutmottagning dygnet runt, levande landsbygd
Haparanda stad har alldeles förliten lön alla vård-/omsorg yrke människor. On vi jämföra löner andra norrbotten kommunen. Unga vuxen har lätt
flytta annan kommunen därför att dom ge bättre lön vård-/omsorg sidan.
fler restauranger och bättre nöjesliv,typ konserter
- arbetstillfällen, så det flyttar nytt folk in - nya, spännande utbildningar, högskoleutbildningar på plats (iaf någonsorts) - roliga aktiviteter som
ordnas i många andra städer i Sverige - bättre vägar/gator, cykelvägar -aktiviteter som lockar ungdomar att röra på sig/ friidrott ute; höjdhopp,
längdhopp, löpbanor etc på skolgårdar - flera nya affärer, restauranger, kaféer
Ett bra badhus spa
Framtidstro
Sjukhus, bättre kommunikationer ..tåg till Sthlm.
Något som liknar en gågata med fik, affärer och kanske en park. Nu känns "stan" så trist med alla uppsagda affärer. Järnvägen ska börja gå
och vi kan ha snabbare och smidigare trafik till Luleå och Oulo.
Tågtrafik till och från Haparanda.
Ekobad vid stranden Ny modern sim/sporthall
Ett utebad i stranden.
Arbeten inte bara handel, yrkesutbildningar så inte ungdomarna måste flytta för utbildnings skull.Krogar o dans.Tågförbindelse till Luleå.
Större industri och att invånare blir fler.
Kaipaan toimivaa terveydenhuoltoa. Rahalla pääsee lääkäriin Tornioon, mutta miksi sitten maksaa veroja Haaparantaan, kun mitään ei saa
vastineeksi!
En slät yta där simocenter ligger. Fungerande sjukvård/tandvård.
Satsning på hela kommunen, inte bara centralorten.
Möjligtvis mer omfattande barnsjukvård så man inte behöver fara till Kalix/Luleå så fort det är någonting.
Öppen akutmottagning dygnet runt
En bro för promenader och cykel, vid, brevid eller under järnvägsbron
Mera fungerande skola för finsktalande barn och behöriga lärare. Personligen hejar jag det nya strukturet för att alla skulle få tillgång till
behöriga lärare. Mera företag till gamla stan, kanske något med konst och attraktiva evenemang, Pga vädret måste man ibland ha det inomhus.
Mera pubar och diskotek till Haparanda. Persontågtrafik är en dröm. Och Universitet förstås.
Trygghet i samhället, mer aktiviteter under sommar, affärsman som vill etablera sig i Haparanda.
Ett ordentligt gym. Aktivitetshus för barn och deras familjer. Ordentliga gator. Bättre turistnäring.
Arbetsmöjligheter för alla som vill jobba inom kommunen
Friska skollokaler. utveckla turismen. långsiktiga satsningar på att utveckla skolorna/ utbildningen i Haparanda ( friska lokaler, att inte fler
behöriga lärare inte lämnar kommunen ) cykelväg längre västerut längst E4:an än till Nikkala.
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Industriell verksamhet. Större satsningar på turism.
Alla borde satsa på hållbarhet mer. Jag hoppas också att HaparandaTorneå blir en världsberömd turistmål.
En ole varma.
siellä pitäisi olla isokauppakeskus, enemmän asukkaita,
Cape East. Utomhusbassäng. Sommarjobb till alla ungdomar från 15 år. Förutsättningar för alla ungdomar att fullfölja gymnasieutbildning och
som kan leda till arbete. Bättre möjligheter till arbete för ungdomar efter avslutad gymnasieutbildning. Att alla barn/ungdomar har möjlighet att
lära sig finska språket, utöver svenska. Bättre kommunikationsmöjligheter/förbindelser (tågtrafik). Sjukvård som är bemannad dygnet runt.
Polismyndighet som är bemannad dygnet runt. Aktivt arbete mot droger.
Lisää pyöräteitä.
minusta täälä voisi olla paremat pyörä teitä ja tien ylitys mahdolisuuksia ja nuorille enemän tekemistä
Bussförbindelse till Seskarö under Lördag - Söndag
Bättre ordning i stan. Bättre vägar
Skolgård
Hundrastgård i Karungi, bättre lekplatser i byarna, gångväg till Haparanda
.
Vi kan utveckla stranden så att den blir mer attraktiv för både kommuninvånare och turister - med t.ex badbrygga och tempererad pool. Vi
behöver göra torget mer levande. Riv grillen!!!! Inspirera företagare att öppna caféer, pubar... små-shoppar på torget, det kan göra det
attraktivt.
Saknar kollektivtrafik till och från byar, som det är idag finns ingen möjlighet att åka till och från jobbet, då tiderna inte passar. Sedan finns ingen
möjlighet att åka under helgen när jag arbetar skift..
ta en kopp kaffe/te.

Saknar även uteliv, (menar inte festarställen) Utan fik, cafeer där du kan sitta och kunna

Marknader under sommaren, det händer inte så mycket här i lilla happis.

Fler elektronik butiker. Fler fritids byggnader.
Bättre vägar, bättre badhus och mer aktiviteter för ungdomar.
Haparandas bostäder kan ju fundera på nu när framtiden står för dörren och alla måste vara uppkopplade. Att alla för detta. Husen på Seskarö
glömde man av när man grävde och kopplade in de hos folk som bor i egna hus. Vi som tycker om att hyra kanske också ville ha detta. Då man
måste boka det mesta via internet tex denna enkät skall göras via internet. Snart klipper telia luftledningarna och vi kan ha wi-fi tyvärr kommer
som ni vet inte landsbygden gå G5.
Mera samarbete med Tornio genom olika evenemang osv.
Tråkigt att handeln förflyttats från stan till områdena utanför centrum.
Fler besöksattraktioner. Legoland.
Vi i små byarna vill gärna vara med och delta i Haparanda. Varje gång man ska in till stan ska man behöva köra bil. Inte bra för miljön Vi vill se
bussförbindelse eller tåg från små byar in till stan! Vi ska kunna ta barnen o sätta sig på bussen till stan och sedan veta att vi kan åka hem
sedan. Levande landsbygd tänk på miljön.
Utomhusbad! som vi väntat. Satsning på turism och barnfamiljer. . samverkan med Torneå i större utsträckning t ex sjukvård, polis, skola. Fler
kulturarrangemang. Fokus på det unika vid gränsen. Göra stan mer inbjudande. Locka hit industrier och högre utbildningar. Fräscha lokaler
för skola, fritids och förskola.
Fungerande hälso- och tandvård. Skola med riktiga lärare.
Bra gator, fungerande skolor med tillräckligt av utrymme/lokaler, likvärdiga skolor med kompetent personal och tillräckligt med resurser, lägre
hyror så alla har råd att bo och utveckla hela staden, positivt tänkande, fler företag, industri som ger fler arbets tillfällen, respekten att vi alla är
lika värda, lita på att med förändringar kan man även lyckas, att våga prova på något nytt med ny organisation eller förändring kan ge resultat,
locka och ta in unga/yngre in i politiken, samarbete
Utbildade lärare och mer aktiviteter för ungdomar
Jag hoppas att Haparanda ska vara ett smultronställe där ursprungsbefolkningens språk, kultur och identitet bejakas och den tråkiga historian
med arbetarstugor, skallmätningar, skam och mindervärdeskänsla skrivs om. Haparanda ska vara en stad för tornedalingar, svenskar och
sverigefinnar. Finskan och meänkieli ska vara en självklarhet t ex i skolorna. Det ska medvetet förmedlas till barnen att det är fint att komma
härifrån. Skolorna ska ha detta som en röd tråd och det kan kanske tom göra Haparandas skolor till attraktiva arbetsplatser, eftersom de inte är
helt vanliga skolor i en avfolkningsbygd. Vi behöver också mer resurser till hälsocentralen och barn- och ungdomsmottagningen. Nu måste man
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ta sig till Kalix, vilket inte alltid är så enkelt. Det är också svårt att ta del av klimatansvaret när avstånden och det klena kollektivtrafiknätet
kräver egen bil.
bättre hälsöcentralen. jätte svår få tiden dit.
.
Mer liv och rörelse i gamlastan. Fler läkare/tandläkare Mera öppet tider på simhallen. Om man jobbar skift så har man alldeles för få
tillfällen/vecka när man kan nyttja den. Bra skonsam motionsform för alla även om man har lite krämpor. Om ni vill satsa på att alla era
medborgare skall kunna behålla en god hälsa så MÅSTE simhallen förbli öppen. Vintertid en rundskridskobana för nöjes skridskoåkning i
centrala stan kanske på stranden.
Mer invandraräffarer Lågprisbutiker Pub Skoaffär Klädkedjor som Lager 157 Riktig badstrand Fler äldreboenden även privata
Äventyrsbad.
Mer aktiviteter till barnen. Speciellt till dom äldre 5+.

Fler småföretag och industri som kan ge mer arbete. Inte bara affärer.

Samhällsengagemang och vilja att förändra. Öppenhet gentemot de nyanlända som kommer hit.
Möjliggöra billiga butikslokaler i centrum för små företagare och popup stores. Satsa på aktiviteter till barn (äventyrsbad, äventyrsbanor
utomhus) så att vi lockar mer turister i samband med shopping och Ikeabesök, Hoppas cape east är igång och lockar människor. Att vi har
lyckats göra våra gränslösa städer synliga på världskartan genom att marknadsföra vårt vackra område på ett bättre sätt och också genom att
ha något att göra för de som kommer hit... Att det finns en båt som trafikerar människor under sommaren mellan Haparanda och Torneå, åker
längs älven fram och tillbaka och man kan hoppa av på olika ställen, cementkajen, Toranda, River restaurang, Nordbergs möljä osv

Ett fint

gångstråk mellan stranden i Happis och Nordbergs möljä i Torneå...
Mer nya bostäder.
Gator som är släta och fina och cykelvägar ut mot byarna.

En positv anda och synsätt även mot våra ungdomar som är födda här. Tro på

dem, lyfte dem och beröm det som är bra. Ett fungerande ungdomshus, ett funktionellt badhus och samlingsplatser för barn- unga och gamla, t
ex ett kulturens hus i mindre format.
Bra infrastruktur både väg och digitalt. Moderna företag för att ha en attraktiv arbetsmarknad.
Ett gemensamt narrativ, detta är vi, som förmår samla och engagera. Det måste både vara brett och tillräckligt smalt för att ge riktning.
Människor är både här och paradoxalt inte här, närvarande men inte deltagande i vad vi är på denna plats. Önskar er uppriktigt lycka till med
visionerandet! /Krister F.
Bättre skolor.
Saknar ett nätverk mellan polis, socialtjänst, förskolelärare och lärare mm. Ett nätverk för att tidigt kunna upptäcka och förebygga förhållanden
för barn som inte är bra. Användandet av droger eskalerar och man kan ju ställa sig frågande till vilken policy till bla droger vi har inom
kommun och skola. Kanske skulle behövas tätare eftersök med hund i skolor osv och även genomföra slumpmässiga drogtester bland
ungdomar. Ha en plan för hur man ska gå tillväga och arbeta med de som aktiva. Vi har flera barn och ungdomar som inte kommer till skolan,
hur ska vi hantera detta? Gemensamt arbeta kring de olika problemen för att få bukt på detta. Sätt in extra resurser! På 10-15 år kommer vi
kunna se ett gott resultat av ett hårt och eventuellt även lite kostsamt arbete.
Svensktalande personal inom vården
Ett levande torg med handel och det svenska språket.
Fler arbetstillfällen
Saknar tåg trafik i Haparanda och hoppas att det finns
haparanda

Större utbud på aktiviteter och öppettider på bla badhus

Poliser vill vi fler av i

Mer aktivitet på vintern till turister tex skridskobana på stranden . Ispromenad som tex i Luleå

Mer samarbete med Torneå Bättre lokaltrafik i hela kommunen Fler arbetstillfällen Bättre sjukvård Bättre koll på felparkerare
Bättre vägar
Tåg.
Tempererat bad, mer livat i centrum. bra vägar, gator, cyckelvägar
Något som fångar upp ungdomar som inte mår bra. Få dem att bli mer engagerade och ta egna initiativ. Kanske entreprenörskap i lägre ålder
där eleverna kan komma på vad man är riktigt bra på och möjlighet att utveckla sig själv samtidigt göra sig och sina behov synliga och hörda.
Mer gemenskap med Tornio. Hyreslägenheter av högre kvalitet för seniorer 55+.
اقتصاد المدينة ضعيف ويجب اي يكون هناك محالت و صناعات و نقل أفضل و قطار ايضا
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Skolan i ordning - lokaler och lärare.
Fler aktiviteter för ungdomar (de som inte idrottar behöver också alternativ), fler lärare, speciallärare som avlastar lärare och hjälper undgomar
med svårigheter. Fler industrier som ger jobbtillfällen.
mycket ,men fixa först dom andra
Förbättra möjligheterna till bra sjukvård/tandvård inom vårat gränsområde. Att kunna besöka sjukvården på finska sidan utan att det behöver
kosta multum el att behövande måste ligga ute med stora summor pengar o sedan vara osäker om ersättningen från FK. Arbeta i regionen med
att förenkla systemen med bla FK inom gränsområdet. Det är en stor tillgång att ha Finland så nära varför ej nyttja den möjligheten bättre?
Hund-dagis saknas! Ang promenad/cykel led! Att bygga en gång/cykelbro från Cape East till finska sidan detta skulle utöka motionerandet runt
hela vårat närområde och trevlig utflykt till den blommande "aboretum" park som finns på finska sidan samt övrigt som finns att se längs efter
älven. Finska sidan har bra cykelleder som man kan ta sig vidare på.
Nattvandrare.
Framtidstro. Utbildningskultur. Mysiga miljöer i stan och vid älven. Ett utomhusbad som gör att turister stannar längre tid. En gymnasieskola
med praktiska linjer. Olika kreativa alternativ för grundskolan ex Waldorf Platser som fångar upp ungdomar som är i riskzonen Stod i skolan
så att alla når målen.
de som saknas är någon industri som genererar arbete och inte bara handelsarbete.
Kulturhus, industrijobb, fler båthamnar/bryggor i skärgården, ökad tillgänglighet till skärgården, utvecklat föreningsliv,
Ja, vi skulle ha fler uteserveringar.
Bättre planerare på kommunen. Alla våra byggnader eftersätts, det är så gott som 0 underhåll. Vi kommer inte ha ett anrikt och fint badhus tex.
Vi har inga byggnader att visa upp, hela innerstan kommer att vara riven, kul!
Mer lokala företag inom tillverkningssektorn. En riktad satsning mot idrottsföreningar som tar hand om våra ungdomar.
Optimism, gnosjöanda, okonventionella lösningar, kompetens
Torget är i princip dött. Det är väldigt trevligt o fint men outnyttjat. Lekparken är ganska värdelös. Man skulle kunna ha en bredare variation av
restauranger i stan (utan pizza o hamburgare). Folk behöver äta nyttigare! Trevligare och lite personliga restaurang vid torget, där man har
relativt billiga priser och ändå nyttig mat. Mer återkommande torgverksamhet, det kan vara försjälning, loppis, konserter, utomhusträning... vad
som helst!

Mer parker vid gränsen saknar jag.

Invånarna ska ha bättre gång och cykelvägar. Om nya skolstrukturen kommer som det är

planerat måste vi ha det enkelt och tryggt färdas mellan centrum och de olika skolorna, och våra jobb, utan att man måste äga privat bil.
Vårdcentralen behöver ha akut öppet varje dag!
1. Miljötänk - hur ställer vi om till fossilfritt samhälle? Kollektivtrafik 2. Utvecklad skola med fokus på kunskapssamhället - språk, naturvetenskap
mm 3. Större trygghet genom hälso-sjukvård och tandvård med bra resurser och få ner droganvändningen 4. Utveckla lantbruket för mera
lokalproducerat.
Saknas personal i hälso- sjukvård och tandvård samt behöriga lärare. Kollektivtrafik. Eko kommun.
Bra matställen och pubar samt förändra de snåla människornas attityd till att få ut och äta gott och dricka nåt gott till maten !
Dom affärer som valt att stänga, bättre skolsystem, gång och cykelvägar till byarna, lägre skatt.
Järnvägförbindelse
Bättre gator
Utomhusbad liknande Övertorneå eller Kalix
Bättre bussförbindelser
utomhusbassäng på sommaren

Fler poliser, mer öppet på hälsocentralen

En förskola och skola som ger varje barn / elvev möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Nytt eller renoverat badhus. Ett ställe där vi Haparandabor kan träffas, dit det är lätt att slinka in, ha möten eller uppträdanden. Det känns att vi
behöver ha mer sammanhållning. Klättervägg. Samarbete över gränsen, linbana till Toranda.
Bättre o tydligare info på komunsida. Vem sitter i KF KS mm
Upphandling på skolmat likt den Bodens Kommun gjort. Cykelväg till Karungi Vandringsvägar/ridvägar från stan och ut till byarna Ny förskola
i Karungi så att skolan kan växa. Industriföretag men med grön inrikting. Kommunalt samarbete med bönder (kan kommunen köpa in
betesdjur nöt/får) som håller allt igenvuxet landskap öppet, som sedan slaktas och går till ex skolmaten? )

Fler tjejer i idrotten

Ungdomsvårdshem. Cyklar som kan lånas/hyras ut vid Torget till turister/besökare som kan cykla o se vår lilla kommun o cykla över gränsen.
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- enemmän leikkipuistoja ja sisätiloissa olevia leikkipaikkoja (varsinkin alle 10-vuotiaille) erilaisine aktiviteetteineen - parempi kuntoiset kadut alikulkutunneli Ikean ja Coopin väliin - Strandenille enemmän toimintaa, musiikkia ja tapahtumia kesäisin sekä kahvila/kioski/grilli, joka on
avoinna pitempään aurinkoisina päivinä - kunnon leirintäalue palveluineen - enemmän erilaisia harrastus mahdollisuuksia eri ikäisille (esim.
baletti, uintikoulut, luovat harrastukset, jne) - kylpylä/hotelli (saisi ihmiset tulemaan Haparannalle) tyyliä Oulun Eden - turismin kehitys - koko
kaupungin kehitys (yksi Ikea ei riitä)
Trygghet för dem som i Haparanda.
Lokaltrafik, bravägar, bra cykelbanor
Mer satsningar på föreningsverksamhet, underlätta att driva vidare det vi har.

Mer arbetstillfällen Bättre skolresultat En fortsatt bra äldrevård

Mer banor för utomhus aktiviteter och friskvård även ute i byarna, arbeta för att få cykelvägar till byarna
Utebad, levande centrum, efterskolan aktiviteter för mellanstadiet och äldre. Elbussar, kommunala elbilar (tjänst). Fungerande
samhällsfunktioner som ser och förebygger tidigt missbruk som på sikt leder till brott och utanförskap med höga samhällskostnader och
personliga tragedier som följd.
Fler inriktningar på gymnasie nivå. Så att ungdomar inte behöver lämna kommunen för att studera. Lämnar du kommunen så är risken stor att
du stannar där du studerat.

Det bästa hade ju varit om vi även hade haft attraktiva utbildningar på vuxen nivå, för att locka hit nya studenter

som förhoppningsvis blir nya medborgare på sikt.

Fler arbetsplatser. Vi behöver fler industrier tex.. Haparanda måste skapa fler långsiktiga

arbetsplatser med seriösa arbetsgivare. För att få folk att stanna och må bra i kommunen.. Bra arbetsplatser skapar trygga medborgare, på
många plan.

Bättre sjukvård.

Mer detaljhandel , mer indrustrijobb
Möjligheter för alternativ barnomsorg, så som penning för att ta hand om barnen i hemmet, dagmamma, flerfamiljssystem
Mer differentierad arbetsmarknad och bättre utbud av t ex restauranger och matvaruaffärer. Järnvägstrafiken måste komma igång om
Haparanda ska utvecklas/överleva och bli en attraktiv ort att bo på och pendla till och från. Bättre skola och få bukt på det mycket stora
drogproblemen som finns i staden idag.
Industriell verksamhet behövs för att det ska finnas arbete utöver handeln. Även satsningar på byggnation och renovering behöver göras för att
lolala hantverkare ska kunna överleva
Vuxna ska vara med ungar, att dom får stöd, får vuxen kontakt och lär riktiga saker. Ungdomenshusar/stationer med personal i alla större byar!!
Att unga behöver inte ta buss eller moped till stan och möta varandra och chilla. Satsa inte bara för kultur och nöje.... Unga behöver lära riktiga
saker, och nånting att göra med händer.
Nybygd skola, idrottshus, badhus.
Mer poliser. Mer lekparker med klättring och linbanor!

Dagmammor!

Större simhall, fler hund parker, fler ställen där ungdomarna kan umgås, ungdoms hus. Fler lekparker för barn. Mer små företag.
• Yrkesutbildningar • Årlig företagsmässa sista

Lör/Sön i Oktober. Där visar alla företag upp sig (lagom innan jul) Med olika mat och

Underhållning kan detta bli en uppskattad resa till Haparanda varje höst. • Haparanda Stad sidan ska ha en aktuell lista på alla företag, gärna
med bild. Dessa ska vara lätt för alla att hitta ! • Kommunen ska göra ALLT i sin makt för att kunna nyttja egna företag för alla inköp. •
Cykelväg från Ikeas entré till Stationsgatan med fria cyklar / sparkar
Satsa på barnen! Inte bara fotboll i stan. Finns inga aktiviteter i byarna. Det flesta aktiviteterna måste sökas på andra sidan gränsen.
Kvällscafeer, utomhusserveringar. Aktiviteter! Utbudet är tråkigt.
Tåg, småbåtshamnar, marknadsför vår fina skärgård (turbåt ut till öarna, kanske glass försäljning & tältcamping osv på hanhinkari?).
Tåg förbindelse söder och norr över Polisnärvaro, antalet poliser Upprustade vägar!!!!(katastrofala vägar just nu), gäller även byarna Fler
läkare på hälsocentralen Fler tandläkare Bättre äldreomsorg, där tid finns för de äldre Finare stadskärna Bättre skoterleder med tydliga
markeringar/information
Bättre lokaltrafik GC-väg norrut hela vägen t kommungränsen Fler företag och då också Fler arbetstillfällen (inte bara inom handel) Att de
med makten lyssnar på folket, vilket de som har makten nu INTE gör!
Mer butiker, gallerior och industri verksamhet. Bra mororgård med möjlighet låna garage
En regelbunden persontrafik med tåg för att möjliggöra arbetspendling både till och från Haparanda på ett klimateffektivt och säkert sätt. Det är
ju bara delvis en kommunal fråga men min förhoppning är att kommunen arbetar intensivt för att möjliggöra detta.
Utomhuspool
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Mer trygghet, träningsplatser för hundar ex inomhus anläggning såsom ridhus, tidsbegränsat trafikflöde längs med köpmansgatan och torget
(ex. ingen trafik mellan kl.22.00 och 06.00) utom vid speciella tillfällen med tillstånd såsom classic car motormeet. Trevligare stadsområde ex
mer träd, blommor, snygga upp flertalet husfasader.
Cykelväg norrut.
Cykelvägar mot Karungi
Äldreboende för 65 år och uppåt!
Mer turism, naturuppleveleser, restauranger och cafe, släpp mer stugtomter, en skola där alla elever lyckas,
Jag saknar samarbetet och en dialog mellan kommunen och föreningarna i stan. Man har under flera år bara satsat pengar i en förening istället
för att satsa på bredd idrotten. Kommunen behöver börja föra en dialog med föreningarna och fråga "Vad kan vi som kommun bidra för att eran
verksamhet ska fungera?" Sluta gissa vad föreningarna behöver och fråga dem istället, för de vet precis vad de behöver. Fokusera på
anläggningarna och sätt inte in pengar direkt i en förening.

Allt fler personer i kommunen är stillasittande och behöver röra på sig mer. Inför

mer idrott i skolan för att aktivera barnen och på så sätt slippa att barn/ungdomar gör bus på stan för att bli av med energi.
Hundrastgårdar ute i byarna
Odlingslotter som det har pratats om! Mer arrangemang i form av föreläsningar/seminarier/workshops etc inom olika områden som kan vara
relevanta. Mkt bra t.ex. när det var en kvinna här och föreläste om billig mat. Samt att kommunen skulle kunna arbeta mer för att dra hit
artister/komiker/teatrar.
Bättre utbildnings möjligheter
Mer o bättre gång o cykelvägar
fler egenföretagare
Levande centrum
Festival för hela familjen ungefär som Kalix har, utebad !
Ett mer öppet och tillåtande klimat. Med mer fokus på mångfald, jämställdhet, jämlikhet.
- Bryggor längs med stranden i stan - Öppet på kommunala idrottshallar även under sommaren, att begränsa SM satsningar med att delvis
stänga helt under högsäsong är inte rimligt om man vill ha framstående idrottskvinnor och män på orten - bra asflaterade vägar/gåvägar så
man kan åka inlines och rullskidor.
Framtidstro! Barnen är våran kommuns framtid, då förhastar man igenom ogenomtänkta beslut. En tro på att alla kan göra skillnad för någon i
något. Finns alldeles för mycket negativitet.
Cykelvägar och annan service i byarna
Mer familj aktiviteter och likana saker som.exempel classic motor meeting som gör att människor kommer hit till haparanda.
Få lättare jobb i kommunen, inte att man ska känna hen o genom hen få jobb. Utan av ärlig chans kunna få visa vad man går för och visa vilken
bra medarbetare man är.
Nästan allt.
Fler gång och cykelvägar för att ta sig ut ur staden både norr- och söderöver. Kul att kunna cykla till Kukkolaforsen tex utan att riskera livet.
Bättre lokaltrafik, idag rundar ringlinje inte ens Närsta.
Se ovan
Cykelväg 99 an Bro över Kukkolaforsen Mer aktiviteter/happeningas på landsbygden Märkta skogsleder
Restaurering av gamla Vattentornet inkl spiran tillbaka. Göra den till en konst o utställning hall/ utställning om Haparandas historia! Gör
strandområdet, vid cementkajen, mer attraktiv- en stradpark med växter (som inte skymmer älven) och bänkar, lite historisk miljö "postlinbanan" men som en gång o cykelväg till finska sidan. Eller om det går att bygga på järnvägsbron en gång o c.väg. Uppfräschning av
torget. Bort med den fula lekparken, bort med bilarna på torget. Snygga till byggnaderna "Handlarn o låta gamla huset Tornedal o co få sin
gamla ursprungliga utseende.
Trygghet
Tågtrafik. Äventyrsbad.
Uppskattningen av den enorma ideella insatsen som föreningslivet gör för oss alla. Lokaler i vilka föreningslivet kan verka.
Större varaktiga företag som grundbult
Ja, fina mysiga uteplatser både sommartid och vinter. Mötesplatser där alla kan mötas för en fika eller samtal.
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Festivaler, händelser i gränsen.
Enemmän työpaikkoja? Pystyykö kunta puuttumaan mitenkään tuohon että liikkeet loppuu koko ajan? Mm. Skopunktenki lopetti kun vuokran
hinnasa ei tultu yhtään alas. (Tiedän että ikanotalon omistajat etelässä, ei kunta) mutta aika huolestuttavaa että ainaki 8 liikettä lopettanu
viimesen 2 vuoden aikana, kohta täälä ei oo mitään muuta ko narkkareita, eläkeläisiä ja pakolaisia
More stores. train to go to other cities . more jobs
Förbättra vården i region Norrbotten, sjukvården på lokal nivå
Cykelvägar behövs, skjuts till äldre, bättre busstrafik
Bättre förbindelser med buss/tåg
Mera industri, arbetstillfällen, äldre omsorg i byarna, bredband i alla byarna
Cykelvägar, fibernät
Laaja kaista, teiden kunto, parempi sairaanhoito
Fibernät till alla, bättre vägar till byarna, bättre sjukvård, bättre vårdcentral, bättre äldreomsorg, cykelvägar.
Fler marknader, jordbruk, mat, kläder, hemslöjd, mer innovation inom konsunent
Meningsfulla arbeten, man ska inte känna att man ska behöva flytta för att bli ”något”
Mötesplatser. Kulturevenemang. Satsningar på centrum så det inte dör ut. Subventionerade hyror i stan. Ett lokalt mysigt café.
Universitetet, bra kommunikationer,buss tåg flyg, mera jobb
Bra järnvägsförbindelser. Universitet. Satsa på stranden. Mera aktiviteter. Staden ska vara attraktiv.
Sjukvård, bättre samarbete över gränsen
En akutmottagning som faktiskt har öppet var dag och kväll för akuta behov.
Liv! I Haparanda bor det massor av ungdomar som inte har ställen att vara på. Vi behöver få lite mera spänning i staden! Dessutom är allting
här uppe dyrare än i majoriteten av landet, trots att här bor en massa studenter/ungdomar och pensionärer.
Mera affärer, tex: Willys. osv..
Mer konserter med kända artister.
Työpaikkoja ,vanhusten ja lasten hyvinvointiin satsattava.
Samma som övan!
Vanhuksille ja eläkeläisillä aktiviteettijä enemmän.
Vet ej
Locka in mera folk, mera kvällsaktiviteter och hobbyställen
Ett nytt bibliotek
Bättre vägar.
Distrikt sköterska.
Fiskekyrkan.
Butiker, krog/uteställe
Fler affärer och möjligheter till rekreation.
Ungdomsstöd, hälsostöd, missbruksstöd, galleria, affärer.
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