
Medborgarundersökning 2015 Q4 

Genomförd av CMA Research AB 

Januari 2016 

Helsingborgs stad 



Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q4, sida 1 

Innehåll 

Sammanfattning 2 

Fakta om undersökningen 3 

Fakta om respondenterna 4 

Resultat 6 

Diskriminering 7 

Ekologiskt fotavtryck 16 

Kontaktcenter 28 

Bilaga 



Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q4, sida 2 

Sammanfattning 

Diskriminering 

Medborgarna upplever främst att personer i 

Helsingborg diskrimineras på grund av etnisk 

tillhörighet. De områden som man främst 

diskrimineras inom är arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden. Yngre upplever i högre grad än 

äldre att diskriminering förekommer, speciellt pga. 

etnisk tillhörighet, religion samt på arbetsmarknaden 

och inom skolan. 

Tolv procent upplever att de själva har blivit 

diskriminerade på grund av sin ålder. 

Ekologiskt fotavtryck 

Medborgarna kan till stor del tänka sig att ändra sitt 

beteende för att det ekologiska fotavtrycket ska 

minska. Sju av tio kan tänka sig att äga en bil som 

drivs av förnybara bränslen. Det är dock bara fem 

procent som redan gör det. 

Att välja bort egen bil och bli medlem i en bilpool är 

dock inget som medborgarna kan tänka sig i någon 

större utsträckning. Över hälften kan inte tänka sig 

det och bara var femte verkar positiva. 

  

Att tänka sig att äta minst hälften av måltiderna 

vegetariskt är det blandade åsikter om. 38 procent 

kan tänka sig att göra detta medan 42 procent inte 

kan tänka sig det. Kvinnor är mer positiva till det än 

män. 

Kontaktcenter 

56 procent av medborgarna har hört talas om 

Helsingborg kontaktcenter. En tredjedel av dessa vet 

att de har öppet på lördagar och drygt hälften har 

varit i kontakt med dem.  

Majoriteten är nöjda med bemötandet de fick på 

Helsingborg kontaktcenter och de allra flesta fick 

även den hjälp de behövde. 
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Fakta om undersökningen 

Bakgrund och syfte 

Helsingborgs stad genomför kontinuerligt 

undersökningar bland medborgarna i Helsingborg. 

Denna mätning syftar till att undersöka hur 

medborgarna ser på förekomsten av diskriminering i 

Helsingborg. Vidare är syftet att se vad man 

värdesätter för en god livskvalitet och även 

privatkonsumtionens påverkan på miljön. 

Genomförande 

Undersökningen har genomförts under perioden  

december 2015 - januari 2016 av CMA Research AB 

(www.cmaresearch.se). 

Projektledare på CMA är Henrik Brandes och 

rapporten har författats av Thomas Carlsson. 

Metod 

Undersökningen har genomförts genom en 

medborgarpanel via webben. Målgruppen för 

undersökningen är personer bosatta i Helsingborg 

som är mellan 18 och 80 år gamla. 

Uppnådd svarsfrekvens: 72 procent 

(1709 utskick, 49 ej kontaktbara och 1197 svar)  

Felmarginaler i resultaten: 1-3 procent på totalnivån.  

Resultaten har viktats med avseende på ålder och 

kön för att spegla den verkliga fördelningen bland 

befolkningen i Helsingborg med avseende på dessa 

faktorer. Resultaten presenteras på totalnivå samt 

gruppnivå. 

Enkät 

Enkäten består av frågor som rör diskriminering, 

ekologiskt fotavtryck och kontaktcenter. 
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Fakta om respondenterna 

Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.  

Något över hälften av respondenterna är 

män. Gällande ålder så är störst andel av 

respondenterna mellan 45 och 64 år gamla. 

Majoriteten av respondenterna har bott i 

Helsingborg i 11 år eller längre. 

Ålder Antal Andel

18-24 år 30 3%

25-44 år 271 23%

45-64 år 502 42%

65 eller äldre 394 33%

Kön Antal Andel

Man 623 52%

Kvinna 572 48%

Annat 2 0%

Antal år i Helsingborgs stad Antal Andel

2 år eller kortare 7 1%

3-5 år 64 5%

6-10 år 110 9%

11 år eller längre 1010 84%

Bor ej i Helsingborg längre 6 1%
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Fakta om respondenterna 

Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.  

Något över hälften av respondenterna är 

förvärvsarbetande/anställda. En tredjedel är 

pensionärer. 

Nästan sex av tio har universitet/högskola som 

högsta utbildning. 

Huvudsaklig sysselsättning Antal Andel

Arbetande/anställd 616 51%

Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär) 392 33%

Egen företagare 100 8%

Studerande 25 2%

Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 23 2%

Tjänstledig eller föräldraledig 14 1%

Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 11 1%

Hemarbetande, sköter hushållet 1 0,1%

Annat 15 1%

Högsta utbildning Antal Andel

Grundskola eller motsvarande (folk-/realskola, Komvux-grund) 100 8%

Gymnasium eller motsvarande (KY, folkhögskola) 401 34%

Universitet/högskola 693 58%

Ingen avslutad utbildning 3 0,3%
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Resultat 
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Diskriminering 
Anledningar 

Flera alternativ har varit möjliga varför andelarna summerar till mer än 100 procent 

Den vanligaste orsaken till att personer i Helsingborg 

diskrimineras tror helsingborgsborna är på grund av 

etnisk tillhörighet. 27 procent uppger detta som en 

trolig orsak. 

Drygt 40 procent av medborgarna upplever inte att 

människor i Helsingborg på grund av någon av 

nedanstående anledningar. 

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Funktionsnedsättning/ funktionsvariation

Ålder

Kön

Sexuell läggning

Könsidentitet eller könsuttryck

Nej, jag upplever inte att människor i Helsingborg 

diskrimineras på grund av dessa anledningar

Vet ej

27%

18%

17%

14%

11%

10%

8%

41%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att personer i Helsingborg diskrimineras på grund av någon av följande anledningar? 



Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q4, sida 8 

Diskriminering 
Jämförelse - Anledningar 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Upplever du att personer i Helsingborg diskrimineras på grund 

av någon av följande anledningar?
Man Kvinna

18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Etnisk tillhörighet 25% 28% 50% 26% 23% 20% 20% 21% 31% 27%

Religion eller annan trosuppfattning 16% 19% 38% 18% 14% 13% 12% 19% 18% 18%

Funktionsnedsättning/ funktionsvariation 13% 19% 26% 17% 17% 11% 19% 14% 18% 17%

Ålder 15% 13% 8% 13% 14% 19% 12% 13% 15% 14%

Kön 8% 13% 25% 11% 8% 8% 9% 10% 12% 11%

Sexuell läggning 10% 10% 26% 10% 7% 4% 8% 10% 9% 10%

Könsidentitet eller könsuttryck 7% 8% 21% 8% 6% 3% 7% 7% 8% 8%

Nej, jag upplever inte att människor i Helsingborg diskrimineras 

på grund av dessa anledningar
46% 36% 35% 41% 42% 42% 37% 44% 39% 41%

Vet ej 16% 23% 7% 19% 22% 23% 29% 22% 17% 19%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Diskriminering 
Jämförelse - Anledningar 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Upplever du att personer i Helsingborg diskrimineras på grund 

av någon av följande anledningar?

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Etnisk tillhörighet 25% 20% 53% 19% 30% 25% 27% 27%

Religion eller annan trosuppfattning 17% 10% 39% 12% 19% 13% 17% 18%

Funktionsnedsättning/ funktionsvariation 15% 13% 38% 13% 12% 15% 17% 17%

Ålder 13% 6% 13% 19% 5% 15% 15% 14%

Kön 11% 3% 22% 7% 10% 8% 11% 11%

Sexuell läggning 10% 7% 16% 4% 8% 9% 10% 10%

Könsidentitet eller könsuttryck 8% 3% 16% 3% 5% 9% 8% 8%

Nej, jag upplever inte att människor i Helsingborg diskrimineras 

på grund av dessa anledningar
41% 48% 32% 43% 45% 36% 41% 41%

Vet ej 21% 19% 6% 22% 16% 27% 19% 19%

Totalt

Sysselsättning Antal år
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Diskriminering 
Områden 

Flera alternativ har varit möjliga varför andelarna summerar till mer än 100 procent 

Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden tror 

helsingborgsborna är de vanligaste områdena där 

folk blir diskriminerade i Helsingborg. 

Ungefär var tredje upplever inte att det förekommer 

diskriminering inom någon av nedanstående 

områden. 

 

Arbetsmarknaden

Bostadsmarknaden

Skola/utbildning

Vården

Socialtjänsten

Barnomsorgen

Nej, jag upplever inte att det förekommer 

diskriminering inom några av ovanstående områden

Vet ej

32%

25%

15%

13%

6%

4%

32%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Upplever du att personer diskrimineras i Helsingborg inom något av följande områden? 
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Diskriminering 
Jämförelse - Områden 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Upplever du att personer diskrimineras i Helsingborg inom 

något av följande områden?
Man Kvinna

18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Arbetsmarknaden 32% 32% 50% 31% 31% 26% 29% 28% 35% 32%

Bostadsmarknaden 23% 26% 22% 27% 25% 22% 15% 22% 27% 25%

Skola/utbildning 15% 15% 44% 14% 11% 7% 8% 17% 14% 15%

Vården 12% 15% 19% 11% 12% 15% 14% 16% 12% 13%

Socialtjänsten 6% 6% 15% 7% 6% 2% 5% 7% 6% 6%

Barnomsorgen 4% 4% 14% 3% 4% 1% 4% 5% 4% 4%

Nej, jag upplever inte att det förekommer diskriminering inom 

några av ovanstående områden
40% 24% 24% 34% 32% 30% 27% 31% 33% 32%

Vet ej 18% 31% 14% 23% 27% 29% 38% 25% 23% 25%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Diskriminering 
Jämförelse - Områden 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Upplever du att personer diskrimineras i Helsingborg inom 

något av följande områden?

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Arbetsmarknaden 29% 27% 63% 27% 30% 28% 33% 32%

Bostadsmarknaden 24% 25% 27% 23% 13% 22% 27% 25%

Skola/utbildning 15% 6% 38% 8% 14% 12% 15% 15%

Vården 11% 8% 27% 16% 9% 7% 15% 13%

Socialtjänsten 5% 3% 34% 2% 6% 7% 6% 6%

Barnomsorgen 3% 2% 26% 1% 3% 3% 5% 4%

Nej, jag upplever inte att det förekommer diskriminering inom 

några av ovanstående områden
34% 44% 11% 28% 36% 40% 31% 32%

Vet ej 25% 20% 22% 29% 20% 25% 25% 25%

Sysselsättning Antal år

Totalt



Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q4, sida 13 

Diskriminering 
Anledningar till självupplevd diskriminering 

Flera alternativ har varit möjliga varför andelarna summerar till mer än 100 procent 

12 procent upplever att de har blivit diskriminerade 

på grund av sin ålder.  

76 procent upplever inte att de har blivit 

diskriminerade på några av nedanstående grunder. 

Ja, på grund av min ålder

Ja, på grund av mitt kön

Ja, på grund av min etniska tillhörighet

Ja, på grund av min funktionsnedsättning eller 

funktionsvariation

Ja, på grund av min religion eller annan 

trosuppfattning

Ja, på grund av min sexuella läggning

Ja, på grund av min könsidentitet eller könsuttryck

Nej, jag upplever inte att jag blivit diskriminerad på 

några av dessa grunder

Vet ej

12%

7%

5%

2%

2%

1%

1%

76%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Upplever du att du blivit diskriminerad på grund av någon eller några av följande anledningar? 
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Diskriminering 
Jämförelse - Självupplevd diskriminering 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Upplever du att du blivit diskriminerad på grund av någon eller 

några av följande anledningar?
Man Kvinna

18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Ja, på grund av min ålder 10% 13% 19% 5% 10% 19% 18% 10% 12% 12%

Ja, på grund av mitt kön 2% 12% 14% 8% 6% 3% 8% 3% 9% 7%

Ja, på grund av min etniska tillhörighet 7% 3% 15% 6% 3% 1% 3% 6% 4% 5%

Ja, på grund av min funktionsnedsättning eller funktionsvariation 2% 3% 0% 3% 2% 2% 8% 3% 1% 2%

Ja, på grund av min religion eller annan trosuppfattning 2% 2% 6% 2% 0% 1% 3% 3% 1% 2%

Ja, på grund av min sexuella läggning 2% 1% 7% 1% 1% 0% 6% 0% 2% 1%

Ja, på grund av min könsidentitet eller könsuttryck 0% 1% 3% 0% 1% 0% 6% 0% 0% 1%

Nej, jag upplever inte att jag blivit diskriminerad på några av 

dessa grunder
79% 73% 60% 77% 82% 76% 71% 76% 77% 76%

Vet ej 3% 4% 0% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 3%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Diskriminering 
Jämförelse - Självupplevd diskriminering 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Upplever du att du blivit diskriminerad på grund av någon eller 

några av följande anledningar?

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Ja, på grund av min ålder 7% 9% 15% 19% 9% 10% 12% 12%

Ja, på grund av mitt kön 7% 2% 12% 3% 8% 10% 6% 7%

Ja, på grund av min etniska tillhörighet 4% 3% 20% 1% 7% 4% 5% 5%

Ja, på grund av min funktionsnedsättning eller funktionsvariation 1% 2% 2% 3% 0% 2% 2% 2%

Ja, på grund av min religion eller annan trosuppfattning 1% 0% 5% 1% 2% 0% 2% 2%

Ja, på grund av min sexuella läggning 1% 1% 0% 0% 2% 0% 2% 1%

Ja, på grund av min könsidentitet eller könsuttryck 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Nej, jag upplever inte att jag blivit diskriminerad på några av 

dessa grunder
81% 88% 52% 74% 79% 73% 76% 76%

Vet ej 3% 0% 0% 4% 3% 6% 3% 3%

Totalt

Sysselsättning Antal år
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Ekologiskt fotavtryck 
Transport 

Sju av tio kan tänka sig att äga en bil som drivs av 

förnybara bränslen. Det är dock bara fem procent 

som redan gör det. 

Över hälften kan inte tänka sig att välja bort egen bil 

och bli medlem i en bilpool. 

Jag kan tänka mig att:

Åka kollektivt, cykla eller gå till arbetet

Äga en bil som drivs av förnybara bränslen, till exempel el eller 

biogas

Välja bort egen bil och bli medlem i en bilpool

30

70

20

13

11

55

38

5

2

19

15

23

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nej Gör redan Ej aktuellt
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Ekologiskt fotavtryck 
Transport - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att: Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Åka kollektivt, cykla eller gå till arbetet

Ja 27% 33% 31% 30% 34% 22% 35% 27% 31% 30%

Nej 17% 9% 10% 17% 16% 3% 9% 15% 12% 13%

Gör redan 36% 40% 53% 42% 33% 31% 23% 39% 39% 38%

Ej aktuellt 20% 19% 7% 11% 17% 44% 33% 19% 18% 19%

Äga en bil som drivs av förnybara bränslen, till exempel el eller 

biogas

Ja 69% 71% 85% 76% 69% 53% 50% 63% 76% 70%

Nej 14% 8% 4% 8% 11% 18% 12% 15% 8% 11%

Gör redan 6% 3% 0% 6% 6% 3% 3% 5% 5% 5%

Ej aktuellt 11% 18% 11% 10% 13% 26% 35% 17% 11% 15%

Välja bort egen bil och bli medlem i en bilpool

Ja 17% 23% 26% 19% 19% 20% 23% 20% 20% 20%

Nej 61% 50% 53% 59% 56% 50% 38% 57% 56% 55%

Gör redan 2% 1% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 2%

Ej aktuellt 20% 26% 17% 20% 23% 30% 40% 21% 22% 23%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Ekologiskt fotavtryck 
Transport - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att:
Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Åka kollektivt, cykla eller gå till arbetet

Ja 32% 33% 26% 22% 31% 31% 28% 30%

Nej 17% 21% 8% 3% 7% 9% 14% 13%

Gör redan 40% 25% 64% 29% 50% 44% 36% 38%

Ej aktuellt 11% 22% 2% 46% 12% 15% 21% 19%

Äga en bil som drivs av förnybara bränslen, till exempel el eller 

biogas

Ja 77% 67% 70% 53% 74% 69% 69% 70%

Nej 10% 11% 0% 16% 8% 11% 11% 11%

Gör redan 4% 9% 4% 4% 3% 5% 5% 5%

Ej aktuellt 9% 13% 26% 27% 15% 15% 15% 15%

Välja bort egen bil och bli medlem i en bilpool

Ja 19% 12% 41% 18% 27% 21% 20% 20%

Nej 59% 65% 39% 49% 45% 55% 56% 55%

Gör redan 2% 4% 2% 1% 7% 5% 1% 2%

Ej aktuellt 20% 19% 18% 32% 21% 18% 24% 23%

Sysselsättning Antal år

Totalt
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Ekologiskt fotavtryck 
Mat 

46 procent kan tänka sig att anpassa måltidens 

storlek och minska matsvinnet. Hälften uppger att de 

redan gör det.  

42 procent kan inte tänka sig att göra minst hälften 

av måltiderna vegetariska. 

Jag kan tänka mig att:

Välja svenskt kött, fågel och vilt i största möjliga utsträckning

Göra minst hälften av mina måltider vegetariska

Anpassa måltidens storlek och minska matsvinnet

42

38

46

4

42

3

52

15

50

2

5

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nej Gör redan Ej aktuellt
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Ekologiskt fotavtryck 
Mat - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att: Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Välja svenskt kött, fågel och vilt i största möjliga utsträckning

Ja 48% 36% 57% 35% 41% 45% 55% 50% 36% 42%

Nej 6% 2% 4% 5% 3% 5% 3% 4% 4% 4%

Gör redan 44% 60% 36% 58% 54% 48% 36% 43% 59% 52%

Ej aktuellt 2% 2% 3% 2% 2% 2% 6% 2% 2% 2%

Göra minst hälften av mina måltider vegetariska

Ja 32% 45% 47% 36% 41% 34% 23% 38% 41% 38%

Nej 52% 32% 37% 45% 37% 44% 41% 43% 41% 42%

Gör redan 11% 18% 15% 15% 15% 15% 21% 12% 16% 15%

Ej aktuellt 6% 5% 0% 4% 7% 7% 15% 7% 3% 5%

Anpassa måltidens storlek och minska matsvinnet

Ja 46% 45% 53% 45% 45% 43% 54% 49% 43% 46%

Nej 5% 1% 4% 4% 2% 1% 2% 4% 2% 3%

Gör redan 47% 53% 39% 50% 51% 54% 39% 44% 54% 50%

Ej aktuellt 2% 1% 4% 1% 1% 2% 5% 3% 1% 2%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Ekologiskt fotavtryck 
Mat - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att:
Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Välja svenskt kött, fågel och vilt i största möjliga utsträckning

Ja 42% 29% 47% 46% 36% 33% 42% 42%

Nej 4% 6% 2% 4% 6% 4% 4% 4%

Gör redan 52% 65% 50% 48% 57% 59% 52% 52%

Ej aktuellt 2% 0% 1% 2% 2% 4% 2% 2%

Göra minst hälften av mina måltider vegetariska

Ja 37% 33% 67% 36% 50% 29% 39% 38%

Nej 45% 43% 15% 41% 26% 48% 41% 42%

Gör redan 13% 14% 18% 16% 20% 22% 13% 15%

Ej aktuellt 4% 10% 0% 7% 4% 1% 6% 5%

Anpassa måltidens storlek och minska matsvinnet

Ja 46% 46% 45% 44% 35% 39% 47% 46%

Nej 4% 3% 2% 1% 2% 4% 3% 3%

Gör redan 49% 50% 45% 52% 63% 57% 48% 50%

Ej aktuellt 1% 2% 8% 2% 0% 0% 2% 2%

Totalt

Sysselsättning Antal år
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Ekologiskt fotavtryck 
Boende 

Nästan sex av tio kan tänka sig att lägga extra vikt 

vid energieffektivitet vid framtida köp av 

hushållsmaskiner och nästan lika många kan tänka 

sig att köpa miljömärkt el till sin bostad. 

Jag kan tänka mig att:

Köpa miljömärkt (grön) el till min bostad

Lägga extra vikt vid energieffektivitet vid framtida köp av 

hushållsmaskiner

Värma min bostad med fjärrvärme

53

59

29

12

6

5

25

33

49

9

3

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nej Gör redan Ej aktuellt
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Ekologiskt fotavtryck 
Boende - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att: Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Köpa miljömärkt (grön) el till min bostad

Ja 46% 60% 54% 52% 56% 50% 55% 48% 56% 53%

Nej 19% 6% 15% 12% 9% 15% 9% 17% 10% 12%

Gör redan 28% 23% 17% 31% 25% 21% 18% 23% 28% 25%

Ej aktuellt 7% 11% 14% 4% 9% 14% 18% 12% 6% 9%

Lägga extra vikt vid energieffektivitet vid framtida köp av 

hushållsmaskiner

Ja 55% 62% 67% 54% 59% 60% 73% 63% 54% 59%

Nej 8% 4% 17% 5% 3% 4% 2% 8% 5% 6%

Gör redan 35% 31% 14% 37% 35% 32% 23% 24% 39% 33%

Ej aktuellt 2% 4% 3% 3% 2% 4% 3% 5% 2% 3%

Värma min bostad med fjärrvärme

Ja 25% 32% 56% 36% 21% 15% 27% 29% 29% 29%

Nej 7% 4% 7% 5% 5% 5% 4% 6% 4% 5%

Gör redan 52% 47% 24% 44% 56% 62% 48% 45% 52% 49%

Ej aktuellt 16% 17% 14% 15% 19% 18% 21% 19% 15% 17%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Ekologiskt fotavtryck 
Boende - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att:
Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Köpa miljömärkt (grön) el till min bostad

Ja 55% 50% 51% 51% 49% 52% 54% 53%

Nej 11% 16% 8% 14% 18% 5% 12% 12%

Gör redan 26% 29% 32% 21% 27% 33% 25% 25%

Ej aktuellt 8% 4% 9% 14% 6% 9% 9% 9%

Lägga extra vikt vid energieffektivitet vid framtida köp av 

hushållsmaskiner

Ja 57% 50% 75% 62% 59% 59% 58% 59%

Nej 5% 8% 8% 3% 4% 4% 6% 6%

Gör redan 35% 39% 16% 31% 35% 35% 33% 33%

Ej aktuellt 3% 3% 1% 4% 2% 2% 3% 3%

Värma min bostad med fjärrvärme

Ja 33% 24% 32% 16% 44% 42% 25% 29%

Nej 5% 5% 0% 5% 3% 1% 6% 5%

Gör redan 46% 53% 54% 60% 40% 45% 51% 49%

Ej aktuellt 16% 18% 14% 20% 13% 11% 18% 17%

Sysselsättning Antal år

Totalt
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Ekologiskt fotavtryck 
Fritidsaktiviteter 

Nästan hälften kan tänka sig att gemensamt med 

andra äga saker som sällan används. 

45 procent kan inte tänka sig att semestra mer lokalt 

och minska på utlandsresorna. 

Jag kan tänka mig att:

Köpa färre saker

Semestra mer lokalt och minska på utlandsresorna

Gemensamt med andra  äga saker som sällan används, till exempel 

verktyg

42
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28
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Ekologiskt fotavtryck 
Fritidsaktiviteter - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att: Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Köpa färre saker

Ja 38% 47% 42% 44% 43% 39% 49% 42% 42% 42%

Nej 15% 7% 14% 12% 11% 7% 5% 12% 11% 11%

Gör redan 42% 43% 32% 42% 43% 51% 43% 40% 45% 43%

Ej aktuellt 5% 2% 12% 2% 3% 4% 2% 7% 2% 4%

Semestra mer lokalt och minska på utlandsresorna

Ja 20% 20% 17% 21% 22% 19% 19% 21% 20% 20%

Nej 48% 41% 46% 48% 45% 37% 31% 39% 49% 45%

Gör redan 25% 32% 28% 26% 26% 36% 33% 30% 27% 29%

Ej aktuellt 7% 6% 10% 4% 7% 7% 17% 10% 3% 6%

Gemensamt med andra  äga saker som sällan används, till 

exempel verktyg

Ja 44% 52% 44% 54% 49% 39% 39% 42% 53% 48%

Nej 34% 21% 28% 25% 30% 27% 17% 31% 27% 28%

Gör redan 12% 11% 17% 12% 9% 12% 16% 11% 11% 12%

Ej aktuellt 9% 16% 11% 8% 11% 23% 28% 15% 9% 13%

Kön Ålder Utbildning

Totalt
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Ekologiskt fotavtryck 
Fritidsaktiviteter - Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Jag kan tänka mig att:
Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Köpa färre saker

Ja 45% 39% 33% 39% 45% 45% 41% 42%

Nej 13% 18% 7% 6% 7% 11% 11% 11%

Gör redan 39% 41% 42% 52% 46% 37% 43% 43%

Ej aktuellt 3% 2% 17% 4% 2% 7% 4% 4%

Semestra mer lokalt och minska på utlandsresorna

Ja 20% 21% 36% 19% 23% 24% 20% 20%

Nej 50% 50% 35% 36% 46% 42% 45% 45%

Gör redan 26% 23% 22% 37% 27% 32% 28% 29%

Ej aktuellt 4% 7% 8% 8% 4% 2% 7% 6%

Gemensamt med andra  äga saker som sällan används, till 

exempel verktyg

Ja 52% 44% 70% 37% 62% 54% 46% 48%

Nej 29% 34% 5% 28% 22% 29% 28% 28%

Gör redan 10% 15% 19% 12% 11% 9% 12% 12%

Ej aktuellt 10% 8% 5% 23% 5% 8% 14% 13%

Totalt

Sysselsättning Antal år
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Kontaktcenter 

56 procent har hört talas om Helsingborg 

kontaktcenter. 

 

Av dessa vet 32 procent att de har öppet på lördagar 

och 51 procent har varit i kontakt med dem.  

Ja

Nej

56%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Bas: 669 personer (de som hört talas om Helsingborg kontaktcenter)

32%

68%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Bas: 669 personer (de som hört talas om Helsingborg kontaktcenter)

51%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter?  

Vet du att Helsingborg kontaktcenter har öppet på lördagar?  

Har du varit i kontakt med Helsingborg kontaktcenter? 
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Kontaktcenter 
Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Andel som har hört talas om Helsingborg kontaktcenter 50% 62% 43% 55% 54% 67% 57% 47% 61% 56%

Kön Ålder Utbildning

Totalt

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Andel som har hört talas om Helsingborg kontaktcenter 53% 55% 46% 64% 58% 56% 56% 56%

Sysselsättning Antal år

Totalt
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Kontaktcenter 
Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Andel som vet att Helsingborg kontaktcenter har öppet på 

lördagar
35% 30% 32% 31% 33% 31% 38% 30% 32% 32%

Kön Ålder Utbildning

Totalt

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Andel som vet att Helsingborg kontaktcenter har öppet på 

lördagar
34% 24% 48% 29% 47% 33% 31% 32%

Totalt

Sysselsättning Antal år
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Kontaktcenter 
Jämförelse 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Andel som varit i kontakt med Helsingborg kontaktcenter 50% 52% 32% 64% 49% 43% 37% 46% 55% 51%

Kön Ålder Utbildning

Totalt

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Andel som varit i kontakt med Helsingborg kontaktcenter 56% 52% 52% 44% 46% 61% 51% 51%

Sysselsättning Antal år

Totalt
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Kontaktcenter 
Bemötande 

Av de som varit i kontakt med Helsingborg 

kundcenter så svarar 75 procent att de är nöjda med 

bemötandet de fick. 

Åtta av tio svarar att Helsingborg kontaktcenter 

kunde hjälpa dem med det de behövde hjälp med. 

Medel
Ingen 

åsikt

Jag är nöjd med bemötandet jag fick från Helsingborg kontaktcenter 4,1 2%

Bas: 341 personer (de som varit i kontakt med Helsingborg kontaktcenter)

75 15 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

Kunde vi hjälpa dig med det du behövde hjälp med?  

Ja

Nej

Bas: 341 personer (de som varit i kontakt med Helsingborg kontaktcenter)

80%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Kontaktcenter 
Jämförelse - Bemötande 

Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen. 

Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Jag är nöjd med bemötandet jag fick från Helsingborg 

kontaktcenter
4,1 4,0 4,7 4,1 4,0 4,0 4,2 4,2 4,0 4,1

Kön Ålder Utbildning

Totalt

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Jag är nöjd med bemötandet jag fick från Helsingborg 

kontaktcenter
4,1 3,8 4,2 3,9 4,3 4,0 4,1 4,1

Totalt

Sysselsättning Antal år

Man Kvinna
18-24 

år

25-44 

år

45-64 

år

65 eller 

äldre

Grund-

skola

Gym-

nasium

Universitet/ 

högskola

Andel som blev hjälpta på Helsingborg kontaktcenter 81% 80% 80% 82% 84% 74% 94% 84% 79% 80%

Kön Ålder Utbildning

Totalt

Arbetande/ 

anställd

Egen 

företagare
Studerande Pensionär 3-5 år 6-10 år

11 år eller 

längre

Andel som blev hjälpta på Helsingborg kontaktcenter 83% 74% 84% 73% 80% 84% 80% 80%

Sysselsättning Antal år

Totalt
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Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer (Separat dokument) 

Bilaga 



Vad kan Helsingborgs stad göra för att underlätta en förändring för dig mot ett minskat ekologiskt 

fotavtryck?  

 1. Acceptera och stötta produktion av solenergi direkt på villan genom att inte ta ut

schablonmässiga höga avgifter på elledningar trots låg elförbrukning och investera i ledningar

som kan ta emot lokalt producerad överskottsenergi. HBG har lika goda möjligheter att

utnyttja solenergi som stora delar av Tyskland 2. Sluta importera sopor till förbränning för att

få "investeringarna" i fjärrvärme att gå runt. Fjärrvärme är en dålig investering pga långa

avskrivningar i ett klimat som bara blir varmare och varmare och vi ska inte ta hand om

andras giftiga avfall. 3. Redan med hjälp av en luftvärmepump och en styrenhet av

elelementen förbrukar vi hälften av den energi som en villa av vår storlek förväntas förbruka.

Fjärrvärme leder till slentrianmässig överkonsumtion av energi precis som man tidigare gjort.

 1. Komma ihåg att tänka helhet - totala ekologiska fotavtrycket för hela processen. Det är

inte alls säkert det är bättre att köpa svenskt eller närproducerat alltid. 2. Alltid ha med

kvalitét som en parameter vid val. 3. Användarvänlighet - om man inte gör det lätt för folk att

använda så använder man inte.

 Affärerna kan sluta förpacka en enda varat. ex. 1 citron i en plastpåse.

 Anlägga fler cykelvägar och grönområden. Större parker och odlingslotter runt om i

stan/kvarter. Uppmuntra folk till att handla lokalt odlad mat utanför Helsingborg.(Oftare ha

bondens marknad) Som en ekologisk saluhall. Bidrag till att ställa om till lokal förnyelsebar

energi. (som solkraft och vindkraft på taket. Uppmuntra skolor och förskolor att servera mer

vegetarisk och ekologisk mat. Skapa platser och utrymmen för vuxna och unga som inte

kostar pengar för att hitta på saker, på det sättet minska konsumtion. Gratis busskort till

kollektivtrafik för att minska utsläppen i staden, kanske fler folk kan tänka sig åka buss. Skapa

gemensamma utrymmen där medborgarna kan vara med och ta beslut om hur Helsingborgs

kommuns pengar ska förvaltas och kunna vara engagerade i besluten som rör alla som bor

här. Plantera skogsträdgårdar, uppmuntra folk till att odla egna kryddor och grödor. Inte

importera så mycket mat långt ifrån. Det behövs verkligen platser som vi kan mötas på utan

att behöva spendera massa pengar eller dricka alkohol i stan. Det behövs platser där vi kan

lära känna andra i stan som också vill engagera sig för att skapa en vackrare grönare stad. Vi

behöver fler demokratiska metoder för att låta alla känna sig engagerade i staden, om vi ska

kunna ställa om till ett organiskt samhälle så behöver vi lyssna på allas röster i staden. Hur vi

kan minska klyftor mellan de rikare och fattigare delarna och hur vi kan arbeta förebyggande

mot rasism och utanförskap. För att skapa en trygg stad så behöver vi se varandra.

 Anpassa gång- och cykelbanor bättre dvs väl separerade fält. Även banor för snabbcyklister,

typ motorvägar för bilar. Jämförelse; Det går tex inte att ha cyklar och gående på en

motorväg.

 Anpassa kollektivtrafiken för oss äldre som är är handikappade. Nedläggning av buss linje 9

är bedrövlig. Jag bor på Fredriksdal vid hållplats Brigadgatan, att åka ned till konserthuset tar

40 min., buss nr 10. För något år sedan fick vi reklam från Skånetrafiken att det tar 39 min att

åka från Knutpunkten till Malmö. Då jag har svårt att gå funderar jag att ansöka om

färdtjänst. Knappast miljövänligt,.

 Anställ mig.

 Använda i största utsträckning miljövänliga fordon. Värna om stadens gröna miljöer, sluta

förtäta bort grönytor.



 Använda mer förnyelsebar el, solpaneler.

 Använda oss av våra egna bönder. Skandal att våra bönder får lägga ner. Och vi importerar

kyckling från Asien . Tom skriver kommunen avtal med sodexo som förser förskolorna med

importerat kött . Så man blir lite 'vad' . Ica importerar mjölk grädde. Har vi fått fnatt som

tillåter detta. Har vi inga politiker i hbg från centerpartiet. Vi har många äpple odlingar runt

hbg . För fick förskolorna hämta med barn. Uppskattades. Slänger alldeles för mycket mat på

förskolorna . Varför inte göra som de privata. Dom får lämna sin mat till de hemlösa till bla

rida på söder.

 Arbeta för en effektiv kollektivtrafik, både lokalt, regionalt och nationellt. T.ex gm bra

tågförbindelser till Göteborg o Stockholm från Helsingborg skulle man ta tåget istället för bil

och flyg.

 Arbeta för fler bussar som trivs på samma sätt som i Landskrona, dvs. trådbussar. Då slipper

ni lägga spår för spårvagn men får samma effekt. Underlätta för cykelpendling. Se och lär av

Köpenhamn.

 At få dem lidt billigere.

 Att cyklisterna får tryggare vägar. Det händer för många cykelolyckor! Det är för många

farliga korsningar där det är svårt för trafikanten att ha full uppsikt. Som cyklist vill jag gärna

ha tydlig avgränsning till biltrafiken, inte bara ett vitt streck och jag det borde skapas

"genvägar" genom bostadsområden. För att locka fler att cykla behöver det vara smidigt,

TRYGGT och trevligt.

 Att dessa alternativ ska vara billigaste alternativet och att ni sponsrar mellanskillnaden.

Anställda i Helsingborg stad ska få bonus på lönen om man cyklar till och från arbetet samt

lönepåslag om man följer detta.

 Att göra miljömässigt dåliga alternativ mycket mer ofördelaktiga. Nu är det t ex klart billigare

att köra egen bil om man är två personer som reser tillsammans.

 Att inte bygga och flytta saker som det finns ett massivt motstånd till. Om man ändå ska

bygga så ska det inte vara i city med all trängsel som kan uppstå. Alla kan inte åka kollektivt

utan behöver eget transportmedel och möjligheter att parkera nära. Lyssna på medborgarna

som ofta har vettiga lösningar.

 Att inte godkänna etablering och utbyggnad av köpcenter (Väla) etc.som bygger på

biltransporter, underlätta istället för cityverksamheter med goda kollektiva transporter.

 Att inte tillåta någon att bygga ett nytt hus som inte är minst 40% själv försörjande på el typ

solel. Detta borde även gälla kommunala och statliga byggnader och bostadsbolag solel och

solvärme.

 Att kollektivtrafiken utvecklas så att det blir en bättre koordination mellan tåg och bussar.

Bussar Vallåkra-Gantofta-Råå, så att det är möjligt att besöka vårdcentral och tandläkare

utan att behöva åka in om stan.

 Att minska plastpåsar på b l à torgmarknader , att sätta upp info skyltar så att b l à turister

kan välja väg 111 när man kör runt stan.

 Att NSR och Öresundskraft samarbetar bättre när det gäller biogas. Förstår inte att

kostnaden skall vara så hög.

 Att politikerna vaknar.



 Att se till att cykelbanor hålls i skick o att gator för biltrafik är lättframkomliga. Inte

trafikhinder vid busshållplatser då dessa skapar köer. Kan inte främja utsläppen att bilar står i

kö.

 Att seriöst arbeta mot att öka kunskap om makro- och micromiljö för styrande och anställda i

Helsingborg stad. Att aktivt ställa krav på leverantörer till Helsingborgs stad. Att aktivt

implementera en organisationskultur som gagnar arbete för minskat ekologiskt fotavtryck.

 Att staden handlar närodlad mat. Förnybara bränslen i värmeverket. Bussar ska drivas

miljövänligt. Staden ska sätta press på färjetrafiken mot miljövänliga bränsle. Göra bättre

cykelvägar så att bilisterna kan välja bort bilen.

 Avgiftsfri kollektivtrafik. Fler bilpooler. Inrätta ett system där matvaruaffärer kan låta sitt

matsvinn gå till behövande.

 Avsked de 80 kommunikatörerna . Skicka inte oläsbara meddelanden på dyrbart papper och

fel färg på texten och bakgrunden Vi är många med dålig syn och då ska det var svart på vitt-

Kommunikationen behövs inte så entlediga samtliga kommunikatörer ock använd pengarna

till dom där fotstegen .Ni gör som ni själv vill och lyssnar sällan på medborgarne.ändra på det

då kan det bli tal om fotsteg-.

 Bedre cykelbanar, met mera ljus.

 Bilfri stad. Stödja handeln i city istället för att ta bilen till t ex Väla.

 Billigare biogas hos Öresundskraft, erbjuda fjärrvärme i fler expansiva bostadsområden, t.ex.

Rydebäck.

 Billigare bussar.

 Billigare bussresor. Bygga ut cykelvägar mer. Att överhuvudtaget ha ekoloskt tänk i allt vad ni

gör.

 Billigare eller gratis kollektivtrafik.

 Billigare hyra och ev. Inköp på marklägenheter, kedjehuslägenheter och radhus, fler

tankställe till biogasbilar, underlätta för bönder/mindre företagare för att kunna sälja

närodlade mat. Svårt att ta sig hem kollektivt (tåg/järnvägsstrul alldeles för ofta) om man bor

utanför city.

 Billigare kollektivtrafik, fler bilpooler,.

 Billigare kollektivtrafik. Billigare ekologisk mat.

 Billigare kollektivtrafik. Jobba för mer lokalt producerad mat.

 Billigare kommunala transporter. Kanske t o m gratis bussåkande inom de centrala delarna.

 Billigare och rabatter.

 Billigare resor med kollektivtrafik - subventionera dessa. Solceller på offentliga byggnader.

Använda närodlat i största möjliga mån. Förmå helsingborgaren att äta mer vegetariskt och

låta personal på tex skolor få inspiration och utbildning att laga den här typen av mat.

 Billigare resor med stadsbussar.

 Bilpooler i alla stadsdelar.

 Bl.a. bra kollektivtrafik. Möjliggöra för city-handeln.

 Bondens marknad oftare.

 Bra fortsatta tåg och bussförbindelser från Rydebäck medverka att vi i fortsättningen får

behålla vårdcentralen, biblioteket och affären. Göra så vi får en samlingslokal så man inte

måste åka eller köra vid behov av större lokal t.ex pensionärerna o andra stora samlingar.



Och som viktigast inte bygga hus på alla små gröna gräsplättar utan låt oss ta vara på dessa 

små gröna oaser där barn kan leka, tex. vid rundellen ytterövägen sandögatan. 

 Bra fortsatta tåg och bussförbindelser. Medverka till att vi i fortsättningen får behålla

vårdcentral, bibliotek och affär. Medverka till att de kan bli en stor samlingssal med plats för

många personer, för t.ex.pensionärsföreningar och andra stora samlingar. Jag vill se att

staden inte bygger på varje grönt område, de behövs lite gröna "lungor" också.

 Bra kommunikationer Ett levande centrum minskar trafiken God sophantering.

 Bra kommunikationer med kollektivtrafiken. Underlätta och subventionera

solcellsinstallationer för villor.

 Bra lokaltrafik.

 Bra råd och tips. Fortsätta med n bra kollektivtrafik.

 Bra tider kollektivtrafiken. Mindre förseningar. Billigare att åka kollektivt. Minska trafiken i

innerstaden.

 Bussfiler i stan. Spårvagnar.

 Bygg en tropisk badstad likt den i Weissenhäuser Strand och skidanläggning likt den i Dubai

kanske ;-).

 Bygga bättre cykelleder, alltså byggas av folk som cyklar/pendlar och inte av folk som kör bil

som vad enligt mig görs idag. Samt vill jag (tror nog att det kan redan vara på gång) att

försöka komma på ett bra sätt för att få city i stort bilfritt från de som igentligen inte behöver

bilen. Bilar som ska ha tillgång till city är varuleveranser, bilar som används till jobb som

utförs till beoende och företag i city. Alltså totalförbjudet för folk som jobbar i city att ha med

bilen och definitivt inte använda denna bil till att köra några få hundra meter till deras

lunchställe. Gå dit eller att det uppfinns något bättre sätt att transportera sig på i city.

 Bygga bättre o fler cykelvägar: hela vägen längst västkustvägen tex från Ängelholm till

Helsingborg.

 Bygga fler cykelbanor, tex till Väla södra och fram till Väla. Går att göra en cykelväg längs

Välavägen på motsatt sida av tippen. Även vid Långeberga, förbi Bruces skog behövs

cykelbana, det är livsfarligt att cykla där. Bättre cykelparkeringar vid Kärnan och i stan så att

man kan låsa fast cykeln ordentligt. Ta tillbaka småbussarna och låta dem köra olika linjer

ofta, de stora bussarna är bara fulla på morgon och kväll. Även öka säkerheten på bussarna

kvällar och nätter så att man vågar åka buss.

 Bygga fler och framförallt bättre cykelbanor. Gärna snabbcykelbana city - Väla (jmf. Malmö -

Lund).

 Bygga om Stenbocksgatan, den ombyggnaden man gjorde för något år sedan har bara

resulterat i långa bilköer, massor med onödiga utsläpp. Tänka sig för noga med

ombyggnaden av Drottninggatan, att skapa köer löser inga problem men orsakar massor av

utsläpp.

 Bygga ut cykelbanorna än mer så att dom blir säkra och skilda från biltrafik. Att se till att

företag sköter sin omgivning bättre. Ex: Runt snabbmatsrestauranger runt om i stan där det

ofta är väldigt skräpigt. Vid nybyggnationer är det oftast en massa skräp som flyger runt. Det

är ju knappast en nyhet att det blåser i Skåne. Förbjud reklam som sätts på bil, typ på

vindrutstorkaren, mycket av denna reklam hamnar på gatan och bara skräpar ner. Se till att

sopbilarna inte tappar sopor på vägen när dom kör, kanske ett galler som fälls ner där bak



när dom kör. Jag har själv påpekat till flera företag om att dom ska skärpa till sig för skräp i 

både stad och natur är fruktansvärt trist. 

 Bygga ut cykelnätet till Vallåkra. Som det nu är så blir det bilen flera gånger om dagen på

grund av att det inte finns cykelvägar då vi inte låter barnen cykla längst denna trafikerade

väg. Hade varit flera som cyklat till jobb o skola men tyvärr så räcker inte ens 20 års arbete

med att vilja ha en cykelväg och då tar vi bilen i alla lägen. Mycket tråkigt att alla resurser

läggs inom Helsingborgs stad och i områden som Maria Park, Rydebäck, Laröd, osv.

 Bygga ut kollektivtrafiken- sänka priserna i kollektivtrafiken. Underlätta för cityhandeln.

Söderpunktens tänkta utformning verkar lovande och i rätt riktning.

 Bygger ännu mer miljövänliga bostäder som man ha råd med. Delvis är det så att desto mer

personer dela på samma resurser desto miljövänligare blir det och det gör vi genom att

flyttar närmare varann till stan och i höghus. Och just höghus där man ha nära till mat jobb

och underhållning. Men det måste också vara ekonomisk försvarbart. Jag ha inte råd med en

ny tar som kostar 10000 det verkar finns folk som ha det men jag tillhör den ekonomisk svaga

gruppen. Jag behöver inte fanci panci att allting måste vara superlyxig. Min yrkes grupp eller

klass känner 12000 i månaden efter skatt då kan man inte göra stora ekonomiska hopp. Och

det finns många som jag. Dem vill vara ekologiska men ha svårt p.g.a plånboken. Utöver det

tro jag det vore bra att utbilda de nya generationer också lite mer praktisk så dem kan fixa

och reparera saker. Det skulle göra saker mer hållbart för deras avtryck ekologisk skulle

minska. Det är dok bara skolorna eller möjligtvis föreningar som kan göra det.

 Byta ut plastpåsar mot papperspåsar. Det skulle göra väldigt mycket för vårt klimat.

 Bättre (tätare) lokal kommunikation med bussar. Bättra på cykelbanorna, båttre belysning på

gång o cykelbanor. Bättre cykelställ där man kan låsa in sin cykel.

 Bättre bevakning på stan kvällstid så jag vågar gå hem i st f a ta taxi.

 Bättre billigare kollektivtrafik ,.

 Bättre buss förbindelser.

 Bättre bussförbindelse mellan Råå-Bårslöv.

 Bättre bussförbindelser, oftare turer, snabbare direktlinjer.

 Bättre bussnät, som ett eker-hjul. Slippa åka ner om Knutpunkten när man skall uppför

landborgen. Det tar mig 50 min till jobb med buss, mot 13 min med elcykel och 7 min med

bil. Tyvärr är det rätt många dagar i Helsingborg då blåst och regn gör att det inte känns så

kul att cykla. 50 min med buss - kunde lika väl jobbat i Malmö.

 Bättre busstider och hållplatser samt busslinjer i kollektivtrafiken. Bättre cykelväg, bl a på

Johan Banérs gata mellan romares väg och Ringstorpskolan. Helt horribelt att låta barnen

cykla på själva vägkanten. Bilarna kör som fartdårar.

 Bättre cykelställ. Bättre källsorteringssystem på stan. Utbilda vuxna I hållbar utveckling, inte

bara elever. Bonus till oss som inte har bil:).

 Bättre cykelvägar behövs verkligen. Alla som planerar dessa borde transportera sig på cykel

minst en vecka/ månad året runt. Cykelhiss uppför landborgen. Utbyggd och billigare(helst

gratis) kollektivtrafik. Mer GOD vegetarisk mat på förskola/skola/vårdinstitutioner. Fosilfritt

inom kommunen. Mm,mm.

 Bättre cykelvägar i city.

 Bättre cykelvägar och kollektivtrafik.

 Bättre cykelvägar till fritidsaktiviteter, ex det finns ingen cykelväg till Norrvalla.



 Bättre cykelvägar utanför centrum tex ättekulla industri område.

 Bättre cykelvägar, enklare snabbare bussförbindelser lokalt/regionalt, fler bussfiler, 
enkelrikta Helsingborgs innerstad mer för att minska söktrafik, och försvåra folks behov att 
stanna precis utanför butik. Att bil/lastbilstrafiken som skall över med färjorna till Danmark 
dras in i Helsingborgs centrum. Den trafiken borde separeras från passagerartrafiken och 
läggas i bättre anslutning till utfartsvägarna från Helsingborg.

 Bättre cykelvägar. Jag kan uppleva att bilar i stadsplaneringen sätts framför cyklister. Gör det 
enkelt och tryckt att cykla till olika delar av stan så kan biltrafiken minskas. Hade vidare 
uppskattat om jag med hjälp av Öresundskraft kunde bidra till elproduktionen med t ex egna 
solceller eller annan kraftkälla som jag kunde ha på mitt hustak (Dvs Öresundskraft köper 
eventuellt överskott). Ser att andra elbolag ger mig som fastighetsägare denna möjlighet.

 Bättre cykelvägar. Prioritera även gångvägar vid vinterväglag.

 Bättre framkomlighet i staden så att jag inte behöver köra omvägar med bilen eller stå i bilkö 
(Stenbocksgatan). Helsingborg är en långsmal stad med få genomfartsleder måste öka 
logistikflödet genom att bygga bort flaskhalsar. Bredda gator inte smalna av dem.

 Bättre gång o cykelbanor.

 Bättre kollektivtrafik (fungerande!), minska antalet politiker.

 Bättre kollektivtrafik framförallt tågtrafiken till Malmö/Köpenhamn.

 Bättre kollektivtrafik i förorterna.

 Bättre kollektivtrafik till att börja med.

 Bättre kollektivtrafik till Gantofta. Öppna upp kyrkvägen vid Raus kyrka så att Gantofta bor 
slipper köra omvägar.

 Bättre kollektivtrafik.

 Bättre kollektivtrafik. Verktyg pool - hyra verktyg från kommun. Möjlighet att hyra el-cykel.

 Bättre lokaltrafik till oss som bor i stan men inte i city.

 Bättre lokaltrafik!! Dvs stadsbussar som inte tar 45 min när man inte vill/behöver åka om 
knutpunkten.

 Bättre miljö väger. Inbromsning och acceleration vid farthinder medför automatiskt högre 
utsläp av avgaser. Spelielt vid skolar och andra barninstitutioner. Har ingen direkt bra lösning, 
annat än fartkameror eller dylik. Kanske mera six sax väg. Smalare väg = bredare gang och 
cykelväg vart det är möjligt.

 Bättre och billigare kollektivtrafik (även nattrafik). Fler kontroller av bilister som står utanför 
stormarknaderna och väntar med bilmotorn igång, ibland under väldigt lång tid.

 Bättre och fler cykelvägar (höghasighetsstråk för cykel).

 Bättre parkeringsmöjligheter för boende på Tågaborg, kanske ett annat system typ 
boendeparkering. Idag kör alla runt, runt och letar efter en P-plats. Utsläppen kunde 
förmodligen halveras om folk slapp detta. Efter klockan 15 är det fullt överallt och folk tvingas 

parkera olagligt och sedan springa upp på morgonen och flytta bilen innan p-vakterna 
kommer. De stackare som inte hinner får betala dyrt. Det mest idiotiska är datumparkeringen 
då antalet p-platser halveras i två dagar. Till vilken nytta? Möjligen för att staden ska hinna 
dra in några hundra tusen från sina medborgare.

 Bättre priser på "gröna" varor inklusive kollektivtrafikens priser.

 Bättre priser på kollektivtrafiken. Hålla gång- och cykelvägar i bra skick. 



 Bättre skolmat med närproducerade råvaror. Möjlighet att köpa "matlådor" från

skolor/förskolor som fått mat över. Subventioner för miljöbilar. Se till att återvinna tyg.

 Bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken.

 Bättre tågförbindelser mellan Ödåkra och Helsingborg morgon och kväll. Funkade bra innan

men Skånetrafiken har tagit bort tåg och ändrat tider. Så nu måste man ta bilen istället.

 Bättre utbud av lokalt och ekologiskt producerad mat, grönsaker, frukt. Saknar slaktar butiker

i city. Gillar Oxhallen, utöka den verksamheten! Men det måste vara ekonomiskt valbart för

ALLA, de som "väljer" osunda alternativ idag är våra fattigaste invånare. Betydligt billigare

allmänna kommunikationer! Gratis för de sämst ställda pensionärerna. Minska

inkomstklyftorna, annars har vi en grupp (ekonomiskt mycket svaga) människor som aldrig

kommer att kunna göra bra ekologiska val.

 Bättre, tätare och billigare kollektivtrafik.

 Bötfälla lite mer.

 Cykelbanor och lokaltrafik.

 Cykelparkering m tillsyn, gratis buss för alla.

 Cykelpool - hämta här lämna där - typ Köpenhamn.

 Cykelväg Helsingborg-Mörarp.

 Decimera antalet informationskonsulter och -foldrar om framtiden i pappersformat. Använd

befintliga tidningar på Internet eller i pappersformat. . Mina inbetalade skattekronor behövs i

verksamheten idag.

 Den luft jag andas får gärna bli bättre,få folk att lämna bilen hemma,varför ska den

överhuvudtaget med in till stan. Folk borde skaffa en dramaten kärra istället och sen får de

röra på sig,ytterst hälsosamt. De som röker tar ofta inte hänsyn till sin omgivning,tex i

busskurer det händer att man får stå utanför i regnet,när man är ute och promenerar varför

stöter man på så många som röker och stör en trivsam promenad. Fimpar och nedskräpning

,trist.

 Det ansvaret ligger på mig själv som individ. Jag upplever Helsingborg som en miljövänlig

stad, förutom biltrafiken till väla.

 Det är mycket svårt att närma sig dem som inte vill eller inte tar sig tid. De som inte vill eller

har tid måste påverkas av folk i sin omgivning. Ju fler som går över i det tänkandet, ju fler

följer med på resan. Vad kan kommunen göra, föregå med gott exempel. Ekologisk mat till

skolor, minska matsvinnet i skola och kommunens verksamheter. Göra skolungdomar mer

medvetna. Vad kommunen inte skall göra är att skicka ut en folder i brevlådan.

 Detta tänk genomsyrar de kommunala förvaltningarna och bolagen ännu mer.

 Dialog med butiker/restauranger om hur vi kan använda matsvinnet I vårt dagliga liv.

 Dra fram fjärrvärme i Råå.

 Driva igenom spårvagn som lokaltrafiksföräbdring, knyta samman Höganäs med det

spårvagnssystemet! Förenkla vid uthyrning av elbilar, förbjuda fossilbränsledrivna bilar i

stadskärnan.

 Dumpa priserna på bussbiljetter.

 Effektiv kollektivtrafik, möjlighet att hyra elcyklar, fler bilpooler, elhyrbilar.

 Eftersom jag är lärare så tycker jag att man ska ha mer ekologisk mat i skolan och BARA

svenska kött. På min arbetsplats har vi bara utländskt kött, vilket inte är bra. Jag bor vid det

stora läkemedelsföretaget vid Stattena och ofta så luktar det mint som kommer därifrån. Inte



nog med att luften är förorenad av avgaser, men när denna mint lukt också kommer så är det 

olidligt. Så alla företag bör ses över som det kommer konstiga lukter ifrån. Jag vill andas FRISK 

luft. 

 Ekologisk och närproducerad mat i skola, barnomsorg och äldrevård. Staden bör föregå med

gott exempel. Staden bör satsa på cyklar och elbilar i egna verksamheten så att el-bilarna

kommer ut på andrahandsmarknaden inom några år. Återinföra bussarna från Helsingborg

till industriområdet i Ängelholm. Informera om solceller till villaägare. Laddstationer för

elbilar. Minska utbyggnaden av Väla som bidrar till ökas konsumtion och ett döende

centrum. Lobba får nattåg mellan Helsingborg och Stockholm.

 Ekonomiskt uppmuntra el- och hybriddrivna bilar speciellt inom taxi och varutransport, men

även privatbilism. Erbjuda gratis busstransport till innerstaden från Väla. Underlätta cykling

mellan områden på Landborgen och innerstaden genom t.ex cykelhissar. Uppmuntra

speciella restauranger med goda, ekologiska menyer.

 En "lånetek" av verktyg skulle vara fint. Och...vi har väl för jösse namn grön el i vår gatu-

/parkbelysning?

 En fungerande kollektivtrafik, för min del en bussförbindelse Jonstorp-Helsingborg som går 5-

6 ggr per dag utan byten, med flera turer på morgon och em/kväll. Kanske mindre bussar

vore ett alternativ? Sådana gick längs linje 203 på 90-talet tex. Det behövs även säkra

busshålls-platser längs Jonstorpsvägen, då det trafiken går i minst 80, gärna 90 km/t där men

man tvingas stå alldeles intill vägkanten, alternativt i diket. Påbörja även cykelväg mellan

Jonstorp och Helsingborg, så att man säkert kan ta sig fram - alldeles för riskabelt att cykla

där nu och högst irriterande att inte kunna nyttja den täta busstrafik som finns t/r Hjälmshult

trots att jag bara bor ett par km därifrån.

 En renare stad skapar förståelse för en bättre miljö. Idag är det bedrövligt skräpigt på många

håll. Det räcker inte att bara städa, innevånarna måste lära sig- känna glädjen av att hålla

rent. Många fler papperskorgar. Hbg skulle ha råd att subventionera förbrukningen av grön

el. Krafttag mot otillåten tung trafik i centrala områden. Billigare kollektivtrafik minskar

bilism. Parkeringsreglerna med 24 timmarsregeln är olämpliga. Den kräver att bilen varje

dygn skall startas och förflyttas en kort sträcka för att hitta en ny parkeringsplats i ett biltätt

område. Detta påverkar miljön helt i onödan, därför bryter många bilister mot detta.

Respekten för regler undermineras om man inte förstår anledningen. Ekorrhjulet snurrar

fortare och fortare ju mer som inte efterlevs.

 Endast tillåta cyklister och fotgängare i centrum. Elbussar.

 Enklare byråkrati.

 Enklare, billigare kommunala transporter. Ex, moderna, tysta bussar. Anpassa centrum på

bilarnas villkor. Sänka hastigheten ytterligare i centrum och i bostadsområden och även följa

upp resultatet.

 Erbjud bättre och flera möjligheter före beslut om inskränkningar och förbud eftersom

Helsingborgaren överlag väljer det bättre alternativet när det finns ett val, men har svårt för

att tvingas att välja p g a avsaknad av alternativ. Visa tydligt på stadens stöd till projekt och

företag som minskar det ekologiska fotavtrycket som en del i det långsiktiga arbetet för

stadens invånare, även om vissa medborgare och företagare tycker att det snedvrider

konkurrensen. Hitta nyckeltal som motiverar det ekologiska alternativet över en längre

period om detta krävs för att övertyga tvivlarna.



 Erbjuda billigare närproducerat frukt o grönt. Förstår inte varför det är billigare med

importerat frukt grönt från tex spanien än från någon odling i skåne.

 Erbjuda bra möjlighet för lokala odlar matproduktion. Uppmunta initiativ som bondens

marknad. Enklare att åka buss, speciellt med gäster, även utländska mkt svårt att köpa biljett.

 Erbjuda fjärrvärme där jag bor. subventionera miljöbil.

 Erbjuda fjärrvärme till flera hushåll. Modernare och mer miljöanpassad kollektivtrafik.

Eldrivna bussar mindre än idag, förarelösa? Återinföra fri parkering för miljövänliga fordon.

 Erbjuda komunal service som tar bort ogräs på trottoarer. Som det är nu när det ingår i

villagärnas ansvar används mycket bekämpningsmedel. Det skulle även skapa arbetstillfällen.

En liten sak men ändå något. Mycket service, butiker etc flyttar till köpcentrum dit man

måste ta sig med bil. Om man kan behålla servicen där folk bor så minskar behovet av bil. Det

är åh ena sidan starka påtryckningar om att man inte ska ta bilen till City, dyr parkering och

otillgängligt. Åh andra sidan bygger man ut Väla och andra storköpsområden dit man måste

ta sig med bil. Jag får inte ihop logiken.

 Erbjuda plattform för information och där man kan låna tecknik och tjänster.

 Eventuellt ha färre lampor för gatubelysning tända på natten.

 Fixa bättre cykel vägar mot jonstorp samt bättre bussförbindelser.

 Fjärrvärme till Rydebäck.

 Fler bilpooler.

 Fler bussar.

 Fler cykelparkeringar under tak.

 Fler cykelvägar. Fler parkeringar i city. Slippa köra runt och leta.

 Fler gröna väggar, typ sundstorget. Fler bilpoler. Fler solceller på offentliga byggnader, nya

bostäder. Busstidtabeller som är anpassade till obekväma arbetstider även på helger!!!.

 Fler insamlings/sopstationer. Fler o bättre cykelvägar.Fler och säkrare cykelparkeringar

Billigare att åka kollektivt och inte som nu att man kommer att höja priser mindre rabatt på

Jo Jo kort.

 Fler laddplatser för plug-in hybridbilar i centrum. Avgiftsfri parkering på attraktiva lägen för

"supermiljöbilar" t.ex hela Stortorget. Detta måste kombineras med stoppförbud för andra

bilar och effektiv övervakning.

 Fler laddstationer till hybridbilar.

 Fler laddstolpar för elbilar i city. Fler hämtningar av avfall till privatbostäder, behövs varje

vecka. Lättillgänglig information som gör det enklare för oss att få tips och idéer om att leva

lite grönare.

 Fler och billigare bussar. Varför inte trådbussar. Visst kan elmasterna hoppa ur med

svordomar som resultat, alla utsläpps reduceringar medför nackdelar. Fördelarna är inga

avgaser, mycket minskat bullar, mjuk gång och antagligen bättre enervgi. De får störst

belastning då folk far till och från jobbet.

 Fler och senare tågavgångar. ...då slipper vi att ta bussen eller taxi.

 Fler parkeringsplatser så att man slipper köra runt och leta.

 Fler p-platser som gör att man inte behöver förorena luften för att leta.

 Fler sorteringsstationer. Inlämningsstationer för t ex kläder och skor till hemlösa.

 Fler återvinningscentraler, gynna stadsodling och växla över en del gräsmattor till mark med

örter/buskar av ängstyp för att gynna biologisk mångfald och glädja människor.



 Flerpapperskorgar.Fler återvinningsstationer.

 Fortsätt effektivisera trafiken, motverka köer. Bygga parkeringsgarage i landborgen.

Underlätta etablering av mataffärer i alla stadsdelar. Mariastaden här tor 12 km i bil för att

köpa mjölk, livsmedel. Busslinjer med byte för att handla är inte ett fungerande alternativ.

 Fortsätta att stödja enskildas satsning för att förbättra miljön.

 Fortsätta bygga ut cykelvägar och kollektivtrafiken.

 Fortsätta förtäta staden och på det sättet minska avstånd. Möjliggöra för ekologiska

närproducerande matproducenter att stå mitt i stan och sälja. Den ursprungliga, gamla,

saluhallen på Sundstorget var antagligen alldeles utmärkt. Höj skatten för bilar med

förbränningsmotor. Sätt in "vägtullsbommar" (lika Stockholm el Göteborg) vid Hälsobacken

och södra utfarten och debitera de som bara kör rakt igenom staden högt, istället för att

begränsa antalet filer. Jag som bor i lägenhet, var kan jag ladda min eventuella elbil i

närheten av min bostad?

 Fortsätta tänka och underlätta för dylika frågor.

 Fortsätta utveckla kollektivtrafiken Begränsa exploateringen av värdefull odlingsmark för att

möjliggöra en fortsatt effektiv och uthållig primärproduktion Fortsätt på den inslagna vägen

med att främja närodlat vid offentlig upphandling.

 Fortsätta utveckla stadens kollektivtrafik. Framförallt bör kollektivtrafiken göras mer attraktiv

(minskad trängsel på bussar och tåg, fler bussfiler etc). Resorna med buss inom stan måste bli

tidsmässigt kortare.

 Fortsätta utöka cykelbanor. Sänka priset på kollektiv trafiken. Fler papperskorgar.

 Fortsätta utöka kollektivtrafiken där den inte finns, tex Hjortshög. Utveckla cykelvägarna

vidare på samma sätt. Kommunalt avlopp till alla.

 Fria bussresor för pensionärer.

 Fria bussresor för pensionärer.

 Från 65-års ålder fritt busskort, som i många andra kommuner.

 Främja cityhandel så att den blomstrar med fler butiker och arbeta för ett systembolag på

Söder och Stattena. Gratis (eller billigare) att åka med kollektivtrafiks gröna bussar på lör- 

och söndagar, annars är det lätt att man tar bilen till Väla.

 Främja kollektivtrafiken mer och även bygga ut cykelvägarna ännu mer.

 Få tåghelvetena att gå regelbundet är ju alltid en bra idé.

 För att öka bussåkandet; Mycket tätare turlistor, bättre med mindre bussar men tätare trafik.

Ta bort alla busshållplatser mitt i gatan. Kan inte se att de bidrar med något annat än mer

avgaser då de stoppar upp trafiken totalt. Vill ni undvika trafik i staden, bygg ut rundlederna

ordentligt. Se bara hur illa 111:an fungerar idag!.

 Förbjud bilar i hela centrum och inför spårvagn. Fler papperskorgar.

 Förbjud utländska lastbilar att köra i kommunen som har dålig diesel i sina tankar. Låt

pensionärerna åka gratis på stadens bussar i likhet med vad Göteborg erbjuder sina

pensionärer. Massor av bensin skulle sparas. Fundera på vad som kan göras åt Väla. Här har

stadens styre krattat manegen för ett otroligt slöseri med kostnader för transporter,

drivmedel m.m.

 Förbjuda privat biltrafik inne i sta'n. Låta bli att bygga vid Tivoli då det kommer öka trafiken! I

stället bygga ut cykelnätet och ha cyklar till låns gratis.

 Förbjuda tung trafik från färjorna i city uppför Hälsovägen.



 Förbättra allmänna kommunikationer.

 Förbättra att ta sig uppför landborgen tex cykelhiss.

 Förbättra avgångstider inom kollektivtrafiken till ytterområdena.

 Förbättra cykelbanorna så man bara kan köra åt ett håll. Bättre markeringar så cykelbanan

syns. Idag är det livsfarligt att cykla då det inte finns högertrafik ånär,.

 Förbättra cykelbanorna, som på många ställen har dålig beläggning, och hårda övergångar

gata/GC-väg. Varför sitter det förresten vid de flesta korsningar dubbla knappsatser och

dubbla ljussignaler för gående resp. cyklister? Dessa har ju ändå grönt/rött samtidigt. Spara

in en av utrustningarna (behåll alltså en knappsats, och en signal med symbol för både

cykel/gående), och lägg pengarna som sparas in på underhåll av cykelbanorna istället.

 Förbättra cykelmöjligheterna. Försök cykla från centrum till statena på ett säkert sätt, ok till

Kopparmölle sen katastrof.

 -Förbättra cykelvägarna ytterligare med lägre (mjukare) kanter vid korsning av bilväg. Bättre

skyltning (vägvisare) för cykelvägar. -Införa grön våg på huvudvägar för bil och busstrafik

genom stan och låta intervaller för trafikljus bli längre. Det är i.

 Förbättra cykelvägarna. Förbättra parkeringsmöjligheterna i staden. Som det är nu kör jag

alltid runt och letar parkering. Köpa närodlat och närproducerat till dagis, skola, sjukvård

istället för att importera. Politiker och myndigheter har skapat så dana lagar och regler för

lantbruket och livsmedelsindustrin att man inte själv har råd att följa dem (men kräver att vi

medborgare ska betala för detta, vilket vi i och för sig gör i stor utsträckning).

 Förbättra för cyklister, bort med biltrafiken i innerstaden, då skulle jag cykla och gå mer.

 Förbättra för cyklister. Underlätta för affärer i centrum.

 Förbättra förutsättningarna så att det blir attraktivt att driva affärer i centrum och inte på

Väla.

 Förbättra kollektivtrafiken så att det aldrig lönar sig att ta bilen varken tidsmässigt eller

ekonomiskt.

 Förbättra kollektivtrafik (spårvagn) Fler laddare för elbilar Förbättra cykelbanor.

 Förbättra kollektivtrafiken i stället för att bygga ett Landborgsgarage. Sluta att låta Väla

expandera bortom allt förnuft.

 Förbättra kollektivtrafiken mellan förorter för att slippa åka dubbel väg ibland.

 Förbättra kollektivtrafiken.

 Förbättra kollektivtrafiken. Informera och upplysa.

 Förbättra kollektivtrafiken. Verka för att stoppa kastandet av fimpar och tuggummin.

 Förbättra och bygga ut cykelbanorna. Kontrollera bilisterna i Söder bättre.

 Förbättra och mer cykelbanor i norra delen av staden. Bättre trottoarer utan stenläggning så

att det är lättar att dra dra väskor i centra staden till/från affärer, knutpunkten etc.

 Förbättra och öka pålitligheten i kollektivtrafiken. Idag är den ej ett alternativ.

 Föregå med gott exempel och servera ekologisk, närproducerad mat inom barnomsorg, skola

och äldrevård. Jag vet att så inte alltid sker idag.

 Föregå med gott exempel och underlätta för oss att förändra i rätt riktning.

 Föregå och själva servera bra Vegetariskt i skolor och andra kommunala matsalar för att visa

yngre att det finns alternativ som är goda. Men då måste det vara bra mat annars blir det

omvänd effekt. Prova gratis kollektivtrafik i stan, kanske bara en test period, om det är

lagligt. Få någon och räkna totalekonomiskt på det iallfall, inräknat att man får ner



parkeringsbehov och kostnader för detta, luft problem, ökar varumärket helsingborg, 

vägslitage m.m. som ändå betalas av våra skattepengar. 

 Förlägga alla terminaler där tunga transporter dockar in till områden långt utanför

stadsgränsen. Distribuera godset i nom Helsingborg från terminalerna med miljöbilar. Det är

alldeles för ,mycket tunga transporter som företas inom Helsingborg.

 Förläng busslinje 26 med 1 km till korsningen Hjortshögsvägen-Kroppavägen (finns färdig

vändplats), så att vi Hjortshögsbor kan åka kollektivt och ställa bilen hemma. Dessutom skulle

släkt och vänner kunna besöka oss utan bil. Utöver stadens miljömål skulle detta även

möjliggöra för arbetssökande utan bil att ta arbete och bidra till sin egen försörjning och det

allmänna. Detta om något är ett miljömål som är lätt att åstadkomma - utan kostnad.

 Förmån att köpa eko-bil.

 Försvåra för bilisters framkomlighet Parkeringsavgifter på Väla men där parkeringsavg gäller

på "skyttelbussar" mellan Väla och centrum Ständigt förbättra busstrafiken och se över

busshållplatsernas placering.

 Försöka att få trafiken flyta på." Grön våg" Gångbro över järnvägsgatan/Drottninggatan.

Förbjud dubbar i Helsingborg, gärna hela Skåne.Fler lånecyklar.

 Försöka sänka priser på att åka kollektivt , tåg och buss låta alla gå ATMOS utbildningen, den

ger en bra syn på vad du själv kan göra för att hjälpa.

 Förtäta, skapa arbetstillfällen i eller kring city.

 Förutsatt att all kollektivtrafik är miljömässigt bra så borde denna vara "nästan" gratis för

alla. Dock skall det inte gå att åka hur som helst bara för att det är billigt, då blir det

okynnesåkning.

 Förändra lokaltrafiken. Dock ej genom att försvåra för övrig fordonstrafik. Förenkla för

bilägare att välja miljövänliga fordon med att tex påverka bostadsbolagen att erbjuda

laddstationer på sina parkeringsplatser.

 Ge bort hela, rena möbler och andra hushållsartiklar på soptippen. Sortera avfallsprodukter

optimalt, så att saker som är avfall för vissa, kan bli en gratis resurs/byggmaterial för andra.

(förskolor kanske vill ha pappersmaterial, eller byggmaterial i sina verksamheter med barnen.

Även material som blivit över från avverkning av träd osv.) Starta kommunala (gratis eller till

liten avgift) utbildningar i återvinning och hur man piffar upp gamla möbler och förlänger

livslängden på dem. Skapa ett intresse av att bygga saker av åtevunnet material och

eventuellt anordna tävlingar eller utbildningar i detta och kanske möjlighet att sälja sina

alster. Möjliggöra för förskolor och skolor att få deltaga i natur upplevelse och utforskande av

vår underbara natur.

 Ge mig möjlighet att källsortera i bostaden. Tidigare gick det bra, men numera kan vi bara få

plats med ett sopkärl med 2 fack. Tidigare källsorterade vi allt. Vi har pratat med NSR, och de

kan inget göra, vi bor i ett gatuhus, och kan inte dra två stora sopkärl rakt genom huset.... 

 Ge saklig och inspirerande information samt sprida tips & idéer och visa på referenser där

man lyckas dvs framhålla fördelarna även i det lilla perspektivet. Gällande att åka kollektivt

finns mer att göra t ex en mer tillförlitlig tidtabell d v s att bussarna går och kommer i tid.

Angående Cykelbanor är Hälsovägen en ren livsfara för cyklister - hur kan detta fortsätta att

vara så!!.

 Ge större förutsättninar för invånarna t.ex genom informations-/utbildningskvällar i de här

frågorna. Speciellt matsvinnet som till stor del är en fråga om kunskap och inställning.



Handeln vill ju ha mer kunder för att konsumtionen ska öka, staden planerar för ingrepp i 

landborgen för plats för fler bilar i city samtidigt som Hbg vill värna om miljön. Tänk till här 

ordentligt. Det blir väldigt motsägelsefullt för oss Hbg-are. 

 Genom vägledning och "morötter".

 Gratis buss även för sjukpensionärer.

 Gratis bussresor fredag-lördag. Stor parkering i utkanten av staden och gratis "matarbuss" in

till city.

 Gratis bussresor lokalt för pensionärer.

 Gratis bussresor. Gratis konvertering till fjärrvärme.

 Gratis busstrafik.

 Gratis eller sänkt pris på kollektivtrafik. Bättre cykelvägar som är avskilda från biltrafik och

fotgängare.

 Gratis filmvisning av dokumentären Cowspiricy! Tala om hur djurhållningen påverkar miljön.

Puscha på alla restauranger att erbjuda veganska alternativ.

 Gratis kollektivtrafik, eller åtminstone göra det möjligt att köpa biljett kontant på bussar så

det är möjligt att göra spontana resor med kollektivtrafiken.

 Gratis transportkommunikation i centrum så att bilresorna i centrum minskar eller

försvinner.

 Grunda sina beslut på vetenskap. Inte på t ex gudstro eller obekräftad inverkan av CO2.

 Gör det effektivare att köra bil så jag slipper köra i köer, stå på tomgång, leta parkeringsplats

osv så att jag istället behöver använda bilen så kort tid som möjligt för att nå målet.

 Gör det mer förmånligt än det är idag. Gör det möjligt för konsumenter att i större

utsträckning kunna lita på vad fördelarna verkligen blir med t.ex "grön el" och "ekologiska"

varor. Det är allmänt känt att grön el bara är "vanlig" el fast till ett högre pris. Det går inte att

leverera "speciell" el till ett visst hushåll, det är samma el som alla andra har som är en

blandning av olika kraftkällor. Den här typen av förändringar är väl egentligen mer något som

måste göras på nationell nivå men jag nämnder det här ändå då det måste börjas

någonstans.

 Göra det billigare att åka kollektivt för seniorer 65+. Slippa ta bilen. Längre tid från första

"instämpling" på bussresa för att resa vidare eller åter. T.ex 3 timmar.

 Göra det billigare för folk att använda miljövänliga energikällor. Starta dagligvarubutiken med

endast närodlade produkter. Underlätta för butiker i city så att butiksdöden upphör.

 Göra det enkelt o billigare att åka kollektivt.

 Göra det enklare att engångsåka med buss. När man inte har busskort.

 Göra det lättare att cykla med cykelbana på Drottninggatan på Norr. Och i innerstaden.

Bättre mataffärer i staden så att jag slipper att använda min bil till tex ICA Maxi. Hindra

utbyggnad på Väla så att vi får ha kvar affärer inne i staden. Man har handlat kortsiktigt och

korkat.

 -Göra det lättare att sortera i hemmet. Saker som något utrymme för att sortera kartong,

plast etc. innan man tar det till soprummet - Mer samhällsinformation om

vegetarisk/vegansk mat.

 Göra det svårare att köra bil o lättare att åka kollektivt. Stoppa vidare exploatering av

externa handelsområden (läs:väla) som bidrar både till ökad bilism och ökad omotiverad

konsumtion.



 Göra det tryggare och säkrare för cyklister. Som det är idag ignoreras cyklister ofta av

fotgängare, samt behandlas respektlöst av fordonsförare. För att minska respektlösa och

ignoranta cyklister, ska det finnas cyklande poliser. De cyklnde poliserna ronderar ständigt,

och ser då bristerna som behöver åtgärdas. Både tekniska och mänskliga. med tanke på de

ökade kraven för anställda inom Helsingborgs Stad och inom dess ägda företag, behöver

kvaliten på miljöfordon bli mycket bättre, idag finns det stora brister med befintliga

miljöfordon som kräver ständiga reparationer. Detta drabbar verksamhetens effektivitet, och

ger upphov till stress bland personalen som gör allt för att tillmötesgå de ställda kraven.

Detta är självklart också negativt för miljö och ekonomi. Det finns även stora brister i

planeringen av vägarbeten och andra arbeten som påverkar trafiken. Trafikanter tvingas ofta

att ta långa omvägar pga pågående arbeten på flera ställen. Dessa arbeten är ofta

ostrategiskt planerade, kanske med anledning av brist på kommunikation inom olika

avdelningar. Kunder som är i behov av olika former av service inom staden drabbas. Det

leder till att ryktet för staden försämras, attraktiviteten för att vilja bo, leva och arbeta i

Helsingborg sjunker. Stäng innerstaden för oviktig trafik. Börja med sommarmånader. Öppna

samtidigt verksamheter med cykel utlåning/uthyrning i flera stadsdelar. Ha olika former av

cyklar att erbjuda, finns t.ex. fyrhjulscyklar som hela familjer kan cykla runt på. Hyr ut

cykelsläp så det kan handlas lite mer i centum. Och slutligen bör det vara tvingande att vid

nyproduktion av bostäder bygga bra utrymmen för cyklar och andra miljöfrämjande fordon.

Gör det till en stad att vilja cykla i. Här vill jag cykla.

 Göra ett ekologiskt fotavtryck större! Papperskorgar med sortering som är spridda lätt

tillgängliga över allt så skräp inte slängs på gatorna och naturen. Det ska vara lättillgängligt så

människor inte behöver leta för att slänga ex,en glasspinne, snus, fimp, plastpåsar? Bättre

och fler cykelställ som gör att man kan låsa fast cykeln ordentligt i stan. Cyklar som man kan

hyra och låna. Information/reklam runt om på ställen ex.på bussarna, tågen, hållplatser,

matbutikerna, soprummen om man har det där man bor som informerar hur viktigt det är att

tänka på hållbar miljö att slänga sopor rätt, vad konsekvenserna blir om alla masskonsumerar

och inte tänker efter. Informera om nyttig och ekologisk mat Ställa krav på matbutikerna. Ta

in bra råvaror både lokalt och ekologiskt.

 Göra kollektivtrafiken mer attraktiv. T o m så mycket att det blir det enda alternativet!!.

 Ha bra kollektivtrafik och värna de gröna ytorna i staden. All forskning visar på hur viktigt det

är med grönska för människors välbefinnande. Det går tvärt emot vad Helsingborg gör med

all förtätning av staden och att man bygger bort allt grönt. Tänk om.

 Ha bättre kollektivtrafik. Fler bussar i morgon- o eftermiddagsrusningen.

 Ha containrar för sopsortering på fler ställen, så att de lätt kan nås även för icke-bilister

Saluhall inte minst för lokala, ekologiska produkter.

 Ha en tågstation vid Maxi.

 Ha lägre kostnader för sopphämtning och fjärrvärme.

 Har el-cykel men kan (vågar) inte parkera och lämna den utan tillsyn. Finns inga bra säkra

ställe. Premiera närodlat och gör en trevlig saluhall eller torgförsäljning för närodlade

produkter och hantverk (varor). Torget framför Dunkers kulturhus är ju en stenöken och

skulle kunna användas.

 Har i dag inget svar på detta.

 Har inga förslag.



 Har själv gjort en proffessionell och dyrbar investering i uppvärmning av bostaden med 
solenergi. Inveteringen är inte ekonomiskt försvarbar men skonar miljön en hel del. 
Byggnadsförvaltningens tjänstemän godkände bygget när jag presenterade det för dem. När 
bygget var klart kom nya tjänstemän från byggnadsförvaltningen med ändrad information och 

ville tvinga mig att riva bygget. Stadens politiker fick ärendet på sitt bord och bestämde sig 

med knapp majoritet för att bygget skulle rivas. Kom inte till mig och säg att Helsingborgs stad 

är miljövänlig! Anser också att trafikplaneringen är allt annat än miljövänlig när den tvingar 

bilar att stå stilla och spy ut avgaser under tiden bussarna släpper av och på passagerare. 
Hastighetsgupp får bilister att bromsa och gasa istället för att mjukt glida framåt

- skapar mer utsläpp. Att smalna av genomfartsvägar tvingar bilar att under längre tid befinna 
sig i staden och därmed under längre tid släppa ut avgaser. Mitt tips är att införa avgifter för 
biltrafik i stadens centrum. Ett annat är att öka bilskatten på gamla bilar som släpper ut mer 
avgaser (men det är utanför stadens beslutsområde, misstänker jag). Ett tredje tips är att ta 

bort alla avgifter för bussresenärer i staden och skapa en tät och heltäckande busstrafik inne i 

staden och till och från ytterområden och parkeringsplatser för pendlare utanför staden. Att 

lägga den nya Arenan i stort sett mitt i centrum och strypa trafiken till och från den är enligt 

mitt sätt att se ett utmärkt sätt att öka nedsmutsningen och utsläppen.

 Hej få ner föroreningarna i city , ändra genomfart eller dylikt. informera bättre om alternativ.

 Helsingborg bör på sikt avveckla Väla! Detta skulle (förhoppningsvis) minska konsumtionen, 
inte minst okynneskonsumtionen, samt ge färre biltransporter. Dessutom skulle handeln i 
stadskärnan få bättre villkor att verka under. Med den utveckling som pågår för närvarande 
ser stadskärnan ut att gå en långsam död till mötes, med kontor och bostäder som enda 
förutsättningar för ett haltande och torftigt stadsliv.

 Helsingborg gör redan mycket för att minska det ekologiska fotavtrycket. Överdrift gör inte 
avtrycket mindre.

 Helsingborgshem skulle kunna sätta in eluttag i garaget som jag hyr, för att kunna köpa en bil 
som laddas med el. Trapphus skulle kunna använda belysning som tänds automatiskt när man 

kommer och som kanske inte drar så mycket el. Kanske kan man alltid ha svag ledbelysning 

på. Jag tror att man ska ha mycket källsortering nära bostadsområden, i princip så ska allt 

hushållsavfall kunna kastas nära bostaden, även miljöfarligt alltså.

 Hjälpa till att öka andelen källsorterade sopor i gemensamma utrymmen genom att ge 
feedback genom syning, vägning, etc Påverka bussnätets utformning så att man inrättar 
ringlinjer, typ Maria Park - Väla Visa vägen genom att handla ekologisk mat till skolor och 
successivt avveckla köttmåltider.

 Hyra ut cyklar vid olika ställen i staden.

 Hyrcycklar , mindre bussar med tätare turer från t,ex ödåkra fler tågavgångar, slopa bussfiler.

 HÅLL CYKELVÄGAR I TOPPSKICK!!! LÄTT-TILLGÄNGLIGHET för ALLA, funktionsnedsatta, 
rullstolsburna, rollator, barnvagnar mm! CYKELBANAN UTANFÖR NYA ARENAN: * Se över 
SÄKERHETEN! * GÖR SLÄT YTA på gång och Cykelbanan närmst vägen!!! Ta bort de små 
dekorationplattorna som gör en RÄDD ATT CYKLA ÖVER och starkt irriterad när man dagligen 
cyklar över de småguppande plattorna på marken!!! * RÄTTA TILL trottoarkantstenen vid 
ingången närmst ishallen! SKARVEN mellan stenarna är en OLYCKSRISK! RINGSTORPS 
KULLERSTENSTORG : längs med huset och längs med kanten av parkeringsplatsen och fram 



till huset. * GÖR SLÄT GÅNGVÄG/BANA och eliminera OLYCKSRISK. UNDERLÄTTA och gör 

LÄTTILGÄNGLIGHET för äldre och funktionsnedsatta. Breda plattor i granit finns så färgen blir 

samma på marken. KULTUROMRÅDET FREDRIKSDAL: GÖR LÄTT-TILLGÄNGLIGHET för 

rullstolsburna! Lägg en bana med plattor runt i området. * Ladan: Gör en bana på marken så 

rullstolar kan köras obehindrat vid evenemang ex julmarknad. SOFIERO: I området. Lägg en 

slät bana /gångväg med plattor som underlättar för rullstolsburna och barnvagnar. 

 Hålla cykelbanor rena från löv, pinnar och annat t.ex glas. Bygga ut cykelbanenätet

ytterligare. Återinföra närhetsprincipen till skolor, det sker mkt transporterande av barn och

unga till olika skolor över staden. Öka bussnätet med mindre bussar som transporterar färre

personer men som går oftare, så ofta att det inte behövs ngn tidtabell. Hopp on hopp off-

principen givetvis eldrivna eller annat mer miljövänligt. Kräva att affärer som ligger ute på

Väla har butiker i staden, snart är vi alla hänvisade ut i periferin med bilar när vi behöver

handla ngt.

 Hålla sig ur vägen så mycket som möjligt.

 Höghastighetståg mellan HBG och malmö som går lika ofta som öresundstågen. Bättre

cykelbanor som är tydliga för gångtrafikanter. Speciellt längs södergatan. Komumala

subventioner till införskaffning av elbil. Utvyggnad av laddstationer för elbilar Laddningsport

för bil på varje parkeringsplats i staden.

 Höja hastigheten för bilar i stan, och att förbjuda bussfiler. Låt biltrafiken passera fortare

genom stan istället för att behålla och försvåra för bilar i innerstan. Tillåt endast mindre

eldrivna distributionsbilar i stan istället för 12 tons lastbilar. Bygg inte sport

konferensanläggning mitt i stan utan möjlighet att komma dit med bil för både besökare och

arrangörer.

 I55 + lägenheter borde bilpoooler finnas när folk är pensionärer behöver man bilen mer

sällan. Servera mindre kött i skolan. Inte bygga ut Väla ännu mer.

 Idag när man ska handla ekologiskt och miljövänligt, utan gifter osv är det betydligt mycket

dyrare än varor som är mindre ekologiska säg. Jag kan tänka mig att många väljer bort de

ekologisk varorna på grund av prisskillnaden. Detta är väl i sig inget hbg stad kan göra något

åt, men det är en tanke jag ville föra fram. Något annat som går och gräver på hjärnan är den

mängden mat som slängs varje dag och som det egentligen inte är något fel på. Jag har själv

jobbat inom restaurangbranschen och sett hur mycket mat som går till spillo. I Helsingborg

finns det för tillfället väldigt många människor som går utan mat. Denna mat som

restaurangerna slänger skulle kunna mätta många hungriga magar i våran stad. Kanske om

restaurangerna visste att det fanns ett sätt eller om det ens fanns ett sätt så denna mat

skulle kunna komma till användning och samtidigt göra bortskänkningen av maten enkel. Allt

idag handlar om pengar så det borde inte vara en kostnad för restaurangen att skänka maten

och inte heller ska de få betalt för maten, win, win.

 Iera skrifter t kommuninvånarna ge råd/tips/påminna om detta.

 Information och förklara vad ekologiskt fotavtryck är.

 Information och förslag på konkreta handlingsplaner.

 Information. Bättre och billigare kollektivtrafik. Förbättrade villkor för småföretagen

företrädesvis inom områden som handlar om "återbruk". Närproducerade varor till skola och

äldrevård. Effektivisera sortering av avfall för hushåll. Fler stationer för miljöfarligt avfall.

 Informera hur man kan göra för att minska det.

 Informera hushållen med det språk som är deras modersmål.



 Informera invandrare hur viktigt det är! ( Jag är själv invandrare).

 Informera om alternativ.

 Informera om de initiativ som redan finns tex den nya Återvinningscentralen & Återbruket

eller Grannsaker. Berätta via olika kanaler så att olika grupper nås av informationen. Satsa på

nya företag som tydligt har en miljöprofil. Kika på vad andra städer gör gällande hållbarhet

och inspireras.

 Informera om hur man går tillväga kanske kan få upp ögonen för fler. Bra intiativ att det går

att låna vertyg på bibblan tex. Kanske fler sådana platser.

 Informera om vilka åtgärder som ger bäst effekt avseende vårt ekologiska fotavtryck, liksom

förslagen i de svarsalternativen till frågorna jag nyss besvarat. Underlätta för jord-

/lantbrukare i Helsingborgs närområde att sälja sina lokalt producerade produkter i stan på

ett lättillgängligt sätt. Servera mer vegetarisk mat, samt minska matsvinnet i kommunala

verksamheter. Se till att använda det matsvinn, som trots allt blir kvar, till något vettigt, ex.

fördela till hemlösa alternativt omvandla till biogas (vilket säkert redan sker).

 Informera via direktreklam samt sociala medier.

 Inför sänkta avgifter på kollektivtrafik för alla under lågtrafik och gratis resor för pensionärer

under lågtrafik. Låt gröna ytor förbli gröna lungor t ex vid Fredriksdal/Olympia, Sundspärlan,

Kopparmöllegatan m m.

 Införa billigar/gratis kollektivtrafik. bygga ut gång och cykelbanor till alla kommundelar. höja

avgifterna för företag/affärer på deras avfall.( hellre sälja billigar i tid till konsumenterna).

 Införa gratis bussresor inom staden och till Väla för alla Helsingborgare som skall ha ett

särskilt busskort för detta. Omedelbart eller så fort det går hejda den vansinniga

genomfartstrafiken på Järnvägs - och Drottninggatorna. Stora parkeringsplatser utanför alla

infarter till staden varifrån täta bussförbindelser skall gå till industriområden och olika delar

av centrala staden inkl. söder,.

 Införa gröna bilpooler, förbättra kollektivtrafiken (höj skatten och öka turtätheten, inför

spårtaxi i de centrala delarna), köttfria dagar i skolan/äldreboenden, bygga en ekologisk

saluhall, låta butiker skänka mat med t.ex skadade förpackningar till en central enhet som

kan sälja dessa varor vidare i en fysisk lågprisbutik, Ställa krav på framtida hus- och

hotellbyggare att vara "gröna", utbilda barn i praktisk kunskap om ekologiska matvaror (med

regelbundna besök på bondgårdar och odlingar) = grönt skol-eko-program, Överhuvudtaget

saknas det mod och kaxighet i HBG. Man skulle kunna sätta ett mål att vara den första

koldioxidfria stadskärnan i världen och jobba efter det. Eller varför inte vara först ut med att

miljöcertifiera alla enheter inom kommunen? Sätta en tuff standard (egen) och jobba efter

det?

 Införa gröna vågen på vägarna i staden, för undvika stopp/start. Sänka priset på fjärrvärme

och sluta driva företag i DK.

 Införa spårvagnar eller trådbussar.

 Införa täta påsar för matavfall. De som nu finns läcker ju över hela golvet på vägen från köket

till ytterdörren. Alltså måste matavfallet slängas i de vanliga soporna. Ta en titt på Sävsjö och

Vetlanda kommuner. De är föredömen i detta avseende. Där skiljer de dessutom på

brännbart avfall kontra deponi.

 Inga bussfiler i staden gör istället bättre cykelvägar och kartor över dessa för att underlätta

planeringen av transporten. Gör det attraktivare att välja kollektivtrafiken och cykeln.



 Ingenting av verklig betydelse.

 Inget. De ligger på indivindes ansvar.

 Inrätta P platser i ytterområdena i Centrum och sätt in minibussar därifrån till centrum som

är gratis. T.ex vid Tretornparkeringen kan minibussar gå i pendeltrafik till hamntorget var 10

minut. Då kan man få bort mycket av trafiken i city. En likadan parkering vid östra

Helsingborg med minibussar som bara har dessa hållplatser. Kanske 50% av bilisterna

använder denna funktion. Vi slipper bygga garaget under slottshagen.

 Inte bygga fler parkeringsplatser inne i stan.

 Inte bygga kongressbygnaden.

 Inte så mkt då ni inte kan påverka de ekologiska mat priserna vilket skulle underlätta enormt.

 Intensiv och uthållig info till helsingborgsinvånarna, så att fler och fler sköter sig och blir

duktiga.

 Introduce more no-smoking areas and forbid the public to drop cigarette buts and chewing

gum on the pavements, in parks, beaches and other natural Environment locations.

 Investera i solcellspaneler tex på våra radhustak. Mera värmepumpar och solceller.

 Isamband med alla vägarbeten och förnyelse av infrastruktur alltid tänka på cyklister och

gående i första hand, och inte som nu sätta bilarna i första rummet.

 Jag efterlyser att kunna sortera hårdplast och mjukplast i soptunnan (bor i fastighet och har

två kärl med fyrfack i varje). Tror att det skulle kunna lösas på något sätt.

 Jag har för mig att de som köper sin el av Öresundskraft får den miljömärkta elen på köpet.

 Jag kan inte svara nu.

 Jag tycker att Helsingborg stad sköter det hela bra.

 Jag tycker att jag har de förutsättningarna redan.

 Jag tycker att man skall låta Busstrafiken i centrala Helsingborg vara gratis. Det pratas hela

tiden om att man skall göra något för miljön. Detta kommer att göra att fler personer

kommer att åka kollektivt, dessutom får vi en mer levande stad.

 Jag tycker ni skulle göra mer reklam för hur ens vardagsval påverkar så att även personer

som inte är så insatta förstår. Att storleken på förpackningen påverkar mängden transporter

osv. Många tror nog inte att deras enskilda bidrag påverkar men det behövs en förståelse för

hur mycket det påverkar om man är många som tänker likadant. Minns en reklam för några

år sedan i Stockholm som gick ut på "bara en skopa tvättmedel till - för säkerhetsskull" först

på en person, sen på alla i ett hyreshus och sen om alla i en stad tänker så.

 Jag vill göra mitt för miljön, men jag menar att staten och staden måste göra sitt. - ha ett

aktiv och tufft mål på förbättringar för miljön - ta kostnader för att nå målen UTAN att

konsumenten betalar det direkt - bara indirekt (t.ex. att Öresundskraft INTE tar mer för grön

energi) = kostnaden bestals av alla konsumenter så långt det går!.

 Jag är sugen på en elbil men vet inte var jag ska ladda den eftersom jag bor i lägenhet på 4e

våningen.

 Jobba med förbättrad mentalitet hos gemene man så det slängs mindre skräp på icke anvisad

plats.

 Kan för närvarande inte komma på något.

 Kanske mer tryck på färjetrafiken kan vara dags.

 Koka större mängder och dela och frysa in på så viset sparar man el samt minskarmatsvinnet.



 Kollektivtrafik som går ofta och fungerar. Samordna insatser som kan ta tillvara på allt 

överflöd som människor samlar och inte behöver. Kläder, leksaker, cyklar och ha en 

samlingspunkt där detta kan förmedlas till de som är i behov. 

 Kommer inte på något. Är redan en sparsam kommuninvånare. 

 Kompensera med ännu fler grönområden och blommor. 

 Kontinuerligt förbättra kollektivtrafiken. Minska biltrafiken i stan. Välja miljösmarta 

transporter t.ex järnväg för persontransporter och gods. Minska pendligen till skola och 

arbete. 

 Korta restiderna med buss. 

 Köpa in mat och laga på ett miljömässigt bra sätt där gödning och bekämpning analysests och 

utvärderas. Behöver inte vara lokalt producerat, men vara transparent. Har i dag känslan att 

inriktning på inköp fattas på känslomässiga grunder och inte fakta. 

 Köpa närproducerad mat, inte kyckling från exempelvis Thailand. Tänka om vid inköp genom 

att i stället för att köpa ekologiskt på några utvalda produkter höja lägstanivån. Köpa svenskt. 

 Kör mindre bussar med fler avgångar sk ringlinjer. Då behöver man inte vänta så länge till 

näst buss. Tänk på att priset för resorna inte får bli för dyra. Dvs de skall vara 

konkurrenskraftiga gentemot 2 personer i bil. Städa staden lika i hela kommunen. Söder är 

mycket skräpigt, är där dagligen eftersom jag jobbar på söder. Också ett fotavtryck att det 

känns rent och fräscht i staden. Roligare att cykla och gå när det är fräscht. 

 Köra spårvagnar istället för bussar. 

 Laddstationer för elbilar. Gratis kollektivtrafik. Starta bilpooler. Öppna upp gatorna så det 

inte blir enorma bilköer. Informationskampaner till medborgarna. Främja ekologisk mat i 

skolor och boenden, sjukhus. Underlätta för närliggande lantbrukare att sälja lokalodlat på 

sundstorget. Fler kameror/ ordningsvakter/ poliser/ fritidspedagoger som stoppar klotter och 

bus och gärna även grövre brott. Vandalisering och människor i slum kostar även i miljö. 

 Lagstadga om att alla inrikesresor skall ske med tåg. 

 Lokal-tåg eller spårvagn. 

 Lysa upp cykelvägar bättre, förbättra cykelvägen på Järnvägs- och Drottninggatan, påverka 

priset på kollektivtrafiken så att det sänks. 

 Lyssna på medborgarna. 

 Låt politikerna föregå med goda exempel!. 

 Låt Sundspärlan vara kvar. 

 Låta bussarna gå när tågen går. Som det är nu måste jag ha bil för att kunna ta mig till jobbet. 

Alla jobbar inte 8-17. 

 Låta medborgarna odla egna grödor. Planera nya bostadsområde, med möjlighet till 

odlingsplättar eller gemensamma trädgårdar där man kan så och skörda. 

 Läggmer vikt på dem som idag kör runt med gamla skrothögar till bilar. Varför är det så? Jo, 

det finns ingen kollektivtrafik som passar och de har inte råd att skaffa en nyare, mer 

miljövänlig bil. Så, mer kollektivt i större delar av kommunen. 

 Lära alla särskilt cyklister bättre trafikregler. 

 Maximera biogasproduktionen och hålla prisnivån konkurrenskraftig mot oljebaserade 

bränslen. Föra regelbundna kampanjer för cykelpendling. Förbättra och bygga ut 

cykelbanorna. Skånetrafiken bör ha pendelbussar som går längs 111:an och som inte går via 

Knutpunkten. INTE satsa på spårvagnstrafik, utan istället elbussar (tråd eller batteri) ev. 



bränslecellsbussar (men dagens biogasbussar är också bra, men bör kombineras med el för 

återvinning av bromsenergin. Samarbeta med Köpenhamn om miljöförbättringar. Fler 

laddstolpar och P-ytor för miljöbilar på offentliga parkeringsplatser. 

 Medverka till att trafiken flyter i stan i synnerhet vid infarterna. Det är ett mycket hårt tryck

på både väg 111 och Ängelholmsvägen. Massor av avgaser och irriterade bilister. Jag hade

uppskattat att man på ett icke tvingande sätt hade gjort det fördelaktigt att åka kollektivt.

Bestraffning är absolut inte rätt väg att gå ! Hoppas innerligt på ett landborgsgarage !.

 Medverka till fler bilpooler i olika delar av staden, inte bara i centrum.

 Medverka till fri kollektivtrafik. Rättvis boendepolitik. Sextimmarsdag till att börja med.

Stimulera till mindre konsumtion.

 Mer ekologisk ock lokalt odlad mat på förskolor, skolor och äldreboenden. Fler

"upphämtningsställen" för bilpoolen, även ute bland bostadsområdena.

 Mer information kring det och att det inte kostar allt för mycket att ställa om till det.

 Mer notifiering och påminelser.

 Mer närodlat i/på äldrebonde sjukhus o andra inrättningar där staden kan styra mot NYA

mål.

 Mer närproducerat flera bussar på kvällen.

 Mer oc BÄTTRE cykelvägar. Två filer på de vägar där det är mycket bilar ex nya Kullavägen

och göra bussfickor så att bilarna kan köra förbi ex norrs stenbocksgatan, så att bilarna inte

står stilla minut efter minut och spyr ut avgaser helt i onödan.

 Mer och bättre kollektivtrafik, till humana priser.

 Mer reklam visa sig ute bland helsingborgsborna förklara varför vilka fördelar det finns.

 Mer snabbtåg!!.

 Mera engagemang från Kommunen som kan motivera och sätta igång folket att börja tänka i

de banorna.

 Mindre förtätning av staden. Slopa alla dessa festivaler, med dåliga hygieniska förhållanden,

särskilt vad gäller mat och dryck. Om det är omöjligt att slopa alla festivaler m.m. förbjud

åtminstone knallar m.fl. att parkera sina hemska lastbilar och fordon längs Järnvägsgatan,

Drottninggatan och hela innerstaden. Där ska ju precis tvärtom vara trevligt och vackert

under sådana aktiviteter. Bygg EJ bussfiler i staden. Bygg EJ hotell och kongresscenter på den

vackra Tivolitomten och utestäng oss helsingborgare från den delen av staden. Bygg dessa på

H+ området i stället . Jag vet att beslut redan är tagna, fast jag vill tala om att jag skäms för

att vi har så okunniga politiker , med så dåligt miljötänk. Använd den nya tekniken,

kongresser är "out". Vi har dessutom haft ett kongresscenter i centrala stan för inte så

otroligt länge sedan och som inte blev särskilt långvarigt. Nu har ju redan IKEA börjat att

flytta från staden. Lös taxicirkusen vid Knutpunkten. Låt taxi köra in på motsatta sidan av

huvudingången, där bussarna kör. Sätt upp en direkttelefon till taxi och tillåt dem endast att

köra in där på anrop, som i andra länder. Sätt upp skyltar överallt om utgång till taxi och

bussar till höger från båtar och tåg och låt oss slippa taxibilar vid huvudentrén. Det är faktiskt

skrattretande med tomgångskörning max 1 min i staden, då taxibilarna så här års står och

spyr ut avgaser i timmar. Reservera några platser på den stora parkeringsplatsen söder om

Knutpunkten till taxibilar med motorvärmare. Bygg så en liten byggnad till förarna att gå in

och värma sig i, ta en kopp kaffe eller vila, dit direkttelefonen går och som bör vara

bemannad jämt. Själv har jag både lämnat och hämtat oändligt många gånger på



Knutpunkten, men inte kunnat stanna, utan ligger och kör runt, runt, runt i innerstaden och 

hoppas på bättre tur nästa gång jag kommer dit. Nuvarande system är verkligen "löjligt". 

Planera för och bygg i etapper en Metro typ den förarlösa i Köpenhamn, vilken förresten 

Skanska bygger. Lägg in den i H+ -området, delvis i Landborgen och bygg ett toppenmodernt 

garage i Laröd, Rydebäck och ev. Väla, varifrån man enkelt tar metron in till stan. 

Kompaktgarage som sväljer massor av bilar och som redan finns, tyvärr minns jag inte var. 

Elbilar ska också gå att hyra där till ett fördelaktigt pris, i nödfall. Planera inför framtiden. 

Bygg lite intressantare byggnader på H+- området. Se Örestad, med t.ex. löparbana på ett 

sluttande tak och gräsmatta på taket för de boende. Studera Docklands i London, vilket är ett 

härligt framtidsområde med sina fantastiska glasbyggnader, förarlösa tåg etc. Anställ vakter 

på Knutpunkten, se till att det blir städat och hålls rent på Knutpunkten och utanför, särskilt 

utanför den södra ingången. Anställ vaktmästare på alla skolor, som håller ordning och reda 

där samt hjälper till att plocka fram olika undervisningsmaterial vid behov, jagar ut eleverna 

på rasterna, m.m. Tjänstebostad fanns på Olympiaskolan på min tid. 

 Mindre, mer improviserad kollektivtrafik, såsom de tidigare "kvickbussarna" lokalproducerad

mat mer i skolorna ligga på affärer om mindre förpackningar, mer "lösa" varor.

 Minska antalet politiker som mest försöker göra avtryck i allt som de tror sig veta.Mer

respekt för andra parten de s.k. "människorna" och lyssna ,agera mkt bättre.

 Minska bilkörandet i staden.Mer effektivt kontrollera hur och var bilar framförs( bl a kör

många mot trafiken på enkelriktade gator och parkerar på fel platser).Förhindra stora och

tunga bilar i centrum. Låt pensionärer åk graritis dygnet runt.

 Minska biltrafik genom staden.

 Minska genomfartstrafik på Drottninggatan-Järnvägsgatan.

 Minska priset för kollektivtrafiken. Det är billigare att ta sig med bil någonstans inklusive

parkering i dagsläget.

 Minska på bilarnas yta i centrum och tydligt prioritera cykel, gång och kollektivtrafik istället.

Önskar ett aktivt ställningstagande från kommunens sida om att i Helsingborg cyklar, går

man eller tar bussen och tåget, bilen kan man parkera utanför staden.

 Minska på kommunalt anstaellta, dom goer intet.

 Minska på lastbilstrafiken till och från färjorna.

 Minska trafiken i centrala delarna av staden genom att ha större parkeringar i utkanten och

matarbussar in samt att se till att det går att ta upp cykeln på landborgen utan att behöva

cykla. T ex cykelhiss vid Terassen/Hallbergs trappor eller någonslags ankarlift. Jag vet många

(inklusive mig själv) som gärna cyklar men som tycker det är jobbigt att ta sig upp för

backarna.

 Minska trafiken i centrum! !.

 Montera upp fler soptunnor. Många slänger skräp hur som helst och jag saknar soptunnor

för att slänga hundbajspåsarna i.

 Motverka förpackningshysterin genom kontakter med butiker etc.

 Möjlighet att lämna in utslitna textilier.

 Ni tvångsansluter hus till fjärrvärme vid försäljning av tomter vilket är korkat. Då uppmuntrar

man inte till jord/bergsvärme. Lite kriminellt nästan. Nästa hus bygger jag i annan kommun.

 Nr 1 för mig: Säkra att tågtrafiken fungerar för oss som pendlar till Malmö. Påverka riksnivå

för att göra det billigare att laga saker och dyrare att köpa nytt. Skapa micro jobb av detta.



Möjlighet till cityodlingar för människor att odla eget som i Ängelholm. Bra för integrationen 

också. Underlätta all försäljning i andra hand. Stötta entreprenörer för bagageloppis, lämna 

in gamla grejor så andra kan köpa billigt. Ge ekobönder gratis plats för försäljning på torget. 

Sopstationen är urbra i Helsingborg. 

 När det finns, alltid svenskproducerad mat till äldreboenden, förskolor, skolor etc. Sluta 

expandera handeln på Väla. 

 Närbutiker med grönt och frukt. 

 Närodlat, lokala transporter, bevara grönområdena inne i staden . 

 Närodlat. 

 Om jag exempelvis skulle åka kollektivt till jobbet skulle bussarna behöva åka tidigare om 

morgnarna, alternativt anpassas tidsmässigt så att de möts på helsingborg c och inte åker i 

osynk. Jag kan exempelvis inte ta buss nr 3 från tågaborg och hinna med buss nr 4 som går kl 

5.00. Jag behöver i så fall promenera eller cykla till knutpunkten för att kunna åka kollektivt 

till arbetet. Sådant "krångel" gör att jag hellre väljer bilen. 

 Om man skall åka kollektivt måste det finnas ett enkelt sätt att betala inte som det är nu. 

 Parkeringsavgifter endast vardagar mellan 06.00 - 15.00. Då skulle fler kontorsarbetande 

stanna och handla i city istället för att åka till Väla, där parkeringen är fri, och sedan tillbaka 

till sin bostad. 

 Plantera mer träd, vara rädd om dom gröna ytorna. 

 Premiera bilpooler, privat bilägande och öka kollektivtrafiken. 

 Premiera cykling. 

 Premiera dem som gör val för ett minskat ekologiskt fotavtryck. 

 Prioritera cykel- och gångbanor vid snöröjning. Billigare kollektivtrafik. 

 Priser på varor och tjänster . Handlar gärna bra mat men dyrt ! Erbjud gratis busskort om du 

handlar ekologiskt närodlat för 1000 kr ex. Mer kunskap till alla kring koldioxod belastning 

genom ex utställningar , föreläsning via webben . Lyfta secondhand möjligheter på ex väla 

med billigare priser än ex kappahl. Ge kunskap kring en ekonomisk och ekologisk mayhållning 

oxh matplaneeing. Hur planerar man matinköp konkret för en hållbar utveckling mm. 

Vänligen jessica samuelsson. 

 Pålitliga tågförbindelser. Lägre priser på tåg och bussresor. 

 Regelbunden information. 

 Saklig information. 

 Samordna inom olika områden. 

 Satsa mer på evt subentioner och marknadsföra dessa gällande solenergi. När man åker 

genom andra länder har denna utveckling kommit mycket längre. Fler informationsmöten på 

soptippen om vad som händer med våra sopor. Arbeta för att flyttat ex tung industri och 

transportföretag utanför centrum. Ekologisk mat i skolor, barnomsorg och vård. Färre 

storkök inom vård och omsorg, mer lokala kök. Pengarna till detta kan förhoppnigsvis tas från 

tex marknadsföringsbudgeten, och genom att införa lean i kommunledningen. 

 Satsa på bättre kommunikationsmöjligheter totalt och inte bara försvåra biltrafiken som jag 

nu upplever sker. Stimulera människor i ännu högre utsträckning att också välja miljövänliga 

bilar genom olika åtgärder (parkeringsförmåner, laddningsställen o s v). 

 Satsa på en saluhall för närproducerade livsmedel. 

 Satsa på mer vindkraft. 



 Satsa på spårbunden trafik.

 Se till att all lokal buss trafik inom kommunen, inte kostar mer än en femma på sin höjd Helst

gratis. Man kan ju förstås gå till ytterligheterna och dra in alla bil parkeringar så folk inte kan

köra in i centrum med sin bil, då det inte finns någon stans att parkera den, men detta är ju

om man verkligen vill vara extremt mån om miljön.

 Se till att alla fastighetsägare har grovsoprum och att det finns betydligt fler

återvinningsstationer.

 Se till att behålla stora företag ex vis IKEA i HBG, jag måste nu pendla med bil till Svågertorp

vilket inte är bra för miljön. Jag vill kunna bo, jobba och handla i Helsingborg. Jag vill också att

man satsar på ett levande city - med all slags affärer, inte bara restauranger så jag slipper ta

bilen och köra till V'äla för att handla.

 Se till att busstrafiken fungerar bra även på landsbygden utanför Helsingborg, att bussarna

går där folket bor t.ex.på Ekebyvägen och inte på 109:an där ingen bor, att det också ska

finnas busskurer vid hållplatserna t.ex vid Attarp och längre upp där man får stå vid

landsvägen och vänta på bussen, vilket också är trafikfarligt. Det behöver också bli fler

hållplatser. Jag förstår inte meningen här ovanför. Jag trodde vi strävade efter större

ekologiska fotavtryck och inte mindre?????

 Se till att det bara serveras svenskt kött/ fågel i skolorna!! Inte ok med kyckling från Thailand

och köttfärs från Irland.... Köper bara svenskt kött och fågel själv. Dessutom tycker jag det är 

bättre man gynnar den svenska produktionen, det ger ju jobb och därigenom skattepengar. 

Dessutom är den svenska djurhållningen bättre ur alla perspektiv. Helst mer närodlat och 

ekologiskt också. Se till att producenter inte skickar sina produkter utomlands, tex kött för 

styckning, som sedan ska transporteras tillbaka igen. Bara frågan om pengar, men 

missgynnar hela befolkningen. 

 Se till att dumpsterdive är lagligt och underlätta det mer för människor. Göra en bättre

kollektivtrafik och lättare att röra sig i innerstan. Också göra det lättare att ha el-bil i

Helsingborg. Börja sätta solpaneler på tak.

 Se till att fler åker buss.

 Se till att folk håller hastighetsbestämmelserna. Släcka ner onödiga skyltar, t ex att stora

butiker inte får ha så energikrävande skyltar. Sälja mat i mindre förpackningar.

 Se till att maten inom skolan och vården blir så ekologisk som möjligt.

 Se till att personer med t.ex. rullator kan åka med lokalbussar. Som det ser ut nu ser man

dagligen folk sitta på handikapplatserna utan att resa sig för de som behöver dem. Kräv att

bussbolagen skärper till sig på den punkten. Skulle underlätta för många och göra att de

använder bussen mer. Kommunen måste tänka över vad de egentligen vill med den

projekterade jättebussen mellan Råå och Dalhem. Fyra minuter kortare tid mellan Råå och

Centrum men färre hållplatser och längre väg att gå. Vad vinner man på detta? Går i vanlig

ordning ut över de som har svårt att förflytta sig längre sträckor.

 Se till att råvaror till skolmat och till mat vårdboenden upphandlas LOKALT OCH TILLVERKAS

LOKALT.

 Se till att trafiken flyter smidigt genom staden. Bygg rejäla p-platser (gärna gratis) i anslutning

till city och låt pendelbussar (gratis) flytta passagerare till centrum. Bygg ut och underlätta

för solenergi på villor och framför allt på alla kommunala byggnader. Nya läktaren på



Olympia är en bra plats t.ex. Kräv av all nybyggnation installation av solceller, villor såväl som 

industrier och kontor. Kommunen skulle kunna visa vägen. 

 Se till att tågen går när de ska enl tidtabeller. Att man kan lita på att man kommer fram.

Fartkontroller i stan. Fler kontroller på cykelvägarna. Där mopeder o mc kör som galna.

 Se till att tåget mot Teckomatorp åter går ca 23.30 även på vardagar. se till att det åter blir

en buss mot Vallåkra natt mot lördag och söndag.

 Se till att vatten ,avlopp , belysning är så "rent " som bara möjligt . Tågtrafiken bättra , kanske

ha färdmedel inom stadskärnan som var gratis i från en stor parkering i utkanten av staden .

Väla skulle vara förbjuden att åka bil till .

 Se till att även äldre vågar gå ut efter mörkretes inbrott, med tanke på överfalls- och

rånrisken. Ett medel för detta är att ge stadsbussarna bättre turtäthet på kvällen.

 Se till så att cykelvägarna lagas från hål samt snöröj också för cyklar .

 Se till så att det blir billigare att åka kollektivt inom Helsingborgs stad (en zon).

 Se till så att det byggs en saluhall där det säljs lokalt odlad och producerad mat.

 Se över busslinjerna i staden. Det tar för lång tid att ta sig fram med bitvis för glesa turer.

 Servera mindre kött i skolorna och minska ner på transporter, samt förbjuda tunga utländska

lastbilar som alltför ofta tar vägen genom centrum för att komma till färjorna.

 Ska jag åka kollektivt till jobbet vill jag att snabbussen fr Hbg t Kristianstad (alternativt

Hässleholm) återinförs.Gick motorvägen direkt t Åstorp o Klippan vilket då blir alternativ till

körning med egen bil. Under 5 års tid åkte jag bussen dagligen och då var det inga större

driftsstörningar så som det ständigt är med tåg. Medveten om att detta egentligen är en

fråga för Region Skåne/skånetrafiken.

 Ska man kunna åka kollektivt måste det finnas möjlighet också som motsvarar det behov

man har och vara innanför ett hyffsat närområde för att ta sig dit i båda ändarna, både från

hemmet och jobbet. Detta är inte tillräckligt bra där jag bor. Samtidigt måste det nog finnas

ett incitament typ betydligt billigare än att köra själv då kollektivt åkande mer än mer än

fördubblar restiden.

 Skapa bra förutsättningar.

 Skapa bättre kollektivtrafik och bättre cykelvägar.

 Skapa gemensamma regler som gäller alla oavsett kön eller om man kommer från olika

länder.

 Skapa massor av flexibilitet och satsa hårt på cykelbanor belysta och säkra.

 Skattelättnader för miljösnål bil.

 Skicka post digitalt och inte med post. Minskar användandet av papper, transport och

utsläpp.

 Skippa alla storvulna , onödiga byggprojekt som enbart medför kraftiga transportflöden

nedanför landborgen. Underlätta för raka smidiga transporter till City, där möjligheterna till

handel redan finns. Det minskar behovet av transporter till Väla, som ju ligger längre bort.

 Skånetrafiken måste börja ta miljö på allvar. Vad Helsingborgs stad kan göra vet jag inte.. Vad

har ni för mandat? Vem tar idéerna från dessa enkäter och tar vidare med respektive

avdelning? Vem har den tekniska kompetensen som krävs för att genomföra ändringarna ur

ett miljöperspektiv? Vad finns det för andra punkter som påverkas av miljöeffektivisering

(lagar, säkerhet)?



 Skånetrafikens biljetter kan bli billigare! Mer sevärdheter och olika engagemang i

Helsingborg.

 Slopa centralkök för matlagning till skolor/barnstugor/äldreboende. Satsa på mer inköp

direkt från producenter i närområdet och mindre kök i anslutning till utspisningen.

 Sluta att bygga onödiga skrytbyggen, d v s avsluta projektet "färjestationen".

 Sluta att elda upp återvinningsbara sopor i värmeverk. Slopa köttet i stadens kök och

serveringar. Uppmana restauranger att införa fler vegetariska rätter. Införa att man får välja

om man vill ha utskrivet kvitto eller ej i betalterminaler.

 Sluta att ta jordbruksmark i anspråk för bostäder, logistikcentraler mm.

 Sluta att utarma city genom att ge förutsättningarna till all handel på Väla dit man tar sig

med bil.

 Sluta fippla med gator & vägar, bussfilerna ställer bara till mer oreda än nytta.

 Sluta med papperstidningar.

 Sluta slösa pengar på att bygga arenor, t ex att riva Olympiastadion och bygga en ny. Sluta

slösa pengar på onödiga projekt som t ex att flytta färjestationen. Gratis kollektivtrafik i

innerstaden. Begränsa genomfartstrafiken i centrum. Fler återvinningsstationer. Dela ut

gratis kompostpåsar till exvis bostadsrättsföreningar. Servera mer vegetarisk mat i skolor och

på äldreboenden.

 Sluta ta bort träd och annat grönt som bidrar till en bättre miljö! I varje byggplan bör finnas

lag på gröna ytor! Spara mer av vår värdefulla åkermark för möjlighet till mer närodlat och

för att inte störa det ekologiska systemet. Massor av djur har snart ingen yta att leva och

livnära sig på. Ta bort bussklackarna och återinföra fickor för bussar att stanna i. Idag stoppar

bussarna flödet i trafiken, bilar står stilla i onödan och släpper ut onödiga avgaser, satsa mer

på en trafik som flyter och var rädd om stadens träd.

 Släcka ner en del av de lampor som står tända dygnet runt.

 Smidighet i vardagen. Allt måste fungerar och vara pålitligt. Kostnaden måste var rimlig i

förhållande till andra alternativ. annars måste andra fördelar vara större.

 Solceller på samtliga tak,både privat och offentligt ägande.Inga solceller inga

byggnadstillstånd o.dyl.

 Som vanligt; förbättra och förenkla för personlig rörlighet medelst cykel, elcykel och liknande

personliga transportmedel som uppfinns och dyker upp allt mer och mer med den tekniska

utvecklingen, ständigt jobba på att förbättra kollektivtrafiken osv.

 Spoppa bussar framfart i centrum. Dom kör mycket slarvigt utan att ta hänsyn. Chaufförerna

behöver utbildning hur man uppträder i trafiken.

 Staden kan nog inte göra så mycket. Förändringen måste nog komma från invånarna själva.

 Starta obemannade livsmedelsbutiker i de mindre byarna som man precis gjort i viken, detta

kan då minska onödiga transporter och man kan handla mer lokalt.

 Stimulera närodlat. Köpa in närodlat till kommunens verksamheter. Bättre stadsplanering.

Lyssna på medborgarna. Ta fram alternativ lösningar för diskussion och politisk hantering.

 Stoppa utländska ej miljövärdiga fordon på vägar och parkeringar Bra parkering i Landborgen

så man slipper snurra runt i city.

 Styra bort genfartstrafiken genom centrum.se på andra städer med utanför leder.... Butiks 

etableringen utan för staden bör inte bli större Obs se på p.platserna på Väla tex.ej bra för 

miljön,kolektitrafiken dit så där dåligt utnytjad. 



 Stäng Väla. Ännu bättre kollektivtrafik och cykelbanor. All upphandling ska ske från lokala 

leverantörer. 

 Stödja solpaneler och utvecklingen av solcellsförbrukningen. Stötta småhandeln i centrum 

istf Välas dominans. Fokusera mer energi på hållbar och långsiktig kvalitet i sin egen 

marknadsföring av staden istf som nu - ytlig och dyr varumärkesplacering och 

kommunikation i form av reklam. 

 Större andel eko-mat till skolor och äldreomsorg. 

 Större och bredare vägar på tex väg111 vid Berga från Höganäs. 

 Subventionera byte av fossilbil mot el. Underlätta/subventionera möjlighet för 

privatpersoner att skaffa solceller på sitt hus. Subventionera inköp av träd/stora buskar för 

att få mer grönska och mindre koldioxid. 

 Subventionera kollektivtrafiken så det verkligen lönar sig att inte välja bilen, t ex gratis bussar 

på helgen. 

 Subventionera solceller för villaägare. 

 Subventionera solpaneler på villa för privatpersoner. Subventionera elbilsägare. Fler 

laddstolpar till elbilar. 

 Svår fråga..... 

 Svårt att hitta något just idag. 

 Säkrare cyckel förvaringar vid allmäna platser tex vid tåg eller buss stationer. Folk är rädda 

att lämna cyklar i allmäna platser pga stölder. 

 Säkrare cykel- och gångvägar. Framförallt upplysta, i bebodda områden. Inte med träd vid 

sidorna och med dålig belysning som på många ställen. Ofta rädd när jag cyklar. 

 Säkrare cykelvägar. Många cyklar på fel sida dvs mot cykeltrafiken. Fler cykelställ i centrum 

där man kan låsa fast cykeln. Fria p-platser för miljövänliga bilar dvs ett parkeringstillstånd. 

Utökade busslinjer t ex: till Höganäs via Pålsjö/Laröd/Domsten. 

 Sälja mer närodlade mat i butikerna. Se till att staden blommar igen, dvs lokalerna i city har 

affärer och drivs av näringsidkare, ej står tomma. Politikerna måste ta ansvar för att city inte 

dör ut och vi måste köra bil till köpcentrum utanför city. 

 Sälja Öresunds kraft och stödja riktig miljövänlig teknik. OBS Fjärrvärme som överskott i 

industriproduktion - ja tack Fjärrvärme av eldning av andra regioners avfall istället för 

sortering och återvinning - Fy Fan / Med vänlig hälsning insatt civilingenjör. 

 Sänk hastigheten för fordonstrafiken i centrum med minst 10 km/h. Höj parkeringsavgifterna 

märkbart för alla fordon som har en negativ inverkan på miljön. Fri parkering för eldrivna 

fordon och utöka antalet laddstationer. Eldrivna fordon att hyra, från cyklar till bilar. Då 

tänker jag något som Paris har gjort och som utbyggs. 

 Sänk priset på stadsbussarna. 

 Sänka avgiften för sophämtning för att minska på fusket. Premiera återvinningen mer på 

NSR. 

 Sänka avgifterna för kollektivtrafiken, priset mot vad du får spelar alltid en stor roll. Bil mot 

buss, då ska du spara mycket för att välja buss eftersom det är mycket fritid som försvinner. 

Tid är också pengar. 

 Sänka priser på ekologiskt och rättvisemärkt. Sänka priser på kollektivtrafiken. Staden måste 

få fler att vilja åka kollektivt genom att på något sätt sänka priserna och öka antalet avgångar 



på bussar och tåg. Samt lägga fler ? så att invånare slipper ta bilen till ställen det inte går 

bussar. 

 Sänka priserna på bussar & tåg. Servera svenskt kött, fågel och ökad andel vilt vid måltider 

inom kommunal verksamhet. Öka andel ekologiska matvaror inom den kommunala 

verksamheten. 

 Sänka priset på bussresor. 

 Sänka priset på kollektivtrafiken alternativt att det blir gratis att åka kollektivt i Helsingborgs 

stad. 

 Sänka prissättningen på kollektivtrafiken och ändra/tillför ett lättare betalningssystem på 

kollektivtrafiken. Betalning direkt med kontokort utan kod. Snabbt och enkelt. 

 Sänka åldersgränsen för pensionärer från 75 år till 65 år för fria bussresor. Detta skulle 

medföra färre resor med egen bil. Snabba direktbussar från kranskommunerna till centrum 

på separata vägar skulle starkt minska bilresandet. 

 Sätta högre press på länder/kommuner/regioner som står för de verkliga utsläppen. Vi är en 

så obetydande del i världsperspektivet. 

 Sätta upp laddstolpar på många platser (för elbil) utbilda i skolan och hålla föredrag för 

allmänheten om hållbar el. Visa upp fördelen med solceller och att Hbg stad också har 

solceller på sina fastigheter. Utbilda om matsvinn i skolan. 

 Sätta upp regn och vindskydd vid busshållplatserna. 

 Sätts krav på att laddstationer till elbilar ska fram på olika platser. Till exempel sätta krav på 

att det ska finnas ett visst antal stationer på nybyggnation av bostäder skolor mm. 

 Ta bort alla förpackningar som varor ligger förpackade i. servera vegetarisk kost flera dagar i 

skolan. sänka priset på vegetarisk kost. höja priset på godis, läsk och annan skräpmat. jag 

jobbar i en annan kommun och det tar tid att åka kollektivt. förbättra den kollektiva trafiken 

så fler kan åka. tågen behöver vara mer pålitliga. 

 Ta bort alla onödiga bussfiler tex m stenbocksgatan blir en massa avgaser i alla dessa 

bilköer!. 

 Ta bort bussfilen vid Olympia, den orsakar oändliga körer och helt onödiga avgasutsläpp. 

 Ta bort bussfilerna på Stenbocksgatan. Underletta før alla,både privattrafik och 

kollektivtrafik. 

 Ta bort idiotiska bussfiler och hållplatser där 54 bilar står i tomgång och väntar medan gamla 

tanter med rollatorer och barnfamiljer ska ta sig på och av bussarna. 

 Ta bort traditionen att bilar i relativ hög fart ska kunna kör genom centrum. 

 Ta fram verktyg så att man kan se vad vilket avtryck man gör idag och utifrån det förslag på 

vad man kan göra för att förbättra. 

 Ta så lite hårdgjord yta i anspråk som möjligt vid kommande förtätningsprocesser genom att 

prioritera olika delningskoncept som t.ex. cykel- och bilpooler tillsammans med billigare taxi 

och tillgängligare kollektivtrafik. Vid framtida kollektivtrafikupphandling använda 

elhybridbussar som kan köra i miljöer som tidigare inte varit möjligt som t.ex. rakt genom 

Väla. Prioritera och inte balansera hållbar mobilitet i stadsmiljön. Sänka p-normen vid 

framförallt nybyggnation. Förtäta på redan hårdgjorda ytor för att begränsa påverkan på 

värdefulla urbana ekosystemtjänster. Fundera även på hur autonoma fordon kommer att 

påverka framtida stadsplanering. Utöka stadens ekologiska jordbruk. Producera mer biogas 



och etablera fler publika tankställen samt laddstationer för elfordon. Premiera och erbjud 

subventionerade elcykelköp. 

 Tex förbättra kollektivtrafiken. 

 Till en början informera och påminna kontinuerligt. 

 Tillhandahålla hyrcyklar typ Lundahoj. Samma koncept skulle man kunna ha med små elbilar i 

innerstan. Då kunde man begränsa bilkörningen i innerstan. Detta finns i Roms innerstad, 

dock ej med elbilar tyvärr. 

 Tja säg det... 

 Torgförsäljningen bör gynna lokala ekologiska producenter. Saluhall som i Höganäs. 

 Trafik o avgaser, taxibilarna i mängd centralt, tunga (lastbilarna) trafiken som sliter yta och 

ger avgaser. Behov av matarbussar tex. till lasarettet, även mellan lasarett o sjukhusen 

Ängelholm/ Landskrona =mycket bilpendling nu . 

 Troligtvis är varje individens ansvar att se till att klimatfrågan alltid är aktuell. Helsingborgs 

rollen blir därför att erbjuda bra service och på e säte bidra till eko systemet. 

 Tror inte att Helsingborgs stad kan gör något, då det många gånger är priset som avgör. 

 Turtäthet i kollektivtrafiken även på landsbygden. Mer ekologisk och näringsmässigt 

innehållsrik vegetarisk mat och utbildning i detta i skolan. Mer krav på källsortering, ska inte 

kunna betala sig fri, t.ex på återvinning NSR. 

 Tvetydiga ej. 

 Tydliggöra för invånarna hur många bilpooler det finns så att människor förstår att man 

klarar sig fint utan privat bil. 

 Tänka över möjligheter till bättre hantering av sortering av avfall. Göra det bättre för 

framförallt cyklister. Inom förvaltningar minska utskrifter och snarare använda Powerpoints 

vid presentationer. 

 Tätare busshållplatser med turer även kvällstid inom Tågaborgsområdet men även bättre 

parkeringsmöjligheter inom detta område. Det går åt mycket energi för många att köra 

omkring att leta parkering, varför inte införa boendeparkering och parkeringsautomater för 

alla de som dagtid tar bilen in till stan i stället för att åka kollektivt. Inom yttre områden inom 

stan är det ju gratis att stå. Bilen är för många en stor frihet, inte minst för de med lättare 

rörelsehinder. 

 Tätare bussturer även på kvällar och helger. Gäller linje 3 Bättre villkor för butiker centralt så 

att de kan överleva och vi slipper köra till Väla. 

 Tätare och billigare busstrafik. 

 Tätare turer med pågatågen Gantofta-Hbg. alt kombination blandat buss-tåg så vi får tex.3 

ggr/tim. Då kommer jag absolut att låta bilen stå då jag besöker stan. 

 Underlätta all kollektivtrafik. 

 Underlätta för biltrafiken i centrum. aldrig några nya Bussfiler eller försnävade 

busshållplatser. Det innebär bara ökade utsläpp. 

 Underlätta för cyklister i hela staden, speciellt centralt. Utforma busshållplatser som fungerar 

i rusningstrafik, speciellt viktigt vid Knutpunkten. Se till att alla politiker och högre 

tjänstemän (dvs stadens makthavare) upplever konsekvenserna av sina beslut. Är man 

ansvaig för stadens kollektivtrafik ska man åka kollektivt (deponera bilen, kvittera ut ett Jojo-

kort). Är man ansvarig för cykelbanor ska man vara vardagscyklist (deponera bilen, kvittera ut 

en cykel). Är man ansvarig för maten som serveras på skolor och vårdboenden ska man äta 



den... Inför ett "välkommen till verklighetet" program där makthavarna tvingas uppleva den 

verklighet de skapar, inte bara göra korta tillrättalagda studiebesök i den. 

 Underlätta för cyklister.

 Underlätta för cyklister. Exempelvis genom att ha bevakade cykelparkeringar. Cyklar är

mycket stöldbegärliga. Man kan också låta bli att bygga bort fria ytor i innerstaden. Man kan

minska segregationen genom att försvåra etableringen av privatskolor och se till så att alla

medborgare möts i en gemensam statlig skola. Det var faktiskt bättre förr vad gäller skolgång

och skolresultat. Förbättra villkoren för hemlösa och utsatta.

 Underlätta för lokal handel och sluta gynna Väla.

 Underlätta kollektivtrafiken.

 Underlätta, hitta smarta nya lösningar och informera mera om källsortering. Hitta nya smarta

lösningar för att minska matsvinn i kommunala kök. Anpassa tidtabeller i kollektivtrafiken så

att det blir attraktivt att åka när det är rusningstid. Just den tiden är det överfullt på

bussarna.

 Undersök den verkliga påverkan på klimatet som djurhållning faktiskt utgör. Veganerna som

får alltmer att säga till om har lyckats få beslutsfattare att tro att kossorna utgör ett hot mot

vår miljö. Istället är det så att naturbetande nötboskap skyddar ozonlagret genom att marken

de betar INTE plöjs upp varje år. Deras avföring ger gödsel åt marken och innebär att man

inte behöver använda konstgödsel i samma utsträckning. Stort plus till djurhållning alltså. Om

veganerna får bestämma blir det varken kött, mjölk eller andra mejerivaror på bordet.

 Uppdatera cykelvägarna så att dels de underhålls året runt samt se till att det går att cykla

genom stan utan att riskera livet pga att det inte finns någon separation mellan cykel och

fotgängare.

 Uppmuntra.

 Uppmärksamma lokala matproducenter, erbjuda källsortering på fler allmänna platser, se till

så att alla hyresvärdar erbjuder sortering för matavfall (min, RL-konsult, gör ej det för oss

studenter som bor på Unionen studentbostäder).

 Utbilda barnen i frågan, främja torghandel med när odlat, saluhall med närodlat. Satsa på fler

cykelbanor. Solenergi på bussar.

 Utveckla cykelbanorna ännu mer, kontrollera att alla är säkra, i bästa form (av o

påfartsavfasning från trottoarkanter och upplysta och tydlig färgmarkering på marken...).

 Utveckla cykelbanorna ännu mer. Fler ställen. Titta på att dra cyklevägarna smartare på vissa

ställen etc.

 Utveckla den miljövänliga kollektivtrafiken ytterligare. Plantera mer träd som absorberar

avgaserna. Upplever tyvärr att Helsingborg har mycket skräp som ligger på gator och torg.

Kanske behövs fler renhållningsarbetare?

 Utveckla kollektivtrafiken ytterligare. Bygg stora, bevakade parkeringsgarage i anslutning till

de stora infarterna, samt avveckla därefter privat biltrafik utan tillstånd inne i staden. Stoppa

ombyggnaden av centralsjukhuset och bygg nytt utanför staden. Avveckla handelsplatsen på

Väla och utveckla handeln inne i staden.

 Utvidga cykelbanenätet och sammanlänka dem mellan alla delar av staden Tänk till när ni

planerar cykelbanorna så att cyklister slipper stanna och lämna företräde Plocka bort alla

cykelvägar som leder in cyklarna på vänster sida i rodellerna Asfaltera och underhåll

cykelvägarna Separera cykel och gångtrafik, kolla på Holland de har t o m infört snabbfil för



tävlingscyklister I Köpenhamn har man de blå fälten som både gör att cyklisterna håller sig på 

rätt plats, dessutom uppmärksammas bilisterna om att här kan det komma en cykel. Alla 

oövervakade övergångar ger dessutom företräde till cyklarna, ungefär på samma sätt som ett 

övergångställe fungerar får gående i sverige. En svensk stad som värkligen tänkt cyklist hela 

vägen är Växjö, alla bostadsområden från 70-talet och framåt, där har man börjat med att 

rita ut gångvägar, cykelvägarna och därefter bilvägar. Att helsingborg kallar sig cykelstaden är 

ett stort skämt, det är bra med ambitioner men man ska leva upp till det oxå. 

 Utöka busslinjer på landsbygden. Anlägga cykelbanor längs hårt trafikerade vägar på 

landsbygden. 

 Utöka busstrafiken/lokaltrafiken till ytterområden i kommunen som blivit alltför glest och 

svårforcerat speciellt under helger lördag/söndag. 

 Utöka cykelvägar och göra dem säkrare så att flera använder dem. 

 Utöka kollektivtrafiken och skapa bättre cykelleder. 

 Utöka och förbättra lokaltrafiken. Om den var frekvent och pålitlig skulle det vara lättare att 

välja bort bilen. 

 Utöka Skånetrafiken med fler bussar och tätare trafik. Skulle i bästa fall minska bilarna i city. 

 Utökad busstrafik/kollektivtrafik. 

 Utökad kollektivtrafik med mindre bussar och tätare avgångar. 

 Utökad kollektivtrafik. 

 Var kan man i centrala Helsingborg "strosa" i lugn och ro? Varken på Kullagågatan, 

Kajpromenaden eller Drottninggatan. som det är idag finns ingen myndighet som ser till att 

gällande trafikregler efterlevs. Allt detta bidrager bl.a. till människors psykiska ohälsa. Hur 

kan man tillåta ha avskärmning av trottoar vid Restaurang Edel Weis och Kafferepet är detta 

lämpligt för handikappade??? 

 Vara en god förebild. 

 Varför inte bli den första (?) kommun i landet som inför starka restriktioner i privatpersoners 

användande av fyrverkerier. Låt staden anordna nyårsfyrverkeri - det hade sparat miljön på 

många sätt - bra även ur ekonomisk synvinkel och inte minst lättare för djur och människor 

som mår dåligt av allt 'okynnessmällande'. 

 Vet ej. Detta hör säkert inte till enkäten. Ge fan i att röra i äldrevården. Privatisering är inget 

bättre. 

 Vet ej. Men jag upplever att ni gör så gott ni kan. 

 Vet inte nu Men som vanligt har jag ett önskemål när man bygger nya bostäder att man 

gräver ner en eller flera tankar som man kan samla regnvatten i som man sedemera kan 

använda till att spola toaletterna med istället som nu använda dricksvatten. 

 Vet inte om Helsingborgs stad märker att han vill tränga in oss i ett hörn genom att apelera 

på vårt miljösamvete? Driver genom visa förändringar och kommer sedan med visa riktlinjer 

som vi förväntas följa. Jag tror att kommunen och Helsingborgs stad kan göra en del själva,- 

innan de uppmuntrar oss till att förändra vårt livsstil. Vårt nuvarande livsstil är ett resultat av 

tidigare sådana beslut, och vi anpassade oss till dem på bästa sätt. Vi skulle gärna följa de 

ovannämnda "riktlinjer" om vi skulle känna att dessa är genomtänkta också från invånarnas 

sida sett. Som exempel vill jag nämna följande: att sitta i en kö bakom en stadsbuss, på en av 

de nytänkta gatorna i en miljöbil, väcker vissa tankar som inte kan förenas med 

miljötänkande. Vi blev tvingade till detta. -ett annat är att Kullagatan dör ut, men 



Saltkristallen skal vi ha naturligtvist. - och busstrafiken vid knutpunkten skall också stylas om. 

etc.etc. 

 Vi har en utmärkt kollektivtrafik men om alla över 70 år fick gratisresor på bussarna skulle 

väldigt många pensionärer ställa bilen när de skall ner i city. 

 Vid bilkörning , är det önskvärt när man väl startat i början av en större väg som är mycket 

trafikerad , där skulle det vara gröba vågen när man håller lagstadjad hastighet , småvägar 

som ska korsa eller köra ut får vänta tills det blir ledigt . Tror att detta skulle minska våra 

utsläpp i stan . ibland så måste man stanna för väldigt många trafikljus och man släpper ut 

extra mycket var gång bilen ska upp i sin hastighet . / sen gärna mer utbyggnad av 

cykelvägarna :-). 

 Vidmakthålla en bra kollektivtrafik. 

 Vill bara meddela att jag inte kunde svara korrekt när det gäller minska på köttet. Är 

vegetarian sedan flera år sedan Sluta bugga o renovera överallt hela tiden. Man blir stressad. 

Var får ni alla dessa pengar ifrån. Är det för att ni tar hand om flyktingar? Tänk på att de 

pengar ska räcka till flyktingarna under många år. Kom inte o höj kommunskattnär ni slösar 

så. 

 Visa med goda exempel och som stad ta ännu större ansvar och visa att det genomsyrar 

allting man gör i staden. Lyft fram miljöfrågan ännu mer i fokus! Varför denna groteska 

utbyggnad av väla som bara handlar om konsumtion? Och alla logistikcenter som poppar upp 

till följd av konsumtionen. Driv på en ökad återvinning av material, särskilt av plast, som ej är 

förpackningar. 

 Visa på möjligheterna istället för att börja förbjuda det som man anser är mindre ekologiskt. 

 Våga ta politiska beslut som påverkar vår gemensamma miljö. Ökade krav på industrin, 

handel mm inte enbart vad den enskilda individen bör göra. Gärna informera om vad stora 

företag i kommunen gör för att påverka bår miljö. Lyssna på nybliven forskare inom ekonomi 

Angus Deaton. Att det lilla jag gör, gör också de som kan påverka i större utsträckning. 

 Väldigt få bussar går direkt till IH/Arenan vilket innebär att vi kör barnen till träningar flera 

dagar i veckan. Fler bussar som stannar vid IH hade varit idealiskt. 

 Värna om träden i stan, plantera nya, när bebyggelsen förtätas. Se till att träden får stå kvar 

på tomter som bebyggs och inte huggs ner helt i onödan. Övertala byggfirmorna att bygga 

klimatsmarta hus. 

 Ytterligare stötta kollektivtrafiken. 

 Ytterligaredriva på sopsorteringen. 

 Återinföra miljöparkeringskort Satsa på cityhandel. 

 Ähum, ni har ju redan låtit bygga Väla köpmarknad så jag kan ju liksom inte skriva att ni ska 

låta bli... Men det är tur ni gjorde det eftersom det blivit väldigt stressande att vistas i city 

pga alla cyklister som tycker de har rätt att cykla överallt. City åker vi numera bara till ifall det 

absolut är nödvändigt. 

 Ändra på busshållplatserna som dom var innan. Så det inte är 8 bilar som står och puttrar 

bakom en buss som står stilla. 

 Ändra trafiken så man förbjuder fordonstrafik på järnvägsgatan, ej bussar. 

 Ännu bättre kollektivtrafik/ gratis busskort från 70 år. 

 Ännu bättre och effektivare kommunikationer. 

 Ännu tätare bussförbindelser. 



 Öka antalet parkeringsplatser i Centrum.

 Öka bussturerna ut till Långeberga. Fortsätta bygga ut cykelvägarna.

 Öka framkomligheten i trafiken.

 Öka framkomligheten ta bort de tokiga hindren tre fyra bussar står på tomgång lång kö med

bilar efter som bara spyr ut avgaser. En total felräkning. Gärna buss o taxifiler, cykelfält

tydligare skilda från gångtrafik men stoppa inte bilflödet. Hybridbussar bättre med bättre

passagerarplats för enklare på och avstigning i kanske i ringlinjer som går hela tiden under

högtrafik till lågt pris eller gratis kanske bara ståplatser. Typ bussarna på flygplatser med

mest ståplats med många ställen att hålla sig i. Vanliga till de som behöver bättre komfort.

Men likväl fundera på layouten i passagerarutrymmet. Fokusera på närproducerad mat i

kommunens åtagande. Plantera träd gärna fruktträd, bygg inte med "förtätning" utan att

fundera på vilka konsekvenser det får. Bygg helst där det inte är odlingsbar mark. Kräv att

byggnader ska vara nollenergihus, komforthus. Solvärme/kyla vindkraft lobba för skattefrihet

på förnyelsebar kraft. O.s.v.

 Öka informationen till alla (äldre och ungdomar) för mer för återvinnning.

 Öka kollektivtrafiken,.

 Ökad kollektivtrafik Hasslarp-Kattarp-Allerum-Svedberg Cykel/gangbana Kattarp-Allerum,

Kattarp-Svedberg.

 Öresundskrafts elbilspool är ett bra exempel. Miljövänliga bilar på bästa möjliga

parkeringsplats, billigt och bekvämt. Enda negativa är att man känner sig som en levande

reklampelare i bilarna, de är onödigt hårt stripeade. Jag tycker en elcykelpool på samma sätt

hade varit grymt häftigt och väldigt användbart! (rätt lång sträcka från t.ex. Mindpark och

söder å ena hållet och gröningen, Pålsjö i andra som folk skulle kunna cykla istället för ta

buss, gå eller köra bil) Underlätta möjligheten att låna / hyra saker istället för att köpa. T.ex.

initiativet att låna verktyg på biblioteket jag såg kom nu är bra! Mer sånt och gärna

uppmuntrat / subventionerat av staden.



Berätta gärna mer om vad det var som fick dig att göra en förändring mot ett minskat ekologiskt 

fotavtryck och hur du gör det? 

 All information om bl.a. växthuseffekt och slöseri med naturens resurser.

 Alla inser nog att detta inte funkar i längden, man behöver bara se att det faktiskt finns andra

än trädkramare med orealistiska tankar som försöker.

 Alla kan göra småsaker men blir det även mer ekonomiskt fördelaktigt blir det också lättare

att göra större förändringar. Efter jag fått barn blev det ännu viktigare vilken värld vi lämnar

efter oss.

 Alla larm som vi hör om och all konsumtion som jag upplever helt hysterisk, shoppa mindre

och köp ekologiskt, kasta inte mat utan använd resterna istället.

 Alla larmrapporter om vår försämrade miljö. Jag gör det enligt mina svar på tidigare frågor.

 Alla måste/bör bidra med sitt strå till stacken. Jag cyklar oftast när jag bara behöver ta mig

från A till B.

 Alla måste ju bidra med något för vår miljö.

 Alla är väl medvetna om klimathotet? Men jag har alltid åkt kollektivt och ätit företrädesvis

vegetariskt.

 Allmän sparsamhet. Ekologiskt fotavtryck är en yttring av tro. Ex. Uppvärmningen är till

största del beroende på mera solenergi till planeten. Tempen har alltid varierat genom

eonerna. Ekomat förbrukar minst dubbelt så mycket åkermark. När vi och våra husdjur är

sjuka medicinerar vi. Så bör vi göra med våra grödor och inte återfalla i någon slags

homeopatisk hokuspokus.

 Allmänt sunt förnuft, hälsa och ekonomiska incitament.

 Allt har blivit dyrare ex. mat och el, man är tvungen vi som är pensionärer har inte helt enkelt

råd.

 Allt vad jag läst/sett i media, så kan jag/vi inte annat att försöka så gott vi kan. Försöker inom

så många områden som möjligt.

 Anledning: Klimatförändringarna Handlar mer ekologiskt.

 Ansvar för gemensamma resurser, har barn och känner ansvar för kommande generationer.

Lever på landet nära natur och djur. Handlar medvetet, planerar tiden (t.ex. För kunna anv

kollektivtrafik istället för bil, har flextid på jobbet och kan arbeta hemifrån dessutom).

 Ansvar.

 Ansvarskänslan för framtida generationer. Har egna barn som påverkar min medvetenhet.

Senaste årets globala klimatförändring. Jag tänker för det mesta på hur jag ska göra ett så

optimalt val för att minska negativ miljöpåverkan, utan att välja extrema lösningar. Jag är

optimist och tror att vi gemensamt kan påverka, men betydligt fler måste bli medvetna om

detta.

 Använd mer handkraft vid städning av gator o torg.

 Använder lågenergilampor, köper enbart svenska varor och kravmärkt eller ekologiska varor.

 Att bli upplyst om hur stor bov köttindustrin är i växthuseffekten, fick mig att minska

familjens köttintag kraftigt.

 Att cykla 2 x 9 km till jobb dagligen tar lika lång tid dörr till dörr som att ta bussen, dessutom

får jag bättre kondis. En anledning var också att jag tröttnade på att stå och frysa och vänta

på den alltid försenade bussen. Jag tror att fler skulle ta bussen om den kom i tid. Att äta

närproducerat handlar för mig mest om djurskyddsregler och om att värna skånska bönder.



 Att handla prisvärt med kvalitet. Att så gott som aldrig kasta mat som inte är otjänlig. 

 Att i största möjliga mån köpa närodlat därmed inte sagt ekologiskt. Det innebär minskade 

transportsträckor som är energi och miljövinning samt en mycket bättre kvalitet på råvaran 

vad gäller näringsinnehåll, vitaminer och inte minst smak. Fullständigt vansinne att flytta runt 

på råvaror på det sätt som sker idag. Jag får dessutom en sämre produkt. 

 Att kombinera hälsa med miljön. 

 Att minska på värmen inomhus och ta på en kofta. Att stänga av duschen under intvålning. 

Att tänka efter vid mina matinköp. Att inte ta större portion än jag orkar äta upp, och 

framförallt att inte kasta mat... 

 Att välja ekologiska och närodlade matvaror är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. 

 Att värna om den globala och den lokala miljön är avgörande för våra efterkommande. 

Energiåtgärder. Elvärme kompletterad med två luftvärmepumpar. Väljer då så går att åka 

kollektivt. Äter mindre kött, framförallt rött sådant, och minskat svinn. 

 Barn och barnbarnen måste kunna leva framöver ... 

 Barnens framtid. 

 Behandlingen av jordens resurser. Klimatförändringen märks mer o mer i världen och även 

om en del är naturlig så kan vi ändå göra mer ör att lindra den. 

 Bekymmer för klimat och föroreningar. 

 Bilen kostar. 

 Bilen var enklet, jag har tjänstebil och det var självklart för mig att välja miljömedvetet, 2006 

körde jag på etanol, 2009 köpte jag min första biogasbil, blir nog en tredje snart. Tittar även 

på laddhybrider men än så länge är det inte aktuellt, men 2018 kanske, fortfarande för dyra 

och förhållandevis dålig räckvidd. Kör man många korta resor funkar el men kör man längre 

sträckor är biogas överlägset bäst. Äter, smoothie på chiafrön, frukt & bär till frukost, 

vegetasriskt alla luncher då jag har tillgång till lunchrestaurang och mer traditionell mat på 

kvällarna, där vi köper matkassar från ICA och det blir väldigt lite svinn och förpackningar. 

 Bl.a sålt min bil. 

 Blivit fri från ett västerländskt konsumtionstänk....vilket gör att man blir fri o mår bättre som 

människa.... behöver inte så mycket.. 

 Bor centralt sålde bilen. 

 Bra cykelleder gör det lätt välja cykel som transportmedel i stan (om man slipper att ta sig 

upp för landborgen). 

 Bra cykelvägar. 

 Bra sopsortering, på gården och på "tippen". 

 Bättre ekonomi för ibland kostar det mer, sedan ligger det i tiden att tänka mer på miljön, 

det talas mycket om miljön och hur vår livsstil påverkar klimat osv. 

 Bättre hälsa och bättre kvalitet på maten. 

 Bättre på min hälsa och plånboken. Renare stadsluft. 

 Bättre återanvändning av begagnat och bättre återvinning. 

 Böcker och bloggar som jag läst Odla själv och använda naturen som skafferi, äta så lite kött 

som möjligt, handla grönsaker + frukt enligt säsongen, välja svenskt före utländskt, cykla så 

ofta det går, stoppa hål i mina kläder för att förlänga deras livslängd och köpa så få nya 

kläder som möjligt, köpa kläder av naturmaterial och som är ekologiskt odlat. 



 Börjat cykla och promenera till både jobbet och matbutiken. Handlar ekologiska/närodlade 

mat. Svenskt ekologiskt kött. Naturvänliga produkter Källsorterar Handlar mindre nya prylar. 

 Coops film om hur kroppen påverkas av att bara äta ekologisk matå. 

 Cycklar överallt.äter ekologiskt. 

 Cykeltävling på jobb, mår dåligt av att djur plågas. 

 Cyklar alltid därför att miljön är viktig för mig och kommande generationer.. 

 Cyklar eller går till arbete, aktiviteter. Måste jag tar jag buss. Motion och samtidigt fotavtryck 

=bra, billigt. Alla kan göra något. Försöker handla second hand och återanvända saker. 

 Cyklar eller åker kollektivt till arbetet. Köper/väljer mat, grönsaker och kött med omsorg. 

Tänker efter innan jag gör nya inköp av saker och kläder. Jag vill föregå med gott exempel 

inför mina barn och barnbarn. Jag är också mån om min egen hälsa. 

 Cyklar och går ner till stan. Storhandlar väljer närproducerat och svenskt. 

 Cyklar till arbetet samt till alla ärenden som skall göras inom kommunen. Jag gör detta av 3 st 

skäl: Min egen hälsa blir så mycket bättre Miljön mår bra av detta Ekonomiskt blir det 

billigare. 

 Cyklar till arbetet, mest för att kombinera motion med transport. Äter enbart svenskt kött 

med en förhoppning att få hyffsat närproducerat och hälsosamt kött. Som omväxling till 

annan mat äter vi vegetariskt några gånger per vecka.( I ärlighetens namn kanske inte så 

mycket med tanke på miljön.). 

 Cyklar till jobb. 

 Cykler. 

 De flesta produkter som går att köpa i dagsläget är inte miljövänliga men går att ersättas 

med sådana. Om man vill ha äpple behöver man inte köpa de som kommer från Argentina. 

Och varför ska köttet komma från Australien och inte Sverige? 

 De svenska bönderna behöver oss, om vi inte köper deras varor kommer de inte att överleva. 

Men det stör mig att t.ex. Scan processar sitt kött i utlandet. Hoppas och tror att de svenska 

bönderna använder mindre bekämpningsmedel och antibiotika i sin produktion. 

 Den allmänna debatten. 

 Den debatt som pågår om hur vi ska värna vår jord. 

 Den globala uppvärmningen samt ett tycke för nuvarande kustlinjer. 

 Det blir enklare Billigare Bra för hälsan. 

 Det evinnerliga regnandet. 

 Det finns mycket saker som är lätt att lägga in i vardagen utan att behöva anstränga sig eller 

ändra rutiner i sitt levene så som att tex byta ut fossila bränsle .Köpa led lampor till alla 

armaturer i hemmet. Sortera avfallet på ett enkelt sätt mm. 

 Det finns så bra kollektivtrafik idag så man behöver ingen egen bil. 

 Det kommer med åldern, lever lugnare, reser mindre, åker helst kollektivt. Gör det gärna 

billigare för 55+. 

 Det kändes bra. 

 Det känns bra. 

 Det slösas enormt inom alla områden. Mat kastas i skolor på sjukhus m.m. Folk blir fetare 

och rör sig allt mindre. Viktigt vad man handlar, äter och använder fritiden på ett 

meningsfullt sätt. 

 Det som jag tycker större frevens av kraftiga oväder. 



 Det säger väl sig självt att det är bra att spara på miljön - normalt spar det även pengar. 

 Det var inget svårt val, man mår bättre av att cykla och äta vegetariskt. 

 Det var intåget av miljömärkt toalettpapper i slutet på 80-talet som drog in mig i återvinning 

och miljöpåverkan. Jag hade snöat in på uttrar och ville inte att uttrar skulle ta skada av dåligt 

toapapper. Nu tänker jag inte längre bara uttrar... Utöver detta tycker jag det är idioti att 

slösa bara för att man kan. Det gäller allt från mat till kläder och prylar. Men visst, även jag 

kan bättra mig. 

 Det väder som finns just nu är helt fel om man tittar bakåt i tiden. Mycket stormar. En allt 

värmare jord. Släcker lampor när vi inte är i rummen. Kör lugnare med bilen. 

 Det är den enda vägen att gå. Vi måste bli mer klimatsmarta. 

 Det är den rätta, sköna och härliga vägen framåt. 

 Det är ekonomiskt att inte kasta mat. 

 Det är ett modernt sätt att leva utan att slösa på jordens resurser, och det är vår skyldighet 

mot varandra. 

 Det är ju en kostnadsfråga, lätt gjort om man har god ekonomi. 

 Det är mer en fråga om fokus på frågan i samhällsdebatten än ett medvetet val. Tyvärr ska 

alla skörda framgång på aktuella trender genom mer eller mindre korrekta beskrivningar av 

produkters/tjänsters ekologiska påverkan. På samma sätt ska alla vara CSR-certifierade 

genom att stötta en massa olika CSR-projekt utan att för den delen förändra vare sig 

inriktning eller inställning på företaget. Alla har en miljöpolicy men få har funderat på vad 

den innebär eller vidtagit konkreta åtgärder för att leva upp till den. Detta kanske vore en 

intressant enkät att skicka ut till företagen och be deras anställda att besvara? Såväl 

miljöfrågor som CSR-frågor tenderar idag att bli projekt som syftar till att vinna nästa affär 

vilket innebär att Hbg stad har en uppgift att redovisa de verkliga insatserna - Äras de som 

Äras bör. 

 Det är min dotter som är för detta och jag försöker kompromissa ihop med henne genom att 

vi äter mer vegetariskt bl.a. 

 Det är nödvändigt om planeten ska vara bebolig framöver. Äter bara kött en gång i veckan. 

Det är fullt tillräckligt och kroppen mår bättre av det. Åker mest kollektivt trots egen bil. 

Billigare och mindre stressigt. Så det är bara fördelar. 

 Det är ohållbart att konsumera så mycket som en normal svensk gör. Jag försöker tänka på 

att använda så lite gifter som möjligt till hygien och hushåll för att minska utsläpp i vattnet. 

Tänker alltid till en extra gång före inköp. 

 Det är rent moraliskt. Jag äter mer grönt och helst närodlat samt ekologiskt. Enbart råvaror 

absolut inget halvfabrikat. Sist men inte mins, ska det vara producerat i Sverige, så långt som 

det är möjligt. Jag går till arbetet och övriga i familjen tar bussen. Självklart så källsortera 

man det avfall som man producerar. Alla trädgårdsredskap är eldrivna. 

 Det är viktigt att tänka ekologiskt. 

 Det är viktigt för mig att bidra med det jag kan...cykla till jobbet varje dag, nästan. Jag köper 

alltid svenskt kött. Svenska grönsaker när det finns tillgängligt. Jag handlar på Bondens 

marknad närodlat och närtillverkat. Eller på Helsingborgs Bryggeri i deras försäljning för då 

kan jag cykla. Ser ingen mening med att man ska handla närodlat om man ska köra runt i hela 

Nordvästra Skåne för att införskaffa det man behöver. Eller att köpa ekologiska tomater från 

Holland. Detta är ett ställningstagande alla måste göra på sitt lilla vis. 



 Det är väl bara att läsa tidningar och att använda sin begåvning. Absolut inget som 

politikerna i staden inspirerat till. 

 Detta har jag strävat efter under lång tid. Men jag har dock mycket kvar att göra. Vad jag har 

förstått innebär årliga utlandsresor med flyg att det individuella fotavtrycket förstoras flera 

gånger jämfört med övrig livsföring. En livsstil utan dessa skulle i så fall ge den största 

förändringen. 

 Djurhållningen och dess kosekvenser. 

 Dokumentärerna Cowspiricy, Earthlings och The True Cost. Olika Facebookgrupper 

påverkade mig också . Jag är vegan! !!! Jag använder inte produkter utan kör "no poo". Jag 

handlar så mycket jag kan begagnat. 

 Dra ner på energiförbrukningen, vilket gynnar ekonomin. 

 Dåligt samvete p.g.a vår förbrukning av naturresurser och utarmning av naturens biologiska 

mångfald. 

 Efter att ha blivit förälder höjdes medvetenheten och viljan. 

 Efter min första resa till Indien, som sedan följdes av ytterligare tre resor, har jag helt ändrat 

livsstil. 

 Egen intresse och känsla för ansvar inom området. 

 Eget tänkande och handlande. 

 Egoistiska skäl - jag vill må bättre själv, och mer altruistiska - jag vill bidra till att vår 

underbara fantastiska planet mår bättre. 

 Ekonomi, klimatet. 

 Ekonomin. 

 Ekonomiskt, framtiden och vara förebild för barnen. 

 Elementär tankeverksamhet. 

 En god måltidsplanering har jag alltid haft och därmed minskat matsvinnet maximalt. 

 En gång till: Affärerna förpackar för mycket. 

 En medvetenhet om vad det innebär för vår planet att inte ändra vanorna. Reparerar saker 

och kläder istället för att slänga. Köper begagnade möbler på loppis/antik. Producerar delvis 

eget kött och egna grönsaker. 

 En självklar livsstil. 

 Flyger nästan aldrig (sex år sedan förra gången). Man måste inte semestra utomlands. Vad är 

det för fel att åka till stranden eller skogen med en kopp kaffe och saft till barnen? vi måste 

ändra attityderna. 

 Flyttade från bostad utanför Hbg, bilbehov minskade. Bil pool- medlem i familjen. Värnat 

närodlat och bra produkter sedan länge. 

 Flyttade från hus en bit från staden in till central lägenhet i centrala delarna. Jobbar i 

centrum. 

 Framförallt genom att cykla, semestra i Sverige, äta lite kött och mycket grönsaker, slänga så 

lite mat som möjligt och använda eco-program på tvätt- och diskmaskin. Varför? För att vi 

måste ju. 

 Frågan: vad behöver jag? Vad behöver jag inte? Jag kollade ur ett bekvämlighetsperspektiv 

för det är allt det handlar om. 

 Främst för ditt få bättre kvalité på maten man äter men detta blir ju en positiv bieffekt. 

 Färre resor, mer grönsaker i maten. 



 Följa de upprepande informationer i media som ger kunskap om hur miljön kan förändras.

 Följt debatten och valt elbolag med 100% förnybar energi. Läst om dålig luft i Hbg och väljer

bort bilen för förflyttning inom staden.

 För att det blir minskad kostnad för mig och att vi inte behöver överproducera varor. För att

tänka på kommande generationer som också behöver en bra miljö.

 För att få en renare luft . källsorterar , samt cyklar till jobb ibland.

 För att lämna en bättre värld till barn och barnbarn.

 För att naturen är det viktigaste vi har. Alldeles för många förstör den.

 För att vi är på väg att fullständigt förgöra framtiden för levande liv.

 För att värna om miljön och våra resurser så lagar vi mindre portioner, äter mer vegetariskt,

cyklar och går i första hand till jobb dagis skola och till stan. Ingen kan göra allt men alla kan

göra något.

 För hållbarhetens skull.

 För mig handlar det om att alltid vara medveten om miljön och göra medvetna val. Det

handlar om att göra det jag kan i min situation även om det i det stora sammanhanget är en

droppe i havet. De val jag gör måste vara kompatibla med min livssituation. Nästan ingen

orkar hålla ut om man tar för extrema beslut. Ju fler som gör lite desto större blir påverkan.

Jag är ordentligt besviken på Helsingborgs stads miljöengagemang med avseende på mitt

solenergiprojekt, som beskrivits tidigare. Det är sådana mothugg som kan få en att tappa

intresset för att bidra.

 För mig är det en självklarhet att inte kasta mat och enbart köpa svenska råvaror. Är uppväxt

på detta sätt. Har länge varit irriterad på att utvecklingen av elbilar tagit så lång tid. Nu börjar

det bli rimliga priser och mitt mål är att nästa bil ska vara en elbil. Mina barn har påverkat

mig en hel del på senare år exempelvis gällande vegetarisk kost och det känns idag inte

konstigt. Försöker öka antalet vegetariska måltider.

 För mig är en så ren miljö som möjligt mycket viktig. Miljön är något som vi lämnar efter oss

till kommande generationer.

 Före min pensionering arbetade jag som kemiingenjör med miljöanalyser därav mitt

miljöintresse.

 Förlåt detta kanske later som ett i-landsproblem, men vi har nästan uteslutande pool

uppvärmning med Solpanel system istället for el. Bilar som har under 120 gram CO utsläpp.

LED ljus i hus och trädgård. Lägre inomhus temperatur.

 Först och främst av egoistiska skäl såklart. Är mån om min hälsa och mitt leverne. Sedan så

klart att stödja dem som odlar och driver sin verksamhet på ett förnybart och miljömässigt

sätt. Jag kan göra mer, det vet jag, men jag gör i vart fall något. Jag kastar knappt någon mat

överhuvudtaget.

 Förstår att miljön är viktig. Sorterar sopor och försöker spara energi.

 Försöka leva nyttig.

 Försöker alltid ha naturen i åtanke för att det är den vi i grund och botten lever i och

konsekvenserna av vårt missbruk kommer bara bli värre. Huvudsakligen försöker jag att

slänga så lite som möjligt och resa så miljövänligt som möjligt.

 Försöker att vara restriktiv i konsumtion av hushållsresurer och transporter lokalt. Vill dock

inte att min drar ett likamedtecken vad gäller ekologisk mat och ekologiskt fotavtryck.

Effektiv matproduktion med så litet svinn - i produktionsprocessen - som möjligt kräver ofta



traditionellt jordbruk. Det finns en anledning till varför vi gick ifrån ekologiskt jordbruk under 

tidigt 1900-tal. Folk blev sjuka och grödorna dog. Rätt och balanserat använt är traditionellt 

jordbruk väldigt effektivt och faktiskt mer ekologiskt än s.k. "ekologisk odling". 

 Försöker dra ner på onödiga körningar med bilen.

 Försöker helt o hållet undvika matsvinn Flyktingströmmen.

 Försöker köra mindre med bilen för att minska utsläppen och få en renare stad.

 Försöker åka mer kollektivt men den går dessvärre inte att lita på...regularitet och

punktlighet är av yttersta vikt för mig.

 Förutom det självklara (att ge miljön en bättre chanse att må bättre" var det även för att

minska mina kostnader.

 Ge ekonomiska incitament.

 Genom att göra aktiva val i vardagen. Ta vara på den mat man köper. Släng inte i onödan.

Minska på Gris och Nötkött. Åk kollektivt om möjligheten finns. Cykla, promenera dit du skall.

Se det som en del i din aktivitet.

 Genom att informera mig och spara, använda begagnat och satsa på upplevelser av litteratur

och kultur istf slitochsläng-prylar.

 Genom att källsortera mina resor - behövs resan? Om ja, med vilket transportmedel. Genom

att köra biogasbil (naturgas i så liten utsträckning som möjligt) vid bilbehov Genom att

handla ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt Genom att Välja bra miljöval

vid elköp Genom att försöka minska på inköpen samt att ha produkter längre tid innan byte.

 Genom påverkan av information. Matpåverkan genom anpassning så att mindre mat

behöverslängas.

 Givetvis alla klimatrapporter om en ökad klimatpåverkan som vi människor skapat. Äter

sällan rött kött, flyger sällan, försöker att återanvända mycket, tänker mig för en extra gång

innan jag handlar "prylar", slänger i princip ingen mat.

 Globalt problem, vill att jorden ska må bra även när mina barn växt upp.

 Goda förebilder och bra information.

 Går mer till centrum (4 km). Åker mer tåg på långsträckor. Köper mer Lokal odlat.

 Gäller att tänka en extra gång vid varje val när du är i handlartagen oavsett vad du skall

inhandla.

 Gör bara medvetna val i inköp, minskad konsumtion, lagar istället för kastar, återvinner,

nästan obefintligt matsvinn.

 Gör inget speciellt för att minska ekologiska fotavtryck.

 Handla lokalt, svenskt och gärna vilt men det är svårt att få tag på. Minska matsvinn och

sortera.

 Handlar ekologiskt.

 Handlar inga stora mängder. Planerar måltider. Handlar närodlat o ekologiskt. Är noga med

sopsortering.

 Handlar mer närodlat.

 Har alltid försökt värna om miljön. Sopsorterar sedan 1980, har aldrig använt gifter i

trädgården.

 Har alltid gjort. God uppfostran.



 Har alltid köpt lokalproducerade råvaror till matlagningen och själv odlat det som går. Jag är

helt emot att frakta mat och andra råvaror runt hela jordklotet. Vilket sker på grund av

offentliga upphandlingar.

 Har alltid t ex sorterat sopor. Är uppvuxen på landet och alltid fått höra att man inte i onödan

tär på det som är gemensamt för alla, dvs jordens resurser.

 Har alltid varit intresserad av miljön och försökt att tänka på att minimera all onödig

förbrukning.

 Har alltid varit intresserad av miljön och värnat om den. Vill så klart bidra till en bättre miljö.

Äter vegetarisk kost ofta p.g.a. jag mår bra av maten. är inte så glad för kött, äter helst

kyckling och fisk. Cyklar om jag kan istället för att ta bilen.

 Har alltid varit miljömedveten Hälsomedveten Egen företagare med ekologisk djurhallning.

 Har alltid värnat om natur och djur. Cyklar alltid, äger ingen bil. Äter vegetariskt sedan två år

tillbaka. Har endast LED-lampor i hela lägenheten. Källsorterar.

 Har barn , ser hur det ser ut i övriga världen.

 Har både bra cykel och elcykel för att göra utflykter/ärenden inom 5 - 10 km radie. mat

tillagas i porttionsåtgångar, det som blir över fryses för kommande behov.

 Har börjat åka kollektivt i största möjliga utsträckning, dessutom skaffat en cykel för att inte

behöva använda bilen till kortare sträckor. Handlar mer ekologiskt och närproducerat.

 Har ej bil längre vilket är ett medvetet val.

 Har ej gjort det.

 Har en hyfsad kunskap om allas vår påverkan på miljön och därmed insikt och ambition till

att förändra.

 Har en luft/luft värmepump. Sparar 10000 kwh per år. Använder elcykel för alla mina

ärenden i stan. (ICA Maxi, Lidl etc).

 Har en miljömedvetenhet o miljöintresse som jag haft sen jag var barn. Vad jag gör: -äter

vegetariskt -pendlar kollektivt till jobbet -försöker undvika onödig konsumtion, handlar

secondhand när möjligt.

 Har hela livet tänkt på långsiktighet och att minska resursslöseriet.

 Har i hela mitt liv värnat om miljön vår natur och är emot exempelvis matmissbruket och

dessa berg av olika avfall! Återvinning i mesta mån tycker jag är mer än någonsin aktuellt i

dagens läge då vi lever i pengaförstörelsens tid.

 Har ingen bil. Slänger ingen mat. Köper ekologiskt. Äter mindre portioner. Köper kvalitet.

Arbetar mig sakta mot ett minimalistiskare leverne. Jag tänker att jag skall inte ta mer från

vår jord än vad den klarar av att ge. Den skall räcka för alla och låååång tid framöver.

 Har inte förändrat mitt beteende.

 Har inte gjort någon förändring - har alltid försökt att inte slösa utan gärna tänkt ett varv till.

 Har jobbar i biobranchen och solvärme branschen.

 Har man inga pengar så gör man inte så jävla stort avtryck.

 Har sedan tonåren varit miljömedveten. Försöker köpa ekologiska kläder och mat, äta mindre

kött, slänger aldrig mat. Cyklar och åker buss så mkt som möjligt. Köpt en biogasbil.

 Har sorterat sopor sedan HBG startade med detta, vilket gör att vi tänker mer på vad vi

handlar, vi köper inte i onödan längre, det ska vara så miljövänligt och att ha egna barn

påverkar familjens beslut att tänka ekologiskt och mycket mer miljövänligt. Nästa bil kommer



att bli så miljövänlig som möjligt om det premieras bättre. Vi gör så gott vi kan för att dra 

några strå till stacken. 

 Har tänkt på det i många år. Tror inte att samhället kan ha en så hög privat konsumtion som

nu. Lever med mindre materiella ting nu och tänker alltid på vad jag behöver köpa.

 Har varit miljömedveten sedan 40 år tillbaka.

 Har vuxit upp på landet och sedan barnsben fått en sund inställning till naturen, vet vad

samhällshygien och fullvärdig kost är. Behöver ej ändra något i min livsföring.

 Helsingborgshem har bra soprum, som gör det lätt att sortera sopor.

 Hjälpte staden att arbeta fram ett bättre sophanteringsystem. Köper grön el. Tänka på att

onyttjad el är den billigaste.

 Hur jag har minskat på mitt ekologiska fotavtryck är att jag är vegetarian, åker kollektivt,

cyklar, konsumerar mindre varor med mera.

 Håller mig a`jur om vår smutsiga värld.Är morfar o farfar och därmed ansvarig.

 Hårdare styrning av återvinning. För många entreprenörer. Staden är fylld av svärmande

sopbilar från morgon till kväll. Öresundskraft skall vara aktiva vad avser solceller.

 Hälsa.

 Hälsan.

 Högre medvetande.

 Iam already very ekologically inclinded and to my best in this regard all the time.

 Ideella skäl - anser att vår resursförbrukningen är för stor.

 Information - upplysning.

 Information jag vill göra så gott jag kan med det som jag kan påverka.

 Information om klimathot (organisationer, böcker, program).

 Informationen om klimatet (transporter, vilken djurhållning man har i ett land) har fått mig

att tänka mycket på vad jag köper! Idag är jag jättenoga med vad jag köper, absolut svenskt,

om det finns och helst så närodlat som det bara går. Vi behöver inte ha tillgång till all sorts

frukt och grönsaker året om, man kan anpassa matlagningen till det inhemska utbudet mer

och ändå äta gott och nyttigt. Jag tänker på hur varor är förpackade, finns mycket som

hårdplastförpackat som stör mig i butikerna. handlar det jag kan på gårdsbutiker, äter mindre

kött. Cyklar om det är möjligt istället för att köra. Kastar sällan mat. Använder tygkassar osv.

 Informationssamhället lämnar kunskap, jag valde att ta till mig den och såg över framför allt

mitt bilåkande och köttätande då det framgår med all tydlighet att detta är de främsta

miljöbovarna där jag själv kan påverka på ett lätt sätt.

 Inga förändringar för att jag ska eller måste eller för att det är ett tjat hela tiden om hur man

ska eller borde vara. Kändes väl bara bra helt enkelt.

 Ingen kommentar.

 Ingen speciell händelse som gjort att jag gör de val jag gör.

 INGENTING. Sverige totala ekologiska avtryck är endast 1,6 Promille av Jordens totala

utsläpp. Så det är bara TRAMSIGT att hålla på med detta och så fruktansvärt ONÖDIGT att

skrämma upp Sveriges befolkning för ingenting. Vem vet - jorden kanske förintas om jag

använder en ruta på toalettpappert onödan när jag har varit på toaletten.

 Inget förändrat mer än att jag har blivit uppväxt med trycket att ta hand om miljön, då jag är

medveten om påfrestningarna på jordens resurser. Många av ändringar för en bättre miljö är

inte så obekväma och är inte alls svåra att följa.



 Inget just nu.

 Inget självändamål att slösa. Rent krasst ekonomiskt tjänar man på det, och sedan är det inte

fel med variation heller.

 Inget speciellt.

 Inget speciellt. Jag är bara ingen konsument utan lever ganska lätt då jag inte ser något nytta

med onödiga saker.

 Inköp av mindre energisnål bil.

 Inser att vi alla slösar med jordens resurser. Det är ganska enkelt att ändra en del vanor.

 Insikt om att de prioriteringar vi gjort hitintills inte bygger ett uthålligt och hållbart system

och samhälle.

 Insikten att våra val verkligen påverkar miljö och ekonomi, i stort och smått.

 Insikten om de miljöutmaningar som finns och att alla människor måste ställa om.

 Insikten om miljöhotet. Återvinner mycket och cyklar mycket.

 Inspiration från kollegor, funderat baserat på vad som sägs i media, mer lättillgängligt att

köpa ekologiska varor (större utbud). Har senaste året minskat konsumtionen av rött kött

och processad mat (bacon, korv, chark), till förmån för mindre portioner, oftare kyckling och

fisk. Väljer ofta ekologiska alternativ om det finns tillgängligt.

 Intresse för miljö och giftfri vardag, i synnerhet efter att fått barn. Barn ska få växa upp i en

så bra miljö som möjligt.

 Istora drag så är sådant som är bra för miljön även bra för en själv. Att generellt dra ner på

svinn är något som alltid varit viktigt så för min del är det inget nytt beslut utan en filosofi jag

alltid haft och ständigt försöker förbättra i takt med att nya alternativ kommer. Jag kör så lite

och sällan som det går. Ca 300 mil per år men då jag utanför centrum och kollektivtrafiken är

för otillgänglig här behöver jag dessvärre ändå bil. Nya fönster som isolerar bättre sattes in i

huset förra året. Alla lampor är LED och vi har även energimätare så vi vet var energitjuvarna

är. Nytt uppvärmingssystem med hög effektgrad installerades i år.

 Istort sett inte gjort någon förändring, uppväxt på landet och alltid tagit till vara och sparat,

försökt att slösa så lite som möjligt med allt.

 Ivår hyresrätt kan man inte sortera matavfallet. Det skulle finnas möjlighet till detta även i

alla hyresfastigheter.

 Jag anser att det nuvarande systemet med att hela tiden konsumera nya prylar inte är

hållbart och ser man till vilka få personer detta gynnar så borde alla avstå från denna

konsumption. Samt om alla hade utgåt från tanken att om någon annan gör något så varför

ska jag inte göra lika då för att istället vara förebild och visa att man kan faktiskt ta hand om

jorden fast andra inte gör det.

 Jag anser mig insatt i ämnet rent tekniskt, och handlar efter övertygelsen att våra barn tar

över... och det ser inte bra ut. Geoenergi (för värme både privat och på mitt arbete) Elbil (För

privata och tjänsteresor) --- Synd att staden inte längre stödjer detta med tex parkering :( +

lite här och lite där...

 Jag använder min nya cykel istället för bil när jag ska in till staden.

 Jag arbetar med hållbarhet vilket gör det naturligt att även leva mer hållbart hemma.

 Jag arbetar med miljö och har alltid varit miljö och naturintresserad trots detta är vissa saker

som t ex resor svårare att avstå då det är ett av mina stora intressen.



 Jag blir rädd när jag ser vart världen är på väg. Jag har barn och vill trygga deras framtid. Vi 

köper delvis ekologisk mat, tvål o diskmedel. Kör miljöbil. Shoppar färre prylar. Köper 

miljömärkt el. Om jag hade ett hus skulle det ha solceller. 

 Jag cyklar nästan var jag än ska , sparar tid ochpengar och ger bärre hälsa. 

 Jag försöker att äta mindre animaliska produkter efter att ha sett dokumentären Cowspiracy. 

 Jag försöker konsumera så lite som möjligt och återvinna allt jag kan. Jag åker kollektivt och 

cyklar. Jag köper sällan nytt och anser det är mitt medborgerliga ansvar som jordbo att ta 

hand om planeten så att även kommande generationer ska kunna njuta av frisk luft, gröna 

skogar och all sorts flora och fauna utan att behöva se det på film eller besöka ett 

museum/zoo. Människan är en farsot som drabbat denna planet. Hade något annat djur nått 

vår omfattning, och gjort så pass mycket inverkan på miljön som vi hade vi försökt 

kontrollera beståndet genom att skjuta av eller på annat sätt få tillbaka en mer balanserad 

population, men eftersom detta inte är möjligt måste vi istället anpassa oss så att vi kan 

fortsätta leva här utan att utarma planetens resurser. I slutändan kommer dock planeten 

alltid att överleva. Hotet som finns står emot oss och allt som lever på planeten, samt 

kommande generationer. Vi kan inte vara så arroganta att vi anser att det endast är det som 

händer här och nu som är viktigt utan någon som helst tanke på framtiden. 

 Jag försöker köpa mindre och slita upp vad jag redan har. Jag har upplevt mig som slav under 

materialismen och vill gärna göra annat än handla och damma och sköta all skit som samlas i 

hyllorna. Dessutom gillar jag inte att slänga mat utan försöker äta upp efter hand. Det finns 

ett berg av grejor hos folk som ingen använder. Jag vill använda upp allting och det kanske 

kan skänkas till de som behöver. Lokaltrafik är bra men det klagas mycket på att äldre får stå 

och det inte finns någon slags uppförandesed på bussarna. Sätt upp lite skyltar som talar om 

att man ska ha små barn i knäet och att äldre ska få sitta. Det blir trevligare om man försöker 

visa hänsyn mot varandra och det minskar invandrarfientligheten om de nykomna förstår hur 

vi infödda ser på saker och ting. Tyvärr måste man lära sig allting jag minns själv hur jag 

kastade papper omkring mig överallt när jag var ung och hur jag rökte överallt. Med 

information lär man sig och kan ändra sig och det gäller alla. 

 Jag försöker leva som jag lär mina barnbarn. Drivkraften är att de skall få en förståelse för att 

våra gemensamma resurser på jorden är ändliga. 

 Jag gick på en föreläsning om minimalism och kom till insikt att det inte bara är miljön som 

mår bättre av minskad konsumtion utan att även mitt liv blir enklare och bättre så att jag får 

mer tid till det som verkligen betyder något i livet. 

 Jag gillar svenskt lantbruk, så det är en självklarhet att äta svenskt, det hjälper även till att 

hålla svenska landskap öppna och ger jobb till svenska lantbrukare. Jag känner inte heller 

behov av att köpa så mycket saker, köper det jag faktiskt behöver och försöker hitta bra, 

hållbara alternativ när jag handlar. 

 Jag går eller cyklar nästan alltid. Jag mår bättre och jag inser att miljön mår bättre av det. 

 Jag gör det för att jag vet hur viktigt det är för miljön, jag vill inte se fler naturkatastrofer och 

en global uppvärmning, jag vill ha snö i december, inte vårvärme. 

 Jag ha alltid varit så. Jag insåg för många år sen att det är bättre att köper en sak som håller 

längre än 5 saker som slängs redan efter en kort period. Jag fick lära mig när jag var liten hur 

man reparera saker och det gör att deras livstid förlängs och deras ekologiska fotavtryck 

minskas. För saken är den . Det måste produceras och sedan reyclas. Så det med förbruka 

energi under levnadstiden som är som elektronik gör är bara hälften av den energin som hela 



produkten förbruka under sin livstid. Jag kommer dok från före detta östblock med 

planekonomi där man hade brist på råvaror vilket innebar att man av andra skäl levde 

resurssnål. Det problemet ha vi inte idag men det tog inte lång tid för mig att inse att det 

samhället med slit och släng vi lever i kommer inte att håller länge med. 

 Jag har alltid cyklat året om när jag jobbade och gör det även idag! Sträckor under en mil. 

 Jag har alltid varit miljömedveten och sökt information och bra lösningar. Hittar mycket via 

bloggar, instagram och nätverket Sustainergies. 

 Jag har alltid värnat om miljön sedan Håll-Skåne-Rent-kampanjer o.dyl. Barnen gick i 

Skogsmulle och det följdes upp i familjen. Mitt matintag och matinköp har förändrats efter 

artiklar i tidningar och övrig media om bristande djurhållning, plågsamma djurtransporter 

samt övriga mattransporter härs och tvärs i Europa bara för att vi ska kunna handla billig 

mat. 

 Jag har barnbarn, har varit engagerat sedan 80 talet. 

 Jag har börjat åka buss i stället för ta bilen. Jag cyklar gärna, Jag tänker på vad jag köper i 

matväg och börjar äta mer grönt och mindre portioner. Jag lämnar in mina kläder som jag vill 

ha längre till Filadelfia kyrkan som finns i stan,de andra hjälporganisationer ligger för långt 

bort. 

 Jag har ej sagt detta. 

 Jag har en miljöbil men arbetspendlar med tåg. Jag bor centralt och går eller cyklar när jag 

ska uträtta ärenden på stan. Jag har andelar i vindkraftsföreningar. Jag åker inte till Thailand. 

Jag undviker ris som är en metankälla i klass med nötkött. Jag väljer f ö svenskt nötkött 

eftersom den produktionen är miljövänlig. Varför jag gör detta? Därför att det inte är någon 

uppoffring att på detta sätt bidra litet till mindre avtryck. 

 Jag har ett rationellt förhållningssätt till min omvärld och en ambition att leva ett så enkelt liv 

som möjligt. Jag använder naturligt mindre resurser och inser att samhället ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv inte är hållbart, vi har skapat något onaturligt. 

 Jag har i hela mitt liv, sedan barnsben, och långt innan debatten i media satte fart 

förespråkat och förutspått att vi tillsammans måste värna om miljön om vi vill fortsätta leva 

på denna planeten!!! Har det naturligt inom mig vad jag och alla måste göra för att vända 

trenden. Äntligen har politiken mfl vaknat. 

 Jag har jobbat på två företag som sköter Helsingborgs stad skötsel. Allt skräp som slängs 

tillsammans kan man sortera bättre. Men okunskapen och bristen på kunskap bland chefer 

är stor. Jag försöker att sortera bättre och handla en gång i veckan. Det borde fler göra. Hur 

skall kunder komma till dom nya hotellen och konferens anläggningarna i centrum? 

 Jag har köpt en hybridbil som laddas under tiden jag kör. Om jag haft eluttag i garaget så 

hade jag kanske köpt en elbil istället. 

 Jag har långsiktigt hållbart miljötänk. Känsla, okunskap och ovilja till miljöarbete/miljötanke 

finns fortfarande. Det är fortfarande folk som är negativa att släcka extralampor som står 

tända i rum som inte används. Varmvatten står och rinner från kranen med full kraft fastän 

att man inte använder vattnet till något ex skölja trasa mm. Det är mängden vatten som får 

plats och rinner över ex handen som gör rent. Det är inte kraften i vattenstrålen som gör 

rent. Jag säger till min omgivning att jag är en miljöambassadör...! Skämtsamt sagt men 

allvarligt menat! Min tanke är att lyfta upp miljötänket till något positivt. Vi som lever idag 

ska underlätta och förebygga ett bra liv för människor i framtiden! Vi lånar vår jord av våra 

barnbarn! Min GRUNDTANKE är att: extralampor och varmvatten som vi bara SLÖSAR bort 



IDAG "BEHÖVER framtidens människor IMORGON"!!! Det står i Sveriges lag att vi ska ta 

ansvar för vår jord i ett hållbart tänkande. Jag tycker att de styrande i samhället borde säga 

att vi ska följa lagen och trycka ännu hårdare på spara, släck ... för att få snabbare resultat. 

 Jag har länge haft ett naturintresse med vandring, skidåkning och segling. 

 Jag har varit aktiv inom miljörörelse/naturskyddsförening sedan början av 80-talet.på grund 

av det upplevt mycket motstånd och oförståelse då jag varit "före min tid". 

 Jag inser att alla måste förändra sina vanor om vi vill ha kvar vår jord. Jag cyklar mycket, äter 

ekologiskt och närproducerat. Släcker lampor och stänger av hushållsutrustning som inte 

används. Duscha istället för att bada. 

 Jag kan inte svara nu. 

 Jag kan säkert göra mer i det lilla. Men vill gärna se att stadens inriktning är mer global för att 

känna mig mer delaktig , se tidigare svar. 

 Jag kanske tänker mycket i formen av ekonomi. Utan att vara snål men ändå hoppa över slit 

och släng mentalitet. Återanvändning är viktigt för miljön ex kompostering av egna organiska 

sopor spara mig en bra slant och jag får en bra jordförbättring. Och mycket mera kan man 

göra. Eftersom jag måste köra till jobbet ser jag till att planera inköp, och annat när jag väl är 

i stan. 

 Jag kastar väldigt lite mat. Dels vet jag hur jag ska tillvara på på rester, dels är jag nog lite 

snål. Men tidigare var jag nog inte medveten om hur stor roll just maten spelar. Jag badar 

gärna, men jag fyller inte badkaret helt, endast ca 1/3-del. (Kungens uttalande om att kasta 

ut badkaren!). 

 Jag köpte en elbil, riktigt kul att köra. 

 Jag läste ekologi redan på 70-talet. 

 Jag mår bättre när jag äter mer frukt och grönt. det borde vara sänkt moms på allt oförädlat 

och ingen moms alls på svenskproduserat... höj momsen på allt som fraktas ju längre resa 

dessto högre skatt. 

 Jag skänker saker som jag inte behöver till välgörande ändamål. Jag har flyttat till mindre 

lägenhet. När jag ska köpa en förbrukningsvara frågar jag mig om jag verkligen behöver den. 

Jag skulle önska att bäst föredatum på matvaror vore längre. Kanske är det alltför snäva 

marginaler där, vilket innebär att man kastar mat i onödan. Jag återanvänder plastkassar när 

jag handlar/använder tygkasse. Köper aldrig vatten på flaska. Öppnar tuber och plastflaskor. 

Förpackningar är ofta utformade så att det finns mycket kvar. Mycket av förändringarna har 

jag gjort pga information. 

 Jag slutade äta kött för 6 år sedan. 

 Jag sorterar allt mitt avfall. Jag promenerar överallt. Har alltid bara det nödvändiga tänt 

hemma. Laddar aldrig apparater i onödan. Köper så mycket ekologiskt och gammalt så 

möjligt. 

 Jag såg bl.a. dokumentären "Cowspiracy" vilket fick mig att tänka till om konsumtion av 

animaliska produkter (mjölk, ägg, kött, fisk, osv). Har själv varit vegetarian under några år 

men började sedan äta fisk och fågel, samt mindre mängd annat kött. Beslutade mig för att 

åter äta mer vegetariskt efter att ha sett filmen ovan. Chockerande hur stort svinn bl.a. 

trålfisket ger... :-(. 



 Jag tror att de allra flesta vill bidra till ett minskat ekologiskt fotavtryck, men samtidigt måste

man få sin vardag att fungera. Själv gör jag det som är rimligt att genomföra och försöker

samtidigt tänka på att "dra mig åt det mer miljövänliga" i allt.

 Jag tycker inte om slöseri, oavsett vad det gäller.

 Jag tänker miljövänligt när jag handlar mat för det som är bättre för miljön är också oftast

bättre för hälsan.

 Jag tänker på att försöka köpa ekologiskt och närodlat.

 Jag tänker på hur det blir när mina barnbarn är vuxna. Jag är bl a mycket noga med

sopsortering och kör bilen så snålt det går. Cyklar gärna.

 Jag tänker på kommande generationer.

 Jag tänker på mina barn och barnbarn , att dem också ska leva i en miljövänlig värld. Man ska

inte bara tänka på sig själv utan jorden ska finnas länge till alla människor.

 Jag vande mig aldrig vid bil. Bor hyfsat centralt och nära till kommunikation och

serviceinrättningar. (Förtätning alltså en utmärkt idé.).

 Jag vet att träd och blommor växer och mår bra om de får rätt näring. Samma gäller oss

människor, jag vill att min familj ska ha en hälsosam kost baserad på ekologisk mat och

vegetariskt någon dag per vecka. Jag vill aktivt minska mitt fotavtryck så gott jag kan.

 Jag vill inte minska mitt ekologiska fotavtryck.

 Jag vill kunna fortsätta bada och surfa i havet och vill att även mina barn ska kunna göra det i

framtiden.

 Jag vill värna om mig själv, mina medmänniskor och min omgivning. Kunskap gör det lättare

att minska sitt ekologiska fotavtryck. Alla behöver mer kunskap.

 Jag väljer svenskt kött. Jag äter mindre kött och mera grönsaker.

 Jag älskar hav och natur, och är väldigt aktiv i ex. segling, löpning och skidåkning. Genom

dessa sporter ser jag och följer jag ständigt hur vi människor sköter vår natur. Jag försöker

vara en bra förebild i vardagen genom att göra miljövänliga val, allt ifrån att undvika att

slänga saker och ting i naturen till att investera i solvärme för vårt hem. Dock tycker jag att

jag kunde undvika använda bilen mer aktivt, men vi bor en bit utanför staden så det gör det

knepigare, dock ej omöjligt.

 Jag är allvarligt bekymrad över klimathotet.

 Jag är biolog.

 Jag är djurvän och hatar detta djurplågeri där djur ska stå i trånga bås o aldrig får komma ut.

Jag vill inte vara del i detta Djurplågeri. Det har också ökat i Sverige. Regering tar boet fler o

fler som kollar djurskydd. Vad är det för fel på människor som måste äta sin förbannade

köttbit på bekostnad av djurens väl. Stackars, stackars djur??

 Jag är född på fyrtiotalet och då levde man så utan att veta bättre. Jag har fortsatt att leva på

samma sätt.

 Jag är insatt i miljöfrågorna och nuvarande konsumtionsmönster för oss i Sverige är inte

hållbart. Vi måste tänka annorlunda och minska konsumtion, resvanor, mathushållning mm.

Med kunskap kommer medvetenhet och viljan att agera och göra annorlunda; att göra nya

val i vardagen som bidrar till en bättre framtid.

 Jag är miljö-ingenjör (utländskt diplom) och det är självklart att vi försöker vara medvetna om

miljö och ekologi och var plats i världen. Jag känner mig underkänt i Sverige. Har väldig

mycket arbetslivserfarenhet men får inget jobb.



 Jag är mycket duktig på att sortera sopor. Jag sparar alla matrester och fryser in dem. 

 Jag är vegetarian, eller jag äter inte kött men jag äter ägg, ost och fisk. Jag har en miljöbil, en 

Toyota Aygo. Alla måste hjälpa till, annars går världen åt helvete.. 

 Jag är vegetarian, handlar alltid ekologisk mat, försöker välja cykeln allt oftare och 

sopsorterar. Självklart handlar det om att jag vill göra så liten påverkan på miljön som möjligt 

och fördöma behandlingen av djuren i köttmassindustrin. Jag bodde många år i Hong Kong 

och vet att uppskatta vår rena luft, sunda natur och nyttiga mat. Dock vet jag ju att innan 

bl.a. Kina gör en förändring kommer mitt lilla bidrag till miljön (även Helsingborgs eller 

Sveriges) inte vara märkbart men det känns ändå bra att göra det och vill ju även värna om 

närmiljön. 

 Jag äter nästan bara vegetariskt och annars fisk och kalkon. Kör inte mycket bil. Har dragit 

ner betydligt på utlandsresor, i alla fall långa. 

 Jobbar idag med energibesparingar. 

 Jorden ät illa ute, med tanke på all koldioxid som släpps ut. Jag försöker äta mindre kött, äta 

mer vegetariskt, köpa fler ekologiska varor. Har köpt en hybridbil. 

 Jordens resurser kan inte vara oändliga. 

 Ju mer kunskap vi får desto mer vill vi vara med och förändra, jag vill göra så liten åverkan 

som möjligt på miljön med tanke på kommande generationer. Jag handlar ekologiskt, cyklar 

istället för att ha bil, källsorterar. 

 Ju äldre jag har blivit, desto mer förstår jag hur tokigt vi levde på till exempel sextiotalet. 

Kunskapen om var maten kommer ifrån (gul lök från Nya Zeeland känns exempelvis märkligt 

att hitta i grönsaksdisken hos våra stora matvaruhusen). 

 Kan ej hitta bra svar. 

 Kan man så ska man. 

 Kan vara mycket / köpa närodlad samt kött och fisk som inte farit runt halva världen . Byta ut 

sin lampor mot Led där det passar . stänga av sina T,ex mobilladdare och tv . Samt ta någon 

promenad för att handla , åka buss och cykla mer. 

 Klimatförändringar och att ekologisk mat har en massa andra fördelar: gott, näringsrik, 

mindre fet, lättare att smälta etc. 

 Klimatförändringar är det allra största hotet för tillfället. Miljötänk bör vara på samma nivå 

som Rosa bandet och diverse sjukdomar. 

 Klimatförändringar. 

 Klimatförändringen och hälsan (min och andras) är bidragande orsaker att jag handlar så 

mycket miljövänlig mat jag kan samt cyklar till det mesta i stan samt har en miljövänligare bil 

tal längre sträckor dit buss/tåg inte räcker till. 

 Kroppen mår bättre. 

 Kunskap om vad som händer vårt jordklot och tankarna på att mina barn och barnbarn ska få 

en bra framtid på vårt fantastiska jordklot. 

 Kunskap, hälsa o miljö. 

 Kunskap. 

 Kvaliten på det jag köper/konsumerar. 

 Källsortera köpa ekologiskt och cykla är det jag kan bidra med i min vardag till naturen. 

 Källsorterar, och lär mina barn det. Jag har lätt för det, eftersom jag gick i skolan när 

källsorteringen startade i landet. Min mening är att alla kan det, och dem som inte gör det, 



eller inte vill göra det, struntar helt enkelt i det. Det är inget som fick mig att göra det, har 

bara gjort det, känns naturligt. Behöver bara tänka på barnen och framtiden. Kapitalism kan 

också vara bidragande till försämring av miljön. Återvinning, återanvändning och 

återhållsamhet är bra. 

 Källsorterar, åker buss. köper ekologisk. 

 Källsortering, handlar mindre, komposterar eget trädgårdsavfall. Anlägg lokala komposter 

istället för att köra onödiga mil med tunga fordon. Tänker efter lite till vad bilen används till. 

Återanvänder det mesta. Det var väl när man ser hur filbornatippen växt till ett jätteberg. 

 Källsortering. Kollar alltid energieffektivitet. Cyklar gärna (sommartid) på fina cykelbanor. 

 Källsorteringen fick mig att tycka det var bra och roligt att hjälpa till i kampen mot 

miljöförstöring. Såg även ett föredrag av Mattias Klum som handlade om vår påverkan på 

miljön, blev mycket positivt påverkad Min arbets plats är också miljö certifierade och jobbar 

aktivt för miljöförbättringar. 

 Känner ansvar och informerar mig, tar reda på vad jag själv kan göra. Mycket beror av den 

politik som förs i staden, landet och världen. 

 Känns ganska självklart (för mig) att försöka göra allt man kan och har möjlighet till för att 

förbättra miljön och minska på utsläpp av olika slag. Dra ner på konsumtionen (överköp) av 

mat, materiella ting, ger dessutom mer pengar i plånboken. 

 Känns som en självklarhet i dagens samhälle. Att exenpelvis köpa ekologisk mat gynnar 

många gånger alla led - mig själv, den som producerar och miljön. 

 Känns viktigt att hjälpa miljön, dessutom billigare att cykla än att ta buss/bil. Vegetarisk mat 

är gott. 

 Kär mindre bil. Har nyare bil. Promenerar mycket. 

 Köbt elcykel och åker inte så ofta bil mera. 

 Köpa bara svensk, närodlad och ekologisk mat i alla former som finns. Köra så lite bil som 

möjligt (är pensionär och har därför inget arbete att köra till). Spara på "allt", såsom t.ex. 

vatten och mat, slita ut kläder. 

 Köpa det jag kan på erikshjälpen. Äta rester. Köpa produkter med bra kvalitets som håller 

länge. Inte använda bekämpningsmedel i trädgården. 

 Köpa ekologisk mat. Matlåda till jobbet. Cykla till jobbet. 

 Köpa ekologiska produkter. Byta bil till miljöbil. Väljer oftast att promenera så länge det är 

uppehåll. 

 Köper ekologisk mat. 

 Köper ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. 

 Köper ekologiskt, mindre kött, sopsorterar, handlar mindre kläder och prylar, grön el, skräpar 

inte ner. Information om vad som behövs göras och vad man kan göra. 

 Köper gärna lokalt producerat även om det är dyrare. 

 Köper i första hand begagnat, både kläder och prylar. Äter mer vegetariskt. Slänger i princip 

aldrig mat. Minskar vatten och elanvändning. 

 Köper kött från en gård i trakten och försöker åka mer kollektivt när möjlighet ges. 

 Köper lokalproducerad mat. Äter mkt mindre kött. Använder motorvärmare till bilen. Alltid 

varm motor/katalysator, såatt katalysatorn är så effektiv som möjligt, redan från början. 

Cyklar mer. 

 Köper mer närodlat. 



 Köper mer närproducerat livsmedel bl a.

 Köper nästan enbart ekologiskt odlade grönsaker. Läser noga innehållsförteckningar för att

minska dolt socker. Detta gör jag med tanke på vad som jag kan läsa i media och debatten

som sker.

 Kör bränslesnål bil och har en hybriddriven bil.

 Kör lite bil.

 Kör miljöbil. Tar hand om matrester. Byter ut glödlampor efter hand.

 Kör mindre bil och promenerar mer till affärer och och till andra göromål i centrala

Helsingborg. Undviker i största möjliga mån att göra inköp utanför centrala delen av staden,

exempelvis på Väla och Berga. Minska vår energiförbrukning i lägenheten.

 Lagar mer vegetariskt, köper ekologiskt och tänker miljöeffektivt när det ä dags att byta ut

elektriska apparater och vitvaror. Försöker också att använda bilen mindre.

 Låter helst bilen stå - bra både för hälsan och miljön. Minimera matsvinnet. väljer ekologiskt i

största mån.

 Läst på ordentligt och insett fördelarna med att äta klimatsmart. Det vill säga lokalt odlat i

största möjliga mån, att inte kasta bort nyttigt och mättande fett från köttet jag äter, att

undvika all frukt som inte går att plocka i en svensk trädgård. Alltså inga bananer, Granny-

Smith-äpplen, apelsiner utom i undantagsfall.

 Man får gratis motion om man cyklar, samt sparar pengar. Om man samtidigt gör något för

miljön så är det bra.

 Man har redan allt man behöver, så då kan man ju minska på handlandet.

 Man kan göra mycket jag odlar mycket grönsaker till mig själva och saftar o syltar laggar all

mat från grunden etc,.

 Man kanske kan påverka även om man gör lite i taget. Tyvärr är det dyrt att vara

miljömedveten, tex elbil eller hybrid och ekologisk mat är dyrt. Flyger väldigt sällan eftersom

det är en riktig miljöbov och skulle vara mycket dyrare än vad det är. Det är billigare att flyga

på semester utomlands än åka tåg i Sverige. Byter inte ut maskiner förrän de går sönder och

tänker då på att de ska dra så lite el som möjligt och samtidigt vara effektiva.

 Man måste tänka långsiktigt, har alltid gjort det. Man kan inte vara för bekväm. Ingen

överkonsumtion.

 Matsvinnet, använda maten som finns hemma och fundera en gång extra på vad jag handlar

hem.

 Med ett allmänt naturintresse följer också att man värnar om miljön. Jag försöker ha ett

ekologiskt tänkande.

 Med tanke på alla besprutning med gifter, tillåtna och otillåtna som alltsomoftast

förekommer. Danska grisar är ju inte precis välmående och friska och deras höns har ju ofta

salmonella. Varför tillåts import av "sjuka" varor? Gäller allt från frukt till kött och grönsaker.

Verkar som utseendet på gurkor och jordgubbar är viktigare än innehåll och smak.

 Med tanke på den debatt som är idag och hur vi har påverkat och påverkar klimatet negativt

och dom diskussioner som förs nu i dagarna i Paris (Globalt klimatmöte).

 Med ålder kommer vishet...

 Mediabevakning av miljö- och klimatfrågor. Att jag tycker att jag skall ta ansvar. Vii ha ett

mer lokalproducerande samhälle utan onödiga transporter. Att jag sett hur mkt lastbilar det



blivit på E6:an till Malmö. Att jag svarat nej till bilpool: mitt val kommer att stå mellan elbil 

eller ingen bil alls. 

 Medvetande graden Åker numera aldrig bil till city.

 Medvetenhet om att det är små saker jag behöver förändra för att nå hållbarhet på sikt.

 Medvetenhet sedan 80-talet. Fattigpensionärer sätter inga stora avtryck.

 Mer bussresor( kan öka ännu mer om seniorkort gäller dygnet runt).Minskad belysning i

tomma utrymmen.

 Mer insikt om klimatförändringar.

 Mer saklig kunskap och information.

 Miljö aspekten, köper så mycket ekologiskt som det gär.

 Miljö går före ekonomi. Vart är vi på väg? Hur ser vårt mål ut? Hur gör vi för att nå dit? Satsa

på det som är bäst för miljön, det blir billigast i längden. Börja med dig själv. Lite så tänkte

jag.

 Miljöansvar.

 Miljöintresse sedan länge. Globalt rättviseperspektiv.

 Miljön är viktig.

 Miljön är väldigt viktigt anser jag.

 Min egen framtid och hälsa.

 Min hälsa och mina barns framtid.

 Min hälsa. Har inte längre bil. Försöker äta förnuftigt.

 Min kvinna tillvaratar så mycket som möjligt utav den livsmedel som inhandlas, oftast så

brukar hon nästan lyckas med att få minst tre middagar på ett och samma, matlagnings

tillfälle, i bland kan hon lyckas få så pass mycket över så det kan bli till pålägg.

 Min livsstil sedan barnsben har gjort att jag har ett litet ekologiskt fotavtryck. Det är ingen

förändring.

 Min mor som bara var en enkel småbonde, "indoktrinerade" sina barn i andan: Du skall inte

konsumera mer än du producerar. Vad ger oss rätt att hejdlöst konsumera jordens resurser

och stjäla dem från framtida generationer? Ganska radikalt under tidigt 60-tal? Andra källor

(Marknad och politiker m.fl.) hävdade ju att jordens resurser var oändliga. "Håll Sverige rent!

Släng skiten i sjön". Min uppfostran har därför gjort att jag inte är en hängiven konsument.

Jag uppskattar att leva i ett välordnat samhälle, men försöker tänka grönt. Politiker och

byråkrater borde lyssna mera på landsbygdens folk. Ofta har de testat de nya uppfinningarna

och direkt sett deras effekter. Ta t.ex. besprutning och stordrift vid spannmålsodling.: Dels

ingen mat för pollinerande insekter, dels besprutning av skadeinsekter. Kan väl inte vara så

svårt att förstå att de pollinerande insekter som inte dör av hunger dör tillsammans med

skadeinsekterna. Är de så intelligent att propagera för vegetarisk mjölk, gjord på spannmål?

Korna har ju blivit de stora miljöbovarna!? - Samtidigt vill man ha öppna landskap! Gör inte

direktöversättning av artiklar från USA och Nederländerna där man överproducerar, så att

metangas och gödsel är problem. Vad använder man för gödning för spannmålsodling?

Naturligtvis konstgödning som man har rätt blandning av NPK och mineraler. Naturgödsel

kan man väl inte använda för den luktar ju och har inte kontrollerbar sammansättning?

Gräsrot.

 Min sambo har ett uttalat miljö och ekologiskt tänkande - har påverkat mig mycket.

 Min tanke på miljön.



 Min önskan att cykla betydligt mycket mer, skulle kunna öka mitt fysiska välbefinnande såväl 

som mitt samvete. Men dit har jag inte kommit ännu. 

 Mina barn och deras engagemang i frågan. 

 Mindre bilkörning,. Inköp av etanoldriven bil. Äter mindre kött. 

 Mindre ekonomiskt utrymme som pensionär. 

 Minimera matsvinn, inte slösa på vatten, köpa svenskproducerat, sopsortsring, köpa 

begagnat. 

 Minska matsvinn. 

 Minska på allt och handla i mesta mån ekologiskt och närodlat när det gäller mat. 

 Minskad bilkörning ,cykla ökat gående. 

 Minskat köttätande. Köper endast bacon emellanåt. Min man jagar, så ibland blir det vilt. 

Mest äter vi fisk, skaldjur o vegetariskt. 

 Mitt arbete där jag arbetar med miljö- och klimatfrågor. Mycket kollektivtrafik, handlar lokalt 

och så lokala råvaror som möjligt. Bor i ett energihus. 

 Moder jord lider sim det är. Kan jag göra den lilla skillnad jag gör så är det bra. 

 Mycket av det jag gjort, är för att själv må bättre och få en lägre kostand. 

 Många små insatser blir till sist en stor insats. 

 Människan förstör jorden. Jag lever i världen, men måste inte vara en del av den. Jag tar 

alltid det miljövänligaste alternativet. 

 Naturen är grunden till allt liv så valet är enkelt. 

 Noga med att sopsortera, slänger väldigt lite mat och åker tåg, buss, cyklar eller går, när så är 

möjligt. Handlar en del på loppis och skänker bort saker istället för att slänga. 

 Någon måste starta, tillsammans är vi starka. Arbetar på I Ur och Skur Höjdens förskola som 

bygger på hållbar utveckling....vi måste starta med barnen. Att värna om djur och natur är 

grundstenen i hållbar utveckling. Kom gärna på studie besök :). 

 När det gäller transporter är det framförallt hälsa och ekonomi som gör att jag väljer cykel 

istället för bil till och från arbete. Att äta grönt och framförallt fågel i stället för rött kött är 

dels en hälsosak men även tack vare påverkan från media. 

 När jag började sortera sopor så insåg jag att vårt sopberg växer därför är jag väldigt 

noggrann när jag sorterar så att alla sopor kommer på rätt plats. 

 -När jag fick inbrott i bilen, så sålde jag den och efter det har jag inte köpt någon ny. Jag 

cyklar framförallt och ibland åker jag buss. -Jag slänger väldigt lite mat i onödan. -Jag sliter 

oftast ut kläderna innan jag slänger dom. -Jag reparerar mycket. 

 När jag förstod hur missbruket av jordens resurser påverkar hela jordklotet. Det drabbar oss 

och främst fattiga länder. Genom att använda bilen mindre och mindre och åka mer 

kollektivt och att kraftigt minska mitt köttätande. Vi ska väl öka de ekologiska fotavtrycken, 

alltså ha ett mer ekologiskt tänkande!!!!. 

 När jag insåg vidden och konsekvenserna av vårt konsumtionssamhälle. Noga med var maten 

är producerad, kastar sällan mat, köper inte saker som jag inte behöver, köper hållbar energi, 

noga med sophantering. 

 När man ser och läser om naturkatastrofer som orsakas av uppvärmningen. Dålig luft i 

storstäder. När man ser det enorma sopberg som vi människor skapar, det räcker att göra ett 

besök på en återvinningsstation. Noggrann med sortering och att ta hand om skräp. Planerar 



matinköp och matlagning för att minimera matavfall. Kör inte bil i onödan för kortare 

körningar. 

 När vi fick vårt första barn.

 När världen ser ut som den gör, känns det självklart att försöka tänka ekologiskt. Köttet

smakar bättre, när man vet att det kommer från djur som haft det bra och inte stressats, och

ännu bättre om det inte fraktats långa sträckor. Det sista gäller naturligtvis också grönsaker

och rotfrukter. Dessutom känns det bra att stödja lokala producenter.

 Närhet till arbetsplatsen.

 Om jag köper något billigt, måste jag alltid fråga mej vem har betalat ett högt pris för att

tillverka varan. Tänk efter behöver jag verkligen det. Köp kvalite med skyssta villkor mer

sällan när jag har råd. Jag har nog inte gjort någon förändring jag har alltid gjort så.

 Omsorg våra barns framtid.

 Orolig för hur klimatet påverkas och vad det är för värld våra barn ska leva i.

 Person i min närhet engagerad och har gett oss förståelse.

 Pga miljöintresse sedan tonåren alltid varit medveten om dessa frågor, alltså ingen

förändring pga den nyare debatten.

 Planerar inköp.

 Planerar matinkøp och anvænder compost i stor utstræckning.

 På grund av att vi måste göra något för att våra barn och barnbarn ska ha en jordklot att bo

på. Jag källsorterar, cyklar, går, försöker köpa så mycket loppis och begagnat som det går,

handla mindre.

 Påverkan av miljömedvetna vänner och kompisar. Koll på forskningsläget.

 Rent sunt förnuft.

 Rädsla för gifter, kemikalier och bekämpningsmedel.

 Samlad kunskap.

 Se hur permafrosten börja att släppa i jorden .inlandsisen smälter ,hur djurlivet dör . Vi

försöker att dela på bil --äta när produkter --energi lampor --sortera --- tänka efter vad vi gör.

 Senaste fem åren åkt kollektivt till jobbet. Äter vegetariskt 1-2 ggr/v. Köper lokala råvaror när

möjligt, har en bondgård nära bostaden.

 Självbevarelsedrift.

 Sopsorterar noggrant Har laddhybridbil.

 Sopsorterar noggrant, kastar inte så mycket mat, cyklar alltid till jobbet samt så ofta som

möjligt till olika aktiviteter.

 Sopsorterar, elcykel(som inte ofta används eftersom man inte kan låsa in den i stan eller vid

jobb).

 Sopsortering, åker mer kollektivt buss o tåg,.

 Sorterar sopor, cyklar alltid om inte jag tar buss eller tåg, köpär sällan kläder, Biobränsle är

en ännu avklarat fråga: odlingar till vår biobränsle inkräktar på utvecklingsländers tillgång till

egna odlingar till fördel för bil-bränsle hos oss. Därmed ökar t.ex. priset för ris i Indien till

nivåer som lokala inte har råd med för att vi ska åka så kallade öko bilar. Skogsplantering är

ett annat exempel på västvärldens inhugg på u-länders närhet till egen odling; vi betalar

regeringar för att ta över med makt lokal-boendes odlingsbar mark som de i generationer

haft till mat. Mer finns att granska om vilka konsekvenser så kallad minskning av fotavtryck

kan ha här i västvärlden på den del av u-länder som åter får betala för vår förorening.



 Sorterar, tänker på energisnåla produkter, köper begagnade möbler.

 Sorterar. Äter ekologiskt. Handlar krav o eko. Slösar inte med maten.

 Spara pengar genom att, laga maten själv och inte slänga mat, sänka innetemperaturen.

 Spara på naturens resurser.

 Stabil inkomst, schemalagd arbetstid och hälsa. viktigt oxå att man byggde cykelväg nästan

hela vägen till mitt jobb.

 Stor kunskap inom miljöområdet.

 Sunt förnuft och en ´hel del information i tv , radio samt HD. Dessutom har priserna på Eko-

varor minskat och utbudet har blivit större.

 Sunt förnuft, vi har bara ett jordklot. Jag tror alltid på moroten, göra det så enkelt som

möjligt att göra rätt. I Sverige har vi väldigt trevliga djurskyddslagar och annat som ser till att

våra djur har det bra och odling sköts på ett bra sätt. Om en nation bestämmer sig för att

sätta vissa grundkrav är det för mig helt oförståeligt varför t.ex. inte kommuner handlar upp

enligt samma krav? Varför köps kött utifrån som inte lever upp till samma krav? Jag

uppskattar lokalt / närproducerat och tycker det bör gynnas i stor utsträckning men jag har

inget emot att man köper in från andra länder också. Att man däremot inte ställer samma

grundkrav vid upphandlingen som man ställer i våra lagar mot de som bedriver verksamhet i

Sverige tycker jag är tokigt. Detta hade kunnat hjälpa till att minska ekologiska avtrycket

eftersom transporterande hade kunnat minskas, dessutom hade lokal arbetskraft gynnats

vilket är positivt i sig.

 Sunt förnuft.

 Så länge som det inte finns en tillgänglig cykelväg till Vallåkra så blir det bilkörning.

 Sålde bilen och åker kollektivt.

 Tex,Inte äta kött.

 Tror på att vi måste hjälpas åt att spara på våra resurser.

 Trots en trasig hälsena har jag varje dag gått stavgång både på rby ängar och runt Ättekulla.

 Tycker att det är viktigt, har nog alltid gjort. Välja svenska produkter i möjligaste mån.

Ekologiskt rättvisemärkt kaffe.

 Tycker att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tänker främst på familjens hälsa då vi

gör våra val, och då är det oftast bra för miljön också. Vi försöker köpa så mycket som möjligt

begagnat, både för plånbok och miljö. Vi äter till största delen ekologiskt, och odlar

grönsaker på sommaren. Vi använder biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel, tvättnötter

istället för tvättmedel, och undviker färdigmat.

 Tycker det bara är viktigt.

 Tänker en gång extra om jag behöver köpa något, ta bilen, köper inte mer mat än vi äter upp.

Går eller cyklar gärna, vilket är bra och nyttig vardagsmotion, där man använder sin egen

kropp istället för maskiner. Mår bra av att äta nyttig mat; mer grönsaker och frukt,

källsortera. Känns som att jag har ett vettigt miljötänk men man kan alltid göra mera, men

om om alla gör något så hjälps vinst och det blir ett resultat åt rätt håll.

 Tänker först igenom följderna och därefter går till beslut och genomförande.

 Tänker inte att det är någon stor uppoffring utan något naturligt. Ofta är ekologiska livsmedel

dyrare men om man köper lite mer klokt och genomtänkt kan besparingen istället göras på

att handla mindre.

 Tänker på framtida generationer.



 Tänker på kommande generationer.

 Tänker på nästa generation.

 Tänker på vad jag handlar och förbrukar.

 Under hösten 2015 har man sett hur människor flytt från sina hemländer, lämnat allt för att

få skydd från krig och förstörelse. Man har upplevet detta påtagligt i vårt land. Då inser man

att det kan hända även här och att man måste hjälpa de som blivit drabbade.

 Undvika att slänga ätbara matrester. Handla ekologiskt och lokalt.

 Uppvuxen i familj där sparsamhet är en dygd. Alltid tyckt om djur och natur och försöker göra

vad jag kan utan att kompromissa alltför mycket med min bekvämlighet eller livskvalitet.

 Utbildning med resultatet av en insikt.

 Utgår i matlagningen mer från råvaror för att minska användningen av ingredienser som Exxx

och andra konserveringsmedel som inte borde höra hemma i en färdigvara som skall

konsumeras.

 Valde energieffektivt hus med jordvärme trots kommunen motarbetade det genom att

tvinga på en en avgift för fjärrvärme.

 Vanligt bondförnuft och se hela bilden och konsekvenserna av ett projekt.

 Vegetarian sedan mer än 30 år. Men äter trots det jävligt god mat. Köttindustrin är inget jag

vill stödja. Lagar den mesta maten från grunden med mycket krav-märkt. Cyklar, går inom

stan. Åker kollektivt till jobb i Malmö. Det känns självklart att inte använda bilen när annat

går snabbare, är billigare och bekvämare.

 Vegeterian sedan 3,5 år. Både jag och miljön mår bättre.

 Vet inte riktigt vad jag bidrar med, lever sunt och äter sunt. Kastar inte mycket mat. Bor i ett

fjärrvärmehus. Förändrar mig oftast efter vad som erbjuds.

 Vetskap om världen runt omkring och vikten av ett gynnsamt klimattänk.

 Vetskapen iom att vi har begränsade resurser på vår jord.

 Vi blev nekade fjärrvärme (diskriminerade) på vår gata och valde då att investera i jordvärme.

 Vi flyttade in till stan från Rydebäck därmed kunde min fru cykla till jobbet istället. Jag har 42

mil till jobbet så för mig finns ingen räddning.

 Vi försöker att inte handla i onödan. Handlar så mycket som möjligt av närproducerat, gillar

därför initiativ som OXhallen. Försöker också tänka på att göra en del måltider vegetariska.

 Vi försöker slänga så lite mat som möjligt, vi köper närproducerat och ekologiska varor i

högre utsträckning. Vi är inga miljökämpar utan vi har många bilar, stort hus, flyger mycket

och tycker om livet, det vill vi inte göra avkall på men vi försöker använda miljösmartare

produkter och tjänster om det går för att bidra med vår del.

 Vi går och cyklar mycket mer och det har gett bättre kondition samtidigt som jag sparar

miljön att av att använda bilen mindre.

 Vi har ansvar för jorden och att minska konsumtion och därmed miljöutsläppen i luften.. Vi

måste sträva efter att lämna ett renare jordklot till våra barn.

 Vi har bara en endaste värld! Var rädd om den.

 Vi har bara en jord och den måste vi ta hand om. I vår familj har vi två bilar. Den som frun kör

mest i stan med är en "flexifuel" som tankas med E85 för att hålla nere utsläppen. Den andra

är en dieselbil som rullar över 4000 mil om året med låg förbrukning och lång räckvidd. Båda

är ganska nya och skattebefriade. Jag har gått ecodriving-utbildning för att köra snålt.



 Vi har bara en jord, och vi måste alla bidra. Sålde bilen och är med i bil pool - bara fördelar

och billigare. Bor i centrala Helsingborg, så cykel är bättre, och jag får vardags motion. Buss

eller tåg för längre resor. Mat svinnet är väl mest en planeringsfråga och vi har sen flera år

ätit mest grönt. Handlar det jag behöver och sällan spontanhandel.

 Vi har bara en jord.

 Vi har bara en planet och så som vi i västvärlden konsumerar skulle det behövas 2,5 planet

om alla på klotet gjorde på samma vis. Skrämmande! Vi kan inte fortsätta så med tanke på

kommande generationer.

 Vi har bara ett jordklot. Märkligt om man då inte gör så gott man kan som enskild individ. Vi

får informationer varje dag i media.

 Vi har bra kommunikationer så jag insåg att vi inte behövde bil.

 Vi har en bil som går på etanol, vidare så använder jag bilen sparsamt och går till det mesta i

närområdet. Köper i stort bara svensk och närodlad mat. Vill inte ha det som i storstäderna

med smog vilande över staden som tvingar folk att gå med andningsskydd. Ser heller inte

någon vinst med att staden måste bli större befolkningsmässigt, skapar bara bilköer. Politiker

och samhällsbildare måste lära sig att det går att få en bra livskvalité utan expansion.

 Vi köper så m yrket vi bara kan ekologiskt för att vi vill vara snällare mot miljön och skapa en

bättre framtid för våra barn.

 Vi lånar jorden av våra barn och måste tänka därefter. Vi måste ha koll på vad vi släpper ut,

hur vi skräpar ner och göra saker mer lokalt. Sen är det så att vi redan gör mycket för miljön

om man ser till världen i övrigt.

 Vi måste göra något och göra det alla gemensamt. Om t ex kommun och näringsliv går halva

vägen så kommer vi som medborgare att gå den andra halvan, men om var och en måste gå

hela vägen själv så orkar ingen ta första steget.

 Vi värmer numera huset med jordvärme, undviker att köra bil till stan, köper enbart svenskt

kött och väljer närodlat om möjlighet finns.

 Vi är födda under kriget och är uppvuxna med en högre grad av självhushållning. Vi odlar en

del (frukt, bär, grönt) och lagar själva vår mat och fryser in portioner. Tidigare har vi också

fiskat (torsk och sill). Vi är mer välutbildade än de flesta och vana att själva driva och stå för

det vi gör.

 Viktigt att lämna över en välmående jord till nästa generation. Den ska inte skadas i onödan.

 Viktigt att vara rädd om naturen och lära mer om den.

 Vill att det ska finnas kvar något av jorden för mina barn när dom växer upp.

 Vill att mina framtid barnbarnsbarn ska ha en bra värld att växa upp i. Allt är så konstgjort

idag. Att man tillåter så många konstgjorda ämnen, bl a ffttalater osv i leksaker är

skrämmande. All plast som flyter i världshaven. Tycker inte om överkonsumtionen. Alla

cigaretter som förpestar luften. All bra åkermark som det behövs odlas på som det istället

byggs massa bostäder på. Äter alltid vegetariskt själv, köper enbart svenskt kött. Försöker

köpa miljövänliga produkter, utan massa parabener och silikon.... Svänger ihop " dagens 

inspiration", som jag kallar det, när jag har matrester i kylen till middagen. 

 Vissa delar är enkelt, har man ett hus som värms med fjärrvärme är det bara att köra vidare

på det. Miljömärkt el måste även prismässigt kunna konkurrera med andra energikällor. Så

länge kollektivtrafiken (här avses den spårbundna trafiken) fungerar så otillfredsställande så

är bilåkning det enda alternativet.



 Vår livsstil är ohållbar inte långsiktigt utan akut därför måste vi begränsa utnyttjandet av

jordens resurser. Jag gör på alla områden vad jag kan t.ex åka kollektivt, inte slänga mat,

återvinner genom att handla en hel del second hand, sopsorterar, minskat mitt

nöjesresande, försöker "lära" vänner och bekanta vikten i de här frågorna, m m.

 Väljer ekologisk mat, familjen har bara en bil fast livet vore lättare med två. Tror att

förändringen mot ett hållbart samhälle måste komma nerifrån. Våra politiker saknar tyvärr

modet att gå i täten. När tillräckligt många medborgare gör aktiva val kommer politikerna

hoppa på tåget och tvinga med de som vägrar.

 Väljer närproducerade produkter eller produkter tillverkade i landet för att gynna svensk

företagsamhet.

 Världen ska ju vara bra även för kommande generationer. Jag cyklar i princip dagligen till

jobbet i stället för att köra bil.

 Värna mer om naturen och planteringarna i städerna och låt oss behålla koloniområden inom

kommunerna.

 Värnar om miljön och djurskydd.

 Värnar om miljön och hur de djur vi äter levt.

 Åka kollektivt mer samt vill gynna skånska bönder.

 Åker allmänna kommunikationer, återvinnig, spara vatten o energi m m.

 Åker inte buss. Kör andra vägar.

 Åker kollektivt både privat och i tjänsten när jag så kan, annars med miljöbil. Äter mer

vegetariskt och fisk numera.

 Åker kollektivt och cyklar-miljön viktig.

 Åker kollektivt så ofta som möjligt.

 Åker kollektivt till stan i stället för bilen. Nya bilen var ECO. Försöker att gå över till att fler

maträtter består av fisk, fågel och rikligt med grönsaker. Sparar rester. Startade Loppis Hbg

på FB. Köper/säljer begagnat.

 Åker kommunalt. Önskar fräschare bussar.

 Åker mer kollektivt.

 Åker mer kollektivt. Kastar mindre mat. Drar ner på värmen.

 Åker mycket kollektivt, cyklar och försöker handla så nära och lokalt det går. Köper i största

möjliga utsträckning varor som är producerade i Sverige. Köper mycket secondhand. Man

kan kanske inte rädda världen själv men man kan påverka lokalt.

 Åker numera mest kollektivt.

 Är det som person.

 Är vegetarian. Cyklar/går inom stadsgränsen. Använder kollektivtrafiken så mycket det går.

 Äter inget kött sedan flera år tillbaka. Vegetarisk kost sätter mindre fotavtryck och gillar inte

tanken på att äta djuren. Jag är väldigt noga när jag källsorterar och tycker det är viktigt att

det hamnar rätt. Köper alltid ekologiska ägg och andra varor som är närodlade och

ekologiska. Kör inte bilen mer än absolut nödvändigt och hade gärna haft en miljövänligare

bil om de varit billigare.

 Äter mer vegetariskt, cyklar ibland, försöker odla egna grönsaker på sommaren, åker

kollektivt dock har förbindelserna mellan Ödåkra och Helsingborg försämrats så det funkar

inte att åka när man ska jobba Köper inte så mycket saker och kläder.



 Äter mycket mindre kött, mer vegetariskt och det är för att jag vill att jag o barnen ska leva

länge o vara friska. Köpte elcykel för att slippa ta bilen först 300 m till dagis, sedan 600 m till

skolan och efter det ca 10 km till jobb. Bussen var aldrig ett alternativ tyvärr. Bor på

Gustavslund o jobbar på ekslingan.. I övrigt tänker jag på värme o elförbrukning, byter ut

gamla vitvaror, handlar eko och närodlat, odlar själv i min radhusträdgård för att öka

mångfalden av bin o fjärilar mm. Jag kämpar för att mina barn ska ärva en änglamark..

 Äter vegetariskt, sopsorterar och tänker på allt man kan göra för att förbättra.

 Ökad medvetenhet om klimatfrågan.

 Ökad medvetenhet om miljön.



Vad är god livskvalitet för dig? 

 * Att vi, min hustru och jag, får vara friska. * Kunna resa * Kunna vara stolt över den stad jag

bor i. Det kan jag inte vara nu med den katastrofala förändring, som klåparna i fullmäktige

håller på med. Att bygga monument över sig själva i projekt, som inte kommer invånarna till

nytta eller bara är till för att göra sta´n till något helt annat än Sundets pärla, kallar jag inte

för livskvalitet fullt ut. Jag pratar ej längra med mina "utombys" om Helsingborg, som en

vacker och trivsam stad. Tyvärr.

 *Familjen *Ett arbete man trivs med *God mat och dryck *Umgås med goda vänner

*Semester på sydligare bräddgrader.

 *Självklara saker som skola, vård och omsorg. *Bygg fler lägenheter för äldre för trygghet och

gemenskap men med bibehållen integritet. Fördelar; enklare hemtjänst och tillgång till

frigjorda hus/lägenheter. *Närhet till parker och natur. *Möjlighet att enkelt transportera sig

i staden på valfritt sätt. *Känna att stadsförvaltningen hushållar med skattemedlen som om

det vore den egna börsen och att prestige inte ska hindra de folkvalda att vara lyhörda för

invånares intressen. Bygg för invånarna, inte för turisterna.

 Aktiv fritid, ren luft, god mat, familj & vänner.

 Alla människors lika värde att inte behöva bli diskriminerad eller rädd för att rasism ska

drabba mina barn.

 Andas ren luft och att kunna bada i rent vatten i havet. Bibehålla mångfalden i naturen med

naturreservaten. Återplantera en del (eller alla) av de vindskyddande växter som fanns

tidigare på Fria blad. En fin strand så nära staden är otroligt lyxigt, men p g a vinden, så blir

det inte så ofta som man kan utnyttja den. Om växterna hade fått vara kvar hade jag kunna

njuta 30-50 % fler dagar om året där och andra med mig. Dessutom hade det hindreat

flygsanden på ett mer naturligt och vackrare sätt, än man nu försöker göra.

 Arbeta 6 timmar få lön för 8 kunna vara med mina barn.

 Arbete Aktiv fritid, djur. Närhet till natur God hälsa. Vänner.

 Arbete, hem, familj, fritid, trädgårdar, kultur, mat från friska djur och natur, rent vatten, ren

luft god kollektivtrafik,.

 At der icke er socialdemokrater i naerheten.

 At inte behöva göra avkall för att vara miljömedveten.

 Att alla oavsett bakgrund, ska känna sig välkommen och behandlas lika väl som jag själv blir

behandlad.

 Att allt är enkelt. Att inga gäng härjar utanför på gatan, vandaliserar, skriker, slänger skräp,

eller hoppar på bilar - likt situationen på Hjälmshultsgatan. Att man kan parkera cykeln

utanför huset och den är kvar nästa morgon.

 Att barnen är trygga i skolan och får bra undervisning. Att jag själv har tid och möjlighet att

träna och äta hälsosamt. Att inte ha för stora banklån. Umgås med barn o familj o vänner.

 Att bli sed när det gäller sjukvård och få en god information och en god vård och leva ien

trygg miljö.

 Att bo bra och känna trygghet i min när miljö.

 Att bo bra, nära natur och rekreationsområden. Att trivas på sitt arbete och med sitt

umgänge.

 Att bo bra. Goda kommunikationer. Goda grannar och vänner.

 Att bo bra. Ha möjlighet att resa. Vara frisk-.



 Att bo i en stad som tillgodoser allas intressen och därmed skapar en mångfacetterad stad.

 Att bo i Helsingborg och att kunna andas ren luft.

 Att bo i Helsingborg, påverka min hälsa.

 Att bo nära fin natur och att ha nära till social service. Vackra omgivningar är viktigt för

välbefinnandet. Helsingborg är en mycket trevlig stad, man blir stolt av att se alla fina

arrangemang som görs, t.ex. blomsterplanteringar, ljus etc. Det bidrar till god livskvalitet.

Gärna mer av detta även ute i ytterområdena.

 Att bo och leva i fantastiska Helsingborg. Att vara frisk, men veta att man har tillgång till en

bra hälso- och sjukvård. Ha ett boende som vi har nu med en fantastisk utsikt med obruten

kustlinje som dagligen helar kropp och själ.

 Att bo och leva på en trevlig plats på jorden, t ex Helsingborg. Trivas med sin familj Trivas

med sitt yrke.

 Att det finns grönområden kvar i vår stad utan att staden "förtätar" varje grönområde genom

att bygga där. Att man kan känna sig trygg i city även om man går hem vid 00-01 tiden en

helg. Fler poliser och bort med ligorna som slår ner och rånar folk! Att staden inte tillåter att

bygga höghus på 6-7 våningar t ex i Mariastaden där de absolut inte passar in Livskvaliteten

försämras när man bygger så många bostäder på en gång. Stadsdelen tål inte det och

trafikkaos kommer att uppstå. Barnfamiljer BEHÖVER bilen för att livet skall fungera och har

valt att bo här för att det inte fanns så många höghus som inne i staden...nu håller

livskvaliteten på att förändras på ett sätt som vi inte själva har valt.

 Att det finns mycket grönområden och parker där man kan motionera och stressa av. Att

områdena vid havet också inbjuder till avkoppling. Att centrum är levande och att där finns

både butiker, caféer och restauranger. Att det finns möjligheter för spontan aktivitet. Att

staden blir säkrare och tryggare för alla, både genom förbättra belysning och fler synliga

poliser. Att staden är gynnsam för företag så att det finns arbete.

 Att det finns mycket grönska och öppna ytor i staden, med lugna miljöer och rekreation Även

plats för lek och gärna djur o lekplats. Utöka Fredriksdal med lekplats som är mer öppen för

alla. Många mötes platser för Helsingborgarna. T ex saluhall, bibliotek osv Att förena söder

och norr.

 Att det skapas levande, livskraftiga centrer både i gamla staden samt på söder och på Råå

och därmed bör det försvåras maximalt för köpcenter ! Att det skapas bra bostäder för alla så

vi ej behöver ha hemlösa alls. Att det återetableras en spårvagnslinje på längden från Sofiero

till Råå med täta turer och att bussar som matar på tvärs blir mindre och eldrivna.

Sistnämnda bör gälla även för sopbilar.

 Att familjen mår bra. Något som både skulle skapat större trivsel och ökat handeln i city är en

lokal där man kan amma, värma barnmat, byta blöja och kanske köpa någon enklare

förtäring som förälder. City förlorar den stora gruppen föräldralediga då det är enklare att

amma sitt barn vart annan timma i ett köpcentrum än på gatan.

 Att fritt kunna ta del av utbud som närområdet erbjuder. Att på ett otvunget sätt kunna välja

miljöhållbara alternativ gällande transport, mat, fritidsaktivitet och social samvaro.

 Att få behålla en god hälsa. God tillgång till hjälp, som t.ex bra och tillgänglig sjukvård vid

ohälsa. Att känna sig trygg i alla utemiljöer i staden, och vid alla tider på dygnet. Tillgång till

parker och grönområden som är fria från avfall och skräp. Det senare gäller naturligtvis



överallt. Att ha en ekonomi som tillåter mig att utnyttja staden faciliteter i form av t.ex kafèr 

restauranger och div. aktiviteter. 

 Att få bestämma själv och styra min egen framtid i största möjliga mån, t ex inte underkastas

styrdokument.

 Att få de basala behoven uppfyllda.

 Att få den hjälp du behöver som sjuk och funktionshindrad för att vara så självständig som

möjligt.

 Att få den vård jag behöver. Ett jäkla hattande med läkare på vårdcentralerna, nya hela tiden.

 Att få en lön som motsvarar det arbete man utför och som räcker till det man behöver och

ett kontinuerligt sparande. Livskvalitet är att känna sig sedd, behövd och uppskattad på sitt

arbete. Det är också att inte behöva frysa och slippa gå påpälsad i sin lägenhet.

 Att få göra det jag tycker om att göra.

 Att få göra det jag vill, utan synpunkter och infogande av andras åsikter och värderingar.

 Att få göra sådant som gör mig lycklig, att inte behöva vara stressad och att få vara mig själv.

 Att få ha hälsan att nå kvalitativ vård om man inte skulle få ha det frihet att röra sig tryggt

och säkert god mat inspirerande mötesplatser fina vänner.

 Att få leva i ett land där vi har ett skyddsnät som hjälper oss när och om vi behöver det.

 Att få leva i fred och frihet och umgås med familj och vänner. Närheten till havet.

 Att få leva och utvecklas som jag önskar med stort inflytande över mina engagemang och det

jag utför.

 Att få lov att vara frisk och ha en partner.

 Att få må bra, kunna vara ute i naturen med barnen och kunna få andas frisk luft.

 Att få träffa familj och vänner ofta, utvecklas, arbeta och ha god hälsa.

 Att få utvecklas som individ tillsammans med andra, i en frisk kropp i en hälsosam miljö.

 Att få vara frisk , livskvaliteten i HBG tror jag är sådär, många arbetslösa sen är vi ett allmänt

gnälligt släkte i HBG.

 Att få vara frisk att kunna känna mig trygg när jag är ute och går att ha ett jobb att gå till att

ha vänner som bryr sig att mina barn har det bra.

 Att få vara frisk Idrotta Bra miljö Kunna välja ekologiska produkter.

 Att få vara frisk o leva i ett sunt samhälle.

 Att få vara frisk och att ha tillgång till kompetent sjukvård. Att bo i en ren och säker stad Att

ha tillgång till god kommunal service.

 Att få vara frisk och att kommunen ser till miljön.

 Att få vara frisk och kunna göra vad jag vill,.

 Att få vara frisk och kunna motionera, bo i en kommun som kontinuerligt med ett bra

miljötänkande.

 Att få vara frisk och känna mig trygg.

 Att få vara frisk och rörlig, samt att ha bra relationer i familjen. Bo bra, samt att pengarna

räcker till det jag vill. Givetvis ren luft och vatten.

 Att få vara frisk och rörlig.

 Att få vara frisk, att alla i familjen är friska och mår bra, att våra barn är lyckliga, att vara

tillsammans med min man och med familjen, att kunna motionera och må bra, att laga och

äta bra och god mat, att fylla fritiden med saker vi gillar att göra, att vi kan försörja oss, leva

utan stress, vara glad i vardagen m.m. m.m.



 Att få vara frisk, bo i ett område där jag känner mig trygg,.

 Att få vara frisk, goda vänner, fina rekreationsområden, att bli respekterad för den jag är och

kunna göra andra människor glada, njuta av fina musikupplevelser, konst och teater.

 Att få vara frisk, ha ett meningsfullt arbete och möta många människor av alla slag. Att enkelt

kunna komma ut i naturen, även utan tillgång till bil. Att staden är levande och så lite

segregerad som möjligt. Stadens idé är ju att många av de basala sakerna finns i närområdet

och inte bara i utkanterna av staden.

 Att få vara frisk, ha mat för dagen och tak över huvudet.

 Att få vara frisk, vara ute i naturen, äta hälsosam mat och umgås med mina nära och kära.

 Att få vara frisk, ha en underbar familj och kunna gå ut på gator, torg och skog utan att

behöva vara rädd.

 Att få vara frisk, leva ett sunt liv.

 Att få vara frisk.

 Att få vara frisk. Och om jag blir sjuk ha tillgång till bra sjukvård. Inte för långa väntetider och

personal som är kunnig och har tid att lyssna. Att slippa oroa mig för att få hjälp om jag skulle

behöva det.

 Att få vara frisk. Ut och promenera i vår närmiljö. Kunna ta hand om oss själva. Äta god och

hälsosam mat. Umgås med sina närmaste.

 Att fånga dagen. Äta närproducerat och närodlat, och verkligen njuta av säsongernas allt

goda.

 Att får umgås med nära och kära.

 Att förbli frisk och rörlig.

 Att försöka konsumera minimalt men ändå njuta av det goda i livet.

 Att gator och torg är rena från skräp, folk slänger skräp där de befinner sig fast det finns

papperskorgar. Vissa hänsyn till sina medmänniskor.

 Att göra det som tilltalar mig och min sambo.

 Att göra mer av det som gör mig glad och mindre av det som inte ger mig något.

 Att göra vad jag kan, när jag vill, utan att det går ut över andra.

 Att göra vad jag vill, när jag vill.

 Att ha arbete, vistas mycket i naturen, umgås mwd familj och vänner, va frisk.

 Att ha bra balans i vardagen mellan arbete, fritid, intresse och umgänge.

 Att ha en bra hälsa och goda vänner.

 Att ha en familj och nära vänner, en bostad och ett arbete jag trivs med. Miljön, som luft och

vatten, ska vara ren och vardagen så fri från gifter som möjligt. Kulturupplevelser av olika

slag ska finnas lätt tillgängliga.

 Att ha en härlig familj, goda vänner, rikt socialt liv, bra boende, närhet till naturen, tillgång till

bra kultur med brett utbud. Det senare har vi mycket att tacka Köpenhamn och Danmark för.

Tillgång och trygghet i bra sjukvård, vilket vi tyvärr inte har idag i Helsingborg. Vi är

förflyttade tillbaka till 1976 års nivå, vad gäller patientsäkerhet och hygien. Totalt kaos råder

inom Helsingborgs sjukvård idag, vilket givetvis inte ger oss invånare någon livskvalitet. Bra

allmänna kommunikationer ökar också livskvaliteten och den blir bara bättre och bättre i

Helsingborg. Ytterligare en förbättring hade varit att införa ett "Kommunkort" med gratis

allmän kommunikation inom kommunen för alla som deklarerar och betalar skatt till den. Ev.

lägga på en liten avgift, lika för alla, i deklarationen. Kortet skall vara med foto, enbart för



den som läser kortet, inte på kortet. Tänk så många problem som hade lösts om allt ordnas 

praktiskt. Massor hade åkt kommunalt om man får kortet gratis eller får betala en liten avgift 

för det i skatten, antingen man använder det eller ej. På detta kort kan man sedan 

programmera in barnbidrag, sjukpenning, pension, alla bidrag etc. Givetvis skall alla 

myndigheter bara kunna läsa sina uppgifter. Detta har jag talat med många politiker om 

under årens lopp, fast ingen har nappat. Jo det har resulterat i gratis bussresor för personer 

över 75 år och det har varit otroligt positivt. 

 Att ha ett bra boende, ett jobb att gå till där jag har möjlighet att påverka saker och att ha en

fritid där jag kan göra saker som får mig att må bra. Vid oförutsedda händelser eller annat

utöver det vanliga fås en god livskvalitet genom att det finns stöd att få iform av sjukvård,

barnomsorg etc.

 Att ha ett hem där jag kan ta mot de står mig nära, men också där jag kan trivas när jag är

ensam. Att kunna röra mig fritt och säkert både i stan och i naturen, som är nära i Hbg. Att

kulturlivet uppmuntras Att kunna handla i innerstan i stället för att behöva åka till Väla Att

hoppas att Hbgs stad försöker ta hand om hemlösa, flyktingar och EU-medborgare bland

andra.

 Att ha ett jobb att ha ett bra boende att ha nära till affär att ha tillgång till havet att ha

ekonomisk trygghet att bestämma själv hur jag transporterar mig. Att slippa åka till Väla!.

 Att ha ett jobb man trivs på med trevliga arbetskamrater. Att på fritiden kunna gå ut och

promenera i naturen. Att kunna äta god mat med gott vin. Att kunna resa och upptäcka nya

kulturer. Umgås med barn och vänner. Viktigast av allt är att vara frisk.

 Att ha ett jobb som man trivs att gå till, som inte tar död på en (har inte detta). En ekonomi

som fungerar (min gör det). Ett boende som jag trivs med och som har de funktioner jag

önskar (letar fortfarande).

 Att ha ett stort utbud på restauranger/affärer. Kunna röra mig fritt kollektivt som med bil.

Nöjen o kultur utbud. Att känna mig trygg på kvällarna när man är ute och går.

 Att ha ett tryggt hem. Att må bra. Att inte behöva vara rädd för inbrott eller att bli nedslagen.

Att kunna vistas ute på kvällar och känna mig säker. Att umgås med goda vänner. Att läsa en

bra bok. Att ta så gott som dagliga promenader. Att mina barn och mina närmaste mår bra.

Att "trivas" i Helsingborg.

 Att ha god hälsa och att mina nära och kära mår bra. Att ha tillgång till de mest

grundläggande sakerna, som mat och boende samt ha ett arbete. Att kunna unna sig något

ibland.

 Att ha god hälsa och stor familj. Att ha ett bra boende och goda arbetsmöjligheter, Att ha ett

rikt fritidsliv.

 Att ha god hälsa och trivas med tillvaron tillsammans med familj och vänner.

 Att ha god hälsa, en hel del fritid, närhet till härlig natur (finns det gott om i NV Skåne ),

närhet till infrastruktur.

 Att ha god hälsa, ett eget boende och ett arbete som jag trivs med.

 Att ha god hälsa.

 Att ha hyfsat god hälsa, bo någorlunda bra, att kunna äta god och näringsrik mat, ha god

sömn och möjlighet till inspirerande aktiviteter samt förstås ett gott nätverk med släkt och

vänner. Betydelsefullt är också möjligheten att själv kunna påverka mina livsval.



 Att ha hälsan, god kvalitet på mitt boende och min omgivning. Närhet till jobb, affärer och

fritidsaktiviteter.

 Att ha hälsan, ha pengar så jag klarar mig, kunna göra/delta i det jag vill, ha mina nära och

kära omkring mig och vara ute i naturen.

 Att ha lättillgänglig sjukvård. Att se fler poliser patrullera i staden köra bil i ytterområden.

 Att ha nära till arbete, livsmedelsaffärer o kultur. Slippa långa restider o köer.

 Att ha nära, lättillgängligt till stadens olika mötesplatser. Att ha möjlighet att umgås med

nära o kära.

 Att ha närhet till skog och grönområden, ren luft, rent vatten. Det hade varit jätte bra om

vattnet vid fria bad hade varit rent från bajs. Det sänkte livskvalitén för oss, vi fick köra till

andra stränder Viken, Höganäs... Istället för att cykla till Fria bad. Dessutom borde ni kolla

alla Hbgs stränder inte bara för bajs utan för tungmetaller, TÄNK på alla barn som badar

längs Hbgs stränder.

 Att ha råd med svenskproducerad mat, kunna använda de sporthallar som finns för motion,

åka på semester under den mörka årstiden.

 Att ha tid att göra saker.

 Att ha tid att leva, inte bara arbeta.

 Att ha tid för familj och hem och hinna reflektera över val man gör. Att leva gott/ känna

harmoni i hemmet. Att kunna styra mitt eget liv i den riktning jag vill. Närhet och lätthet till

aktiviteter som stimulerar och inspirerar.

 -att ha tid, för vänner, familj mm o tid att göra de saker man tycker om.

 Att ha tillgång till mycket naturområden. Vistas mycket i naturen och det känns fel att ta

bilen för att nå det. Då menar jag skog i första hand. Ett träd växer inte upp så snabbt, därför

bör vi vara oerhört rädda om de träd som finns kvar. Som daglig besökare i vår underbara

Pålsjö skog, blir jag förtvivlad när jag ser hur gles den blivit på sista åren, väldigt sorgligt är

det. Stormarna tar årligen de träd som är sjuka plus lite till. Därför förstår jag inte den

avverkning som pågår varje år? Det är inte bara sjuka träd som fälls, det kan jag som lekman

konstatera. Hur tänker man då? Träd är så oerhört viktiga för luften, som ju inte är den bästa

i vår stad och är man lite påläst, så vet man hur viktiga träd är för framtida generation, för att

kunna skydda och svalka och rena när klimatet kommer att bli varmare även här.

 Att Hbg känns trygg att vistas i, både på dagtid och kvällstid. Önskar en REN stad, är idag

smutsig på flera platser Trevlig bostad med närhet till service och kommunikationer.

 Att hinna med annat än jobbet. Att ha tid och ork för familjen och hus och hem. Nyttig mat

och motion för hälsans skull. I Helsingborg har grönområdena, tex Rååns dalgång,

landborgspromenaden, Fredriksdals museum stor betydelse för mig.

 Att hålla mig frisk och umgås med min familj. Ha ett stimulerande arbete med trevliga

arbetskamrater.

 Att i grunden uppleva mening i tillvaron och ha ett välbefinnande.

 Att i lugn och ro tillbringa tid med familjen.

 Att inte arbeta heltid och få mer tid med familj och vänner. Slippa stress på jobbet.

 Att inte behöva oroa mig för morgondagen, huruvida jag har tak över huvudet eller mat att

äta. Trygghet och stöd att finna i min närhet. Lummiga och lugna områden att vistas i.

Möjlighet att utöva och utveckla mina intressen.



 Att inte vara beroende av bilen samt att det finns service i närområdet, upplysta gång tunnlar

och skottat och sandat på dess gångstigar så även äldre vågar gå ut . Behålla fler gröna

plättar och inte bygga höghus på allt.

 Att jag får den sjukvård jag behöver. Att föregå med gott föredöme utan att behöva tala om

det. Jag är övertygad om att just staden kan föregå med gott exempel och att det inte ska

basuneras ut i en massa kanaler, eftersom jag tror att det kan orsaka motsatt effekt. Det

känns för tillrättalagt och konstlat när det kommuniceras ut att man vill att andra ska bli

bättre eller skötsammare för att man själv sköter sig.

 Att jag får leva mitt liv som jag vill, så länge jag gör det med stor hänsyn och ansvar för mina

medmänniskors välbefinnande.

 Att jag får vara frisk.

 Att jag får äta bra mat som inte är besprutat och så vill jag att djuren ska behandlas MYCKET

bättre från de föds tills de slaktas.

 Att jag har det bra.

 Att jag kan ha mina barn ute i området där jag bor utan att vara rädd för att dom blir

överkörda av ungdomar på trimmade EU moppar som susar fram i 70-90 km/h inne i bostads

området. Eller hitta knark på lekplatserna för dessa används för leveranser av droger. Det är

detta som killarna på EU mopparna håller på med ofta är man minst 2 på moppen ibland 3 st

och för det mesta utan hjälm men med hoodtröja uppe så man inte kan identifiera dom.

 Att jag kan röra mig fritt och tryggt i kommunen alla tidpunkter på dygnet och att jag har

tillgång till social service när jag behöver utnyttja sådan.

 Att jag mår bra och kan utföra olika aktiviteter, såsom att tråna och göra resor till olika mål.

 Att jag mår bra psykiskt och fysiskt. Att jag får personligt utveckling i arbetslivet och privat.

Att jag kommer dit jag vill.

 Att jag och alla i min familj mår bra och trivs.

 Att jag och de mina får vara friska och leva länge, och att vi har ett fungerande sjukvård och

äldreomsorg.

 Att jag och de mina mår bra.

 Att jag och min familj har god hälsa. Känna att jag kan påverka mitt liv. Nära till natur.

 Att jag och min familj har hälsan. Att vi har möjlighet att försörja oss och sköta vårt

livspussel. Jag vill t.ex. att det finns möjlighet att kombinera familj med karriär. Ett exempel

när detta inte fungerade var när jag och min man skulle bli föräldrar. Vi vill såklart förberda

oss på alla tänkbara sätt, men alla föräldrautbildningar låg mitt på dagen. Detta resulterade i

att vi totalt var lediga 4 hela arbetsdagar (sen tillkom ledighet för alla barnmorskebesök). Jag

är medveten om att jag kan ta ut det i föräldradagar, men för mig handlar det inte om

ekonomisk ersättning, utan om att jag vill göra mitt jobb bra och förbereda min arbetsplats

för den långledighet jag står inför och då vill jag inte behöva ta ledigt innan barnet ens är

fött.

 Att jag och min familj mår bra. Att ha tid över för en aktiv och intressant fritid.

 Att jag och min familj mår bra/är friska. Att jag får tid och möjlighet att umgås med min familj

och våra vänner. Att leva i en stad som är trygg. Jag vill känna att man snabbt kan få hjälp och

av hög kvalitet (ex. sjukvård, polis, ambulans, brandkår). Att leva i en stad med bra och

hållbar miljö, fina naturområde, bra infrastruktur och byggnader.

 Att jag ock min familj får vara friska.



 Att jag själv och mina närma får vara friska. 

 Att jag trivs med miljön runt omkring, hitta på roliga saker med vänner och familj m.m. 

 Att jag är frisk och har god kondition Att kunna motionera ute. 

 Att jag är frisk och trivs där jag bor. 

 Att jag är någorlunda frisk och kan gå ur sängen varje morgon. Att nära och kära mår och har 

det bra. Ekonomiskt bra och ett bra boende. Att ha råd och unna mig lite extra ibland. 

 Att kultur och nöjesliv är prisvärt så man kan unna sig att gå på sociala tillställningar 

regelbundet. Möta människor på offentliga platser som delar ens intressen. Att få äta och 

dricka gott på stadens restauranger. Närheten och möjligheten till att resa ut i kontinentet. 

Att få bidra till de sociala arbetet genom frivillighet eller arbete. Naturen och dess resurser i 

nära anslutning. 

 Att kunna andas utomhus, röra sig i naturen, ha tjänligt gott vatten att dricka och mat som 

inte är bemängd med läkemedel eller gifter. 

 Att kunna balansera arbete och fritid. Att saker är lättillgängliga så att jag sparar tid och kan 

lägga den på annan. Att kunna vara ute i naturen. Högre lön. 

 Att kunna bestämma över sitt liv. Att kunna gilla läget om det är rimligt och inte ständigt vara 

missnöjd. 

 Att kunna bestämma över så stor del av mitt liv som möjligt. Att bo bra och kunna känna mig 

trygg där jag bor. Att kunna utforma min vardag i så stor utsträckning som möjligt enligt hur 

jag vill ha det. Att känna att mitt barn har stora möjligheter att utvecklas i skolan. Att kunna 

få vård om jag blir sjuk inom rimlig tid. Att det finns möjlighet att hjälpa utsatta individer i 

samhället på ett konsekvent och meningsfullt sätt, så att så många som möjligt kan ta del av 

samhällets fördelar, utan att de fastnar i ett beroendeförhållande och kan börja utforma sina 

liv och sin framtid så snabbt som möjligt. Roliga och kreativa inslag i kulturlivet, som kan 

boosta ALLAS kreativitet och vilja till gemenskap och sammanhållning. Man tar vara på ALLA 

människors kreativitet och ideer för ett bättre samhälle. Tillåt människor att känna att de har 

makt att utforma sin närmiljö och att vara medkreatörer i sitt liv!. 

 Att kunna bo vart jag vill, kunna känna mig trygg, att inte bli diskriminerad, bli behandlad 

med respekt och tagen på allvar och bli lyssnad på. Att HBGs kommun satsar lika mycket på 

alla invånare = även ser till att vi som bor i byarna runt HBG får tillgång till cykelvägar, 

gymnastikhallar, service såsom distriktssköterska, BVC, fritidsgårdar etc. 

 Att kunna cykla på bra cykelvägar, ha tillgång och råd att besöka gym och kunna utöva 

styrketräning för kroppen regelbundet. 

 Att kunna delta i de aktiviteter jag själv väljer och på lika villkor som andra. 

 Att kunna fritt kunna ströva i vår unika stad utan att undvika "brottstyngda" platser. Ha en 

god service vad gäller vård och omsorg och att snabbt få hjälp av experter. Sen finns det en 

hel del njutningar i Helsingborg, massor av restauranger och caféer. 

 Att kunna få ett jobb närmare min bostadsort. 

 Att kunna förflytta mig så mycket som möjligt med cykel och tåg. Att nära mig ha tillgång till 

icke för dyr kultur såsom musik, teater och bibliotek. Att kunna odla ekologiska grönsaker 

och blommor och frukt och bär. Att ha tillgång till vild natur. Allt detta kan jag nu i 

Helsingborg, men det kan naturligtvis bli bättre. 

 Att kunna gå ,att ha närhet till naturen-skog o hav. Att ha goda vänner o ett rikt socialt liv 

med rikt utbud av kurser. 



 Att kunna gå på promenader nära min bostad. Jag föredrar då att gå i grönområden. Men

plötsligt så försvinner det ena grönområdet efter det andra när det byggs stora

betongklumpar till hus. Hejda "förtätningen" innan det försvinner fler gröna områden.

 Att kunna gå runt överallt och vid alla tider på dygnet i vår stad utan rädsla för överfall. Att

kunna ha och ha råd med en meningsfull fritid med grönområden, fritt inträde till våra

museer och dylikt. Att det finns dans- och evenemangslokaler som t ex Sundspärlan!!.

 Att kunna gå till mitt arbete vilket är bra både för miljön och för min hälsa. Att ha närhet till

skogen och havet och gröna ytor i staden.

 Att kunna göra det jag vill göra på det sätt som känns bra för mig moraliskt och etiskt.

 Att kunna göra otvingade val. Att kunna leva och arbeta under rimliga krav. Att kunna bo där

jag vill bo, så länge jag vill. Att kunna ha ett förtroende för dem som styr och fattar beslut i

den staden jag bor i. Det förtroendet bygger på att det är de bästa ideerna för staden som

genomförs. Beslut grundade i egenpolitiska intressen får inte förekomma. Det bästa för

staden, inte för ditt parti. Att som pensionär kunna fortsätta ta mig runt istaden och fortsätta

njuta av den. Tillräcklig trygghet och vård för alla åldrar.

 Att kunna ha ett aktivt och hälsosamt liv.

 Att kunna hjälpa andra i olika situationer. Att få röra mig fritt i den underbara natur vi har i

Helsingborg! Att njuta av god mat och dryck, hemma eller ute på någon av stadens

restauranger. Att uppleva och se andra delar av världen på plats.

 Att kunna leva ett bekymmerslöst liv.

 Att kunna påverka mitt eget liv och fatta egna beslut. T ex mina arbetstider (att passa in efter

min barn), att känna mig trygg när jag går ut, enkelt kunna nå en läkare (samma) när jag blir

sjuk. Kunna göra en mindre ombyggnation på mitt hus, (t ex sätt ett plank mot grannen) utan

att behöva söka bygglov som kostar lika mycket som bygget och tar för lång tid att få. Känna

mig trygg att mina föräldrar kan få hjälp när de blir äldre och inte instoppade på ett rum där

de inte kan styra över när de går och lägger sig och när de går upp. Känna glädje, lycka och

framtidstro, istället för stress, ilska och hopplöshet.

 Att kunna röra mig fritt och säkert i min stad.

 Att kunna röra mig utan ansträngning och att kunna äta och dricka vad jag vill.

 Att kunna röra sig fritt i sin omgivning, idag känner jag mig inte trygg att gå ut för det händer

så mycket överfall, rån också vidare, överallt, dygnet runt. Jag vill känna mig trygg att kunna

gå ut på en promenad i mitt hemområde utan att känna mig rädd. Jag är sjuk och behöver

komma ut och röra på mig, det gör ju alla friskare, men jag känner att detta är ett hinder

idag. Att ha en vård att lita på. Där man känner att man blir väl omhändertagen och får en

bra kvalitet på sin vård. Känner väldigt liten förtroende till vården idag, och att kunna

påverka sig egen vård. Känna att man kan påverka sin situation. Man är väldigt låst idag om

du inte har ett jobb eller inte är frisk. Du har ingen möjlighet att få en lägenhet till en vettig

hyra. Alla nybyggda hyresrätter här i stan har fantasisummor till hyra. Det är många hus där

det står lägenheter tomma pga hyran är så hög. Eller att folk flyttar ut och in hela tiden. Man

kanske sitter fast i ett hem där man mår dåligt i eller har för hög hyra, men hyresvärdarna är

hårda idag när det kommer till att ge folk en lägenhet som inte har ett fast arbete. Det råder

en stor arbetslöshet, vilket då innebär att man hamnar i en ond cirkel som man inte kan ta sig

ur. Det gäller även dem som lever på socialbidrag, kan inte heller få en lägenhet trots att

socialen intygar att de betalar hyran åt den potentiella hyresgästen, då har man ingen chans

att skapa sig ett bra liv. Detta är verkligen inte en god livskvalitet!!.



 Att kunna se mina barn växa upp till goda samhällsmedborgare.

 Att kunna ta mig fram på cykel. Att staden ökar sin befolkning har inget egenvärde.

 Att kunna ta sig till olika aktiviteter där jag kan träffa människor med samma intressen. Ni

ordnar en festival på sommaren. Ge oss som är lite äldre något att besöka och titta på. En bra

sak är att ni sänkt priset för oss äldre när det gäller kulturkortet. Det berikar att gå på teater.

konsert och museer.

 Att kunna träna nära min bostad, att kunna klara mig till fots för alla ärenden, närheten till

havet, att inte behöva döda tid bakom en ratt.

 Att kunna umgås med familjen.

 Att kunna umgås med vänner och familj, njuta av kulturutbud.

 Att kunna unna mej något lyxigt ibland.

 Att kunna utvecklas som individ och medmänniska. Att kunna gå på teater, konserter

utställningar och möta människor med annan bakgrund. Odla sina intressen och umgås med

vänner och familj.

 Att kunna åka kollektivtrafik från då man går i pension. Bevara de grönområden som nu finns

etablerade.

 Att kunna äta god och nyttig mat och kunna komma ut i skog och natur med min familj.

 Att kunna äta god, nyttig och näringsrik mat. Att kunna arbeta. Att kunna motionera.

 Att känna mig trygg både i hemmet och utanför. Att det finns en bevarad kultur och att

människor är vänliga. Att jag kan handla och äta mat med kvalite. Att jag har hälsan. Att jag

kan vara med och påverka.

 Att känna ro och njutning.

 Att känna säkerhet och trygghet.

 Att känna trygghet i samhället och få god omvårdnad inom sjuk- och äldrevård. Allt

tillsammans med familjen.

 Att känna, att man är behövd. Att ha nån att dela sitt liv med. Att ha ekonomisk möjlighet för

att göra vad man vill; t ex resa, gå ut och äta, gå på teater, bio och konsert, ha

fritidsintressen. Att ha ett jobb man trivs med, där det finns möjlighet för utveckling, en ren

och fin stad.

 Att leva ett så gott liv som möjligt utan att ställa till det för andra.

 Att leva i ett tryggt samhälle där alla får plats och möjlighet att uttrycka sina åsikter. Att få

möjlighet att kunna utöva och utveckla sina intressen.

 Att leva nära naturen med frisk luft och möjlighet att ta mig runt genom att gå, cykla och åka

kollektivt. Att inte konsumera i överflöd och göra medvetna val.

 Att livet är enkelt att leva.

 Att man behåller det som det är i Helsingborg, närhet till grönområde, t ex Fredriksdal samt

skog och vatten.

 Att man får social trygghet när man behöver den, sjukvårdshjälp, arbetslöshetshjälp,

äldrevård. man ska inte behöva arbeta i 45 år och sen när man är utsliten inte få hjälp.

 Att man har en bra bostad. Att man har tillgång till friskvård. Att alla får den hjälp man

behöver.

 Att man har något meningsfullt att göra om dagarna, att man har familj/vänner som stöttar.

 Att man har roligt både på jobbet och på fritiden. Lite stress. Skrattar mycket. Har en god

hälsa.



 Att man kan göra vad man vill. Har råd med alla de basala sakerna och pengar över till nöje.

 Att man känna sig trygg när man vistas i staden. Att det finns bra sjukvård när så behövs. Att

man när så behövs kan få en bra äldrevård. Att staden ordnar med "nästan " gratis

kollektivtrafik för alla.

 Att man känner en delaktighet, där mina frågor och synpunkter på var som är logiskt, hållbart

samt långsiktigt beaktas, där tex kommunikationen till kommundelarna ökas, och en större

tillgänglighet vad det gäller buss och tåg för miljon ökas så att det inte blir lika enkelt att välja

bilen som det effektiva alternativet. Men också att det införs mer och tydliga krav på

nytillkomna medborgare att integrera sig i vårt redan etablerade samhälle, samt att

respektera oss redan boende medborgare i Helsingborg, där våra grön och rekreations

områden förblir orörda samt respekterade.

 Att man känner gemenskap, har en meningsfull sysselsättning och får ha sin hälsa intakt.

Tryggheten är också viktig, såväl politiskt, ekonomiskt som samhällsmässigt.

 Att man mår psykiskt och fysiskt bra. Att luften är så ren som det går, att vi är respektfulla

mot varandra och inser att vi människor lever olika liv och att man har rätt att göra det. Att

djur och natur skötts efter regler så att de också har det bra.

 Att man planerar boenden för människor utan att sätta bilen i första rum. göra fler av de

offentliga rummen bilfria, så man inte behöver vara rädd för att bli skadad eller påkörd. att

äldre människor blir tagna på allvar vid läkarbesök och får adekvat sjukvård, och inte behöver

stå tillbaka för andra grupper som kräver förtur. att olika religoner respekterar varandras

religon, och inte kräver egna specifika lagar/förmåner. att polisen är rätt bemannade i volym

och verktyg så lag och ordning kan upprätthållas.

 Att man trivs i det område där jag bor, att få lugn o ro i mitt hem. Och där jag bor nu trivs jag

inte.

 Att man är frisk.

 Att min familj och jag är friska och mår bra.

 Att mina barn får så bra start i livet som möjligt. - De ska inte behöva äta mat i skolan lagad i

en storkök av undermåliga varor inköpta bara för att de är billiga. - Cykelvägar där man

verkligen tänkt igen "har vi gjort allt som är möjligt för att minimera risk". - Offentlig

verksamhet som förstår att kommunens det är kommunens invånare som betalar för skatt

för att få viss service. STÄLL ALLTID KUNDEN I CENTRUM.

 Att mina barn och barnbarn skall få växa upp i ett tryggt och säkert samhälle.

 Att mina barn och deras familjer mår bra och att min man mår bra och att jag har ett jobb att

gå till och får vara någotsånär frisk.

 Att mina närmsta o jag är friska.

 Att må bra i den stad jag tycker om.

 Att må bra i vår stad.

 Att må bra och få tiden att räcka till.

 Att må bra och njuta av livet.

 Att må bra, bo och leva så som jag vill.

 Att må bra, kunna äta mat som är producerad i mitt närområde, att kunna dricka ett gott vin

till maten, att kunna umgås med familj och vänner, att kunna vara ute i naturen.

 Att må bra.



 Att må bra. Ha tillgång till god vård, omsorg, utbildning till mina barn och ha en känsla av

sammanhang.

 Att mår bra, kunna gå tryggt i stan.

 Att människor är snälla och trevliga mot varandra. Inget är som ett varmt leende från någon

att börja dagen med. Mindre trafik vore bra. Bra luft bevare mig väl för munskydd. Vacker

natur och mycket natur. God hälsa skapas av bra förutsättningar och alla vill vara friska.

Tillräckligt med pengar för att bo bra, äta bra och inte frysa det är grundläggande behov. Tro

på framtiden. Slut med krig och elände fred på jorden och goda livsmöjligheter för alla på vår

jord. Respekt för varandra.

 Att möta naturens skiftningar i miljön vår jag bor . Att komma in till ett vackert pyntat jul

centrum , att komma in till alla vår blommorna i centrum ,sommar rummen i centrum . Rena

gator ( tyvärr är vi långt där ifrån ) rena stränder , glass kiosk på stranden ,toalett på stranden

,också dem som ligger i utkanten .Busskortet för 75 åringar toppen skulle vara från 70 år.

 Att mötas av respekt och hänsyn av mina medmänniskor.

 Att njuta av livet och tillvaron. Att ha råd med "gröna" alternativ. God sjukvård, äldreomsorg.

En trygg stad.

 Att njuta av varje dag o tänka på nästa generation samt lite semesterresor korta såsom långa.

 Att orka och att vilja arbeta för att själv utvecklas och bidra till gemensam utveckling av

samhället vi lever i. Om fler får och kan vara med och bidra till detta så kommer vi längre

fortare. Alltså tror jag på 6 h arbetsdag för alla! Fler kan bidra och vi orkar mer tillsammans.

Med 6 h arbetsdag räcker vi till för att ta hand om varandra, familj och vänner - istället för att

huka oss och titta ner för att fortsätta springa på i ekorrhjulet. Bra för både arbete och fritid -

vägen till ett liv i balans. God livskvalitet.

 Att politikepolitikerna bryr sig om invånarna och deras åsikter och inte förstör staden genom

att riva vårt kulturarv för att själva kunna göra smartsmarta affärer.

 Att politiker lyssnar och inte kör över opinionen. God miljö, vänner, familj, hälsa, jobb, närhet

till natur, bra skola, vård, inkomst, att samhället tar hand om utsatta, säkerhet, våga åka med

tåget till Knutpunkten även efter kl 18.

 Att röra sig fritt, yttra oss, känner oss trygga, har tillgång till utmärkt skola och vård (påstår

dock inte att det är utmärkt idag), tillgång till ren vatten, skog, natur, tillgång till kultur.

 Att sjukvården fungerar och att väntetiderna till vården blir kortare. Att vi som bor på landet

också får ta del av stadens innehåll, satsa även på landsbygden lägg inte alla pengar i stan.

Att ni inte placerar en massa vindkraft på landsbygden som gör att vår livskvalitet avsevärt

försämras.

 Att själv få bestämma över mitt liv och inte att myndigheter ska göra det åt mig.

 Att själv kunna kunna bestämma och påverka mitt liv. Att vara delaktig i beslut som berör

mitt liv. Att ha möjlighet att kunna påverka det som berör såväl min omgivning som mitt

samhälle.

 Att själv välja fritidsintressen utan att kommun och politiker ska styra och begränsa utbud,

dessutom utan att vilja förstå vad Helsingborgs invånare vill.

 Att slippa bli utsatt för rökare när man går genom gatorna, står vid busshålplatsen. Att kunna

njuta av den friska luften som naturligt finns i Helsingborg. Att bostäderna har bra ventilation

och inomhusmiljö.



 Att slippa se tiggare. Att slippa denna VANSINNIGA MASSINVANDRING som kostar så

ofantligt mycket pengar att vi inte har råd att ge PENSIONÄRERNA EN VETTIG pension för att

allt ska gå till massinvandringen. Att inte behöva vänta mer än 20 minuter på AKUTEN. Att

komma till en doktor samma dag man ringer. Att våra skattepengar ska gå till det dom är

avsedda för - Det vill säga till välfärden och inte till Massinvandringen. mm.

 Att slippa ta bilen överallt och njuta av naturen istället.

 Att som pensionär kunna klara mig själv så länge som möjligt och bo kvar i min bostad. Att

med hjälp av kollektivtrafik kunna ta mig till olika aktiviteter.

 Att som pensionär kunna klara mig själv, må bra och ha god tillgång till sjukvård och socialt

liv.

 Att stans politiker börjar bry sig om de fattiga (oavsett etnisk ursprung!) och slutar med

skrytbyggen.

 Att trivas i livet - med min familj, där jag bor med mera.

 Att trivas med arbete och fritid, att ha bra arbetskamrater och lugn och ro hemma. Ren luft

och rent vatten.

 Att trivas med livet. Att tillhöra en familj och en social gemenskap. Att äta gott och leva

hälsosamt.

 Att trivas med tillvaron genom ett rikt socialt liv, god hälsa, en bostad, god kontakt med

vänner och familj, en positiv inställning till livet i stort.

 Att träffa familjen och vänner, ha ett bra boende.

 Att umgås med familj och vænner samt aktiv fritid.

 Att uppleva lycka.

 Att var frisk, kunna jobba, vistas ute i naturen.... 

 Att vara fri från sjukdom, att känna tillhörighet till ett större sammanhang men också att där

finns möjligheter att göra goda val. Exempelvis maten i skolan, dålig kvalitet, finns inga

valmöjligheter.

 Att vara frisk o trivas med tillvaron.

 Att vara frisk och fri från större Bekymmer.

 Att vara frisk och ha meningsfull sysselsättning samt ett bra familjeliv.

 Att vara frisk och ha valfrihet i min vardag tillsammans med min familj.

 Att vara frisk och kunna bestämma över sin egen dag.

 Att vara frisk och om jag blir sjuk, få bästa tänkbara vård utan väntetider. Att då vara ute i

friska luften så mycket som möjligt. Att slippa ekonomiska bekymmer.

 Att vara frisk, att bo bra, att ha en meningsfull fritid och bra jobb. Bra samvaro med familj

och vänner.

 Att vara frisk, att ha ett arbete och en bra bostad. Ren luft och rent vatten. Att känna

trygghet så man inte är rädd för kriminalitet. Att det inte är skräpigt i staden och ni måste

påverka folks attityder så att man inte skräpar ner så mycket - det ska inte behövas så

mycket städinsatser av staden. Påverka folk så att trafikregler följs bättre.

 Att vara frisk, att resa, att äta bra men gott.

 Att vara frisk, bo bra, socialt umgänge, känna sig säker, att kunna njuta av naturen och att

tydligt se/uppleva att vi inom vår stad strävar mot samma mål- ett hållbart samhälle.

 Att vara frisk, ha ett arbete och ork till en meningsfull fritid.

 Att vara frisk, ha ett arbete, goda vänner.



 Att vara frisk, ha familj och vänner att umgås med, ett bra boende i en bra och trevlig miljö.

 Att vara frisk, ha tid för familjen/vänner, bo nära naturen.

 Att vara frisk, ha tid och att äta gott.

 Att vara frisk, kunna äta gott, ha en inkomst som gör att jag kan leva gott, semestra och köpa

det jag behöver På ålderns höst skulle jag vilja ha en inkomst så att jag klarar mig själv

ekonomiskt from jag fyller 65 år.

 Att vara frisk.

 Att vara frisk. Att ha vänner att ömgås med. Att det finns affärer med kött, fisk och basvaror

på gångavstånd från bostaden. Att det finns kulturaktiviteter på gångavstånd från bostaden.

Att det finns bra restauranger på gångavstånd från bostaden. Att det finns möjligheter för

friskvård nära bostaden. Att det finns ett bra badhus i centrala staden för vuxna. Att det finns

möjligheter till friskvårdsaktiviteter nära bostaden.

 Att vara frisk. Att kunna andas frisk luft. Att kunna gå ut i en skog. Att kunna bada i sundet.

Att umgås med barn och barnbarn.

 Att vara frisk. Familj och vänner. Ren luft. God och hälsosam mat. Gott vin ibland. Positivt

tänkande.

 Att vara frisk. God sjukvård.

 Att vara frisk. Nära och kära. Arbete. Bra boende och boendemiljö. Leva i nuet. Inte hänga

upp sig på småsaker. Realistiska förväntningar på livet.

 Att vara glad och lycklig samt ha god hälsa.

 Att vara i balans inom sig. Att vara ute i skog och park. Ha hund.

 Att vara livsnjutare i stort och smått. En väl avvägd balans mellan arbete, familj och socialt

liv. En promenad vid havet, god måltid med god dryck, att vakna upp och kunna stiga upp

från sängen och känna att jag har möjlighet att påverka min dag.

 Att vara med familjen och ha ett stimulerande arbete som jag tycker är kul att gå till. Att allt

är i balans.

 Att vara med vänner, gå på teater bio och konserter. Bra kommunikationer.

 Att vara någorlunda frisk och kunna arbeta. Att ta en skön promenad på gator, torg och i

parker, utan att vara rädd för att utsättas för brott. Sitta på någon uteservering med goda

vänner, en ljum sommarkväll. Njuta av konserter och teater på olika ställen i staden. Grilla

korv på gröningen eller på någon av våra fina stränder. Läsa en god bok hemma på balkongen

eller i någon park. Lyssna på livemusik nånstans ute på stan. Ha tillgång till offentliga

toaletter över hela kommunen. Cykla ut till Sofiero och strosa runt där. Vandra runt på nån

intressant utställing på Dunkers.

 Att vara tillsammans med familjen.Få vara frisk.Att komunen blir bättre på att ta hand om

våra gamla, det är riktigt dåligt idag.

 Att veta att mina barn får en bra skolgång och att det finns en ljus framtid för dom, att ha ett

jobb jag trivs med, få tillgång till bra sjukvård om jag behöver det, goda vänner.

 Att veta att, om jag blir sjuk, finns resurser inom sjuvården som kan hjälpa mig utan långa

vårdköer.

 Att veta vad som ska hända? Vad är syftet? Att kunna påverka och då inte bara ha känslan av

att kunna påverka. Att arbete och relationer är i balans Att ha tillgång till naturen.

 Att vi har närhet till Pålsjöskog där vi vandrar, närhet till havet där det finns sköna

promenader ner till stan, Fina grönområden.



 Att vistas i naturen. Äta på trevliga restauranger Biobesök, teater etc Att ha frihet att själv 

disponera sin tid. Umgås med familj och vänner. 

 Att äta god hemlagad mat, få kulturintresset tillgodosett, resa och uppleva nya miljöer och 

människor i Europa,. 

 Avböjer att svara här. 

 Avstressande miljövänlig miljö där förändringar sker med så lite irritation som möjligt i ett 

samförstånd med politiker och medborgare. Eftertänksamhet och ödmjukhet är en god 

förutsättning för en bra livskvalité. 

 Balans mellan arbete och fritid Kortare arbetsdagar Mer tid för familjen Mer tid till träning. 

 Balans mellan arbete och fritid, tid med familj, bra utbud av hälsofrämjande aktiviteter, 

såsom tillgång till natur och sport. 

 Balans mellan arbete och fritid. Tid med familj och vänner. 

 Balans mellan arbete och privatliv. 

 Balans mellan jobb och fritid. Umgås med mina nära och kära och vänner. 

 Behöver inte grejor. Kvaliten är hos min familj och mina vänner. Och hälsan givetvis . Må bra 

och vara trygg i mig själv då behövs inte en massa att gömma sig bakom. 

 Bekvämt och innehållsrikt liv där jag uppskattar merparten av tiden jag lever. 

 Bekymmersfri vardag. 

 Bo bra med närhet till natur och hav/vatten. Inga bilköer. Tillgång till bra kultur. Bo i en stad 

utan för mycket förtätning, utan med plats för grönytor staden. Sen vill man ju ha fred i sitt 

land och slippa känna sig otrygg. Mindre brottslighet än vad vi har idag i Helsingborg. Om 

man hade kunnat, skulle man jobba färre timmar i veckan. 

 Bo bra nära till grönområde och hav- Köpa närodlad mat. 

 Bo bra och billigt och äta sunt och motionera. 

 Bo bra, bra sjukvård, bra kommunikationer, många vänner. 

 Bo bra, nära till service som butik, post etc. Finnas närsjukvård. Skulle gärna sett i våra större 

bostadsområden lokala restauranger/pubar där man kunde samlas inte behöva ta sig till 

centrum. 

 Bo bra, vara frisk och ha goda sociala relationer. 

 Bo bra, våga gå ut på kvällarna, äta och dricka gott, vara ute i naturen. 

 Bo i ett lugnt område med god service, nära till det mesta. 

 Bo på landet så jag är på väg att flytta ifrån Helsingborg stad. 

 Bostad, bra mat, bra miljö Fungerande sjukvård. 

 Bostadsorten som man bor i ska ha bra rykte om sig och ligga i framkant i stadsutveckling. Ett 

trevligt och artigt bemötande är grund till livskvalitet. Ge ett leende till din medmänniska. En 

synergieffekt skapas och kontakter mjukas upp. Respekt! Man pratar inte illa om varandra. 

Man pratar till varandra inte om varandra. Hyfs och vett och etikett från barn till vuxna. När 

jag är ute och cyklar eller går vill jag känna mig säker. Marken ska vara slät och kvällslampor 

ska vara tända. En levande stadskärna är viktig. Jag handlar hellre i sta'n än åker ut på Väla. 

Blomurnorna i kommunen som är vackert dekorerade är ögonfröjd och ger livskvalitet. Glöm 

inte urnor i ytterområdena eller t ex mindre torg ex Ringstorps kullerstenstorg. Ett bra 

kulturliv är livskvalitet. Inträde på Dunkers, Sofiero och Fredriksdal borde vara billigare. När 

man är gammal och behöver hjälp, hemtjänst eller bor på vårdhem, ska man få "minuter" 

efter behov och inte en helstressad personal som hjälper till. 



 Bra arbetsmiljö inom de kommunala verksamheterna. Detta kan endast möjliggöras om man

tillsätter kompetenta chefer. Idag finns alltför många olämpliga och inkompetenta chefer

som medverkar till att många anställda blir sjuka. Att vara anställd i Helsingborgs stad och ha

driv och tänka utanför boxen är inte några uppskattade egenskaper tvärtom det anses som

illojalitet. Många duktiga tjänstemän har slutet pga detta.

 Bra balans mellan arbete och fritid, bra utbud av kultur/nöjen. Kvalitet i skolor och

förutsättningar för gott arbetsklimat.

 Bra balans mellan arbete och fritid. Få tid till att påverka och förändra ens livsstil. Kan gälla

matlagning, ej transportera sig med bil för att handla. Där är kommunikation viktigt med

lokaltrafik.

 Bra balans mellan yrkesliv och privat liv. Spendera tid med familjen. Att inte arbeta för

mycket. att vistas i naturen. Att ta del av kulturellt utbud såsom bibliotek, bio, teater och

konserter på The Tivoli.

 Bra boende, arbete, hälsa och kultur.

 Bra boende, bra uppväxt för våra barn, bra skola, bra omvårdnad.

 Bra boende, mat på bordet, kärlek i hemmet, goda vänner, rent i staden, bra

kommunikationer.

 Bra boende, tillgång till bra mat och kläder. Möjligjet till lite vardagslyx genom till exempel

god mat/fika.

 Bra boende, vårda vår natur i Helsingborg och vara rädda om vår stad.

 Bra bostad, bra sjukvård och god ekonomi.

 Bra ekonomisk grund. Bra boende. Goda vänner. Äta god mat. Få bra vård. Kunna vara ute i t

ex Pålsjö Skog. Se att andra människor har ett bra liv. Kunna gå på biblioteket och läsa

tidningar och böcker. Minskad segregation.

 Bra familjerelationer. Jobb jag trivs med. Bra här och nu.

 Bra förutsättningar för att leva ett bra liv.

 Bra helbred, relationer, ingen stress, bra ökonomi.

 Bra hälsa, god ekonomi, bra boende i hälsosam, trygg osegregerad miljö, möjlighet att bo bra

och billigt även i centrum! Goda relationer. Insyn och delaktighet i lokal politik, bra arbets-

platser/villkor, god och tillgänglig vård på lika villkor. Möjlighet att resa, gå på konserter.

Närhet till orörd natur, rik flora och fauna.

 Bra hälsa, god/lagom bostad, syselsättning.

 Bra hälsa, tryggt boende, fritid att disponera.

 Bra hälsa.

 Bra hälsa. Kunna resa. Bra ekonomi. Tillgång till bra råvaror.

 Bra infrastruktur. Lätt att ta sig runt. Lätt att få tag på saker när det väl behövs.

 Bra kollektiva kommunikationer.

 Bra kvalitet på Kultur.

 Bra livs miljö, bra natur miljö.

 Bra livsmiljö, bra arbetsmiljö, hälsa och att man känner sig erkänt och nöjd med livet.

 Bra lokala kommunikationer. Trygghet inom staden. Bättre vårdinsatser.

 Bra luft att andas in samt mycket gröna och sköna parker i staden.

 Bra luft att andas och bra renhållning.

 Bra luft i hela staden Många gröna parker.



 Bra luftkvalitet, bra kollektivtrafik, bra badmöjligheterna samt möjlighet att ha nära till skog

och mark.

 Bra mat, fri från kemikalier. Bra kulturliv, för alla åldrar. God hälsa. Möjlighet att promenera

på alla trottoarer , i alla väder utan att riskera att halka. Fina gröna parker och

promenadstråk. Rent vatten och badmöjligheter. mm.

 Bra mat, hälsa.

 Bra miljö i staden, trygghet, bra boende och bra arbete.

 Bra miljö.

 Bra och trygg närmiljö dör hela familjen.

 Bra omsorg. bättre pension. Trygghetsboende som man har råd med.

 Bra rekreationsmöjligheter, brett kulturutbud. bra medicinsk vård.

 Bra sjukvård Bra kommunikationer med city och andra orter Att vi behåller vår fina

stadskärna och inte bygger en massa höga hus. Låt dessa höghus byggas i områden som

redan är "bostadsområden".

 Bra socialt kontaktnät, både med familj och vänner.

 Bra vård - hur kan kommunen acceptera en akut utan tillräckliga väntrum. Varför ska Sjuka

människor ligga i korridorerna. Jag har arbeetat i många länder och med vården i dem. Men

en sådan hushållning av arbetskraft. I många andra länder gåt läkaren ut med den

behandlade patienten och hämtar då nästa Vi bodde i en kommun i Belgien som hade en

vårdcentral 14-15000 innevånare. Den öppnade kl 07.00 på morgonen och stängde vid 20-21

tiden. Fem läkare gick med skift om 1 - 3 alltid i tjänst.En av läkarna hade jourtjänst på natten

och helgen för helgbesök. Och de flesta läkarna arbetade på ett lasarett en dag i veckan för

att ha kontakt med utvecklingen. På vår läkarstation fanns det en telefonist som tog emot

samtal och tog fram journalerna. Läkaren tog själv alla prover medan han undersökte

patienten som tog mellan 15 och 20 minuter så 3-4 patienter i timmen. I Belgien får man inte

gå till läkare på sin arbetstid. Naturligtvis vid plötslig sjukdom får man söka läkarvård.

 Clean air, a secure and safe Environment and positive feeling of how and where I live.

 Delaktighet, god hälsa. Det fungerar inte med vårdcentraler som gör allt för att slippa ta in en

för Egentligen enkla åkommor som man snabbt skulle kunna hjälpa till med. Ekonomi som

ger trygghet, se till att de som inte har jobb trygg inkomst kan erbjudas detta och vi som

jobbat ett helt liv Inte ska tvingas fortsätta jobba för att kunna få dräglig pension. Ska vi

jobba till 70 för att sen inte ersättas och ge jobb åt någon annan så föreligger ett systemfel i

tanken.... 

 Den är inte bra. Rör inte våra aktiviteter såsom att riva bl.a Sundspärlan. Ni kan ju bygga på

Långeberga och Maria Park. Annars finns andra stora ytor att bygga på.

 Det finns knappast något att anmärka på Helsingborg när det gäller livskvalitet, det skulle i så

fall vara den dåliga luften, som man tydligen inte kan få bukt med och som bidrar till sämre

hälsa hos invånarna i stan.

 Det som kan upplevas som jobbigt att man inte gör något åt att miska det som tar mycket

plats i ljud mässigt. Vem bryr sig om exempelvis bilar, mc, mopeder, bildäck och båtar som

låter alldeles för högt, ingen men det stör massor av människor.

 Det torde vara ungerfär detsamma som för flertalet innevånare i Helsingborg.

 Det viktigaste är hälsan. Alla försämringarna i vården berör mig mycket!!.



 Det är alltför få som får uppleva det i staden. Det kan vara fler tror jag. Den personliga 

livskvalitéten har vi själv ansvar för men staden kan säkert skapa fler möjligheter för att fler 

ska tro sig kunna skapa nya förutsättningar. 

 Det är att jag har nära till skogen och stövområden. Och närheten till havet. 

 Det är att kommunen har en fungerande och kostnadseffektiv verksamhet: = Behåll 

kärnverksamheterna inom kommunen: Skola, Förskola o Äldrevård. = Undvik att: Ena dagen 

skall det outsourcas och nästa dag skall det centraliseras. = Minska resurserna vad det gäller 

kommunikatörer och satsa pengarna i kärnverksamheten. 

 Det är en mycket bra fråga, men att vara i naturen och så långt bort att man inte ser eller hör 

något från vår civilisation utan enbart naturen naturliga ljud, underbart för själen. 

 Det är när man mår bra, äter god mat, bor fint, har tillgång till fungerande välfärdssystem så 

som skola, vård och kollektivtrafik. Livskvalitet handlar även om att det är rent och snyggt i 

miljön omkring oss och att det finns ett gediget utbud av aktiviteter och evenemang. 

 Dra åt helvete. 

 Då livet fungerar utan sjukdomar! Enkelhet. 

 Efter att ha bott 35 år vid Margaretaplatsen har jag nu hamnat på södra delen av Fredriksdal. 

Här trivs jag inte alls. Nu hoppas jag att jag kan skaffa en ny bostad nedanför Landborgen så 

att jag mår bra igen. 

 Eftersom jag är pensionär, tänker jag på boende för äldre, att känna trygghet i vetskapen om 

att kan jag inte ta hand om mig själv, finns det fina boenden där mina behov blir sedda och 

tillgodosedda. Tveksam till om det är så idag i Hbg. Att mina barnbarn får en bra skoltid, 

mindre grupper på förskolan. Ren luft, tillgång till naturen. Jag tror Hbg kan göra mer för sina 

invånare. Gratis buss t.ex. Lägga mindre skattemedel på dyra ombyggnader av vägnät m.m. 

 Egen tid till familj, kunna resa, och äta, må väl. 

 Egna barn, lätt att ta sig fram i närområdet/regionen, trottoarer med ensamrätt för 

gångtrafikanter, patrullerande poliser i stan, billiga o bra restauranger, IKEA, snabb 

internetuppkoppling, aktiva föreningar i närområdet, att kommunen håller efter villaägarna 

så de inte ockuperar trottoarerna med växtlighet etc o tvingar ut gångtrafikanterna på gatan. 

Helsingborg är rent uselt ta tillvara på gångtrafikanters önskemål. 

 Ekonomipristagaren 2015 ger bra svär på det. 

 En bra miljö som håller in i framtiden. 

 En frisk hjärna i en frisk kropp med tillgång till familj, vänner, kultur och natur. 

 En förgylld vardag. 

 En god hemmamiljö. Bra sjukvård, skolor, arbete för alla m m. Bra politiker som inte "trasar" 

sönder allt. Göra vår stad renare. Värna om cityhandeln. Glöm inte ytterområden, t ex Råå. 

Stävja brottsligheten. 

 En god hälsa. God privatekonomi. En bra bostad till rimlig kostnad. En bra skola. En ren stad 

med rena och städade gator och gångbanor. Gåvänliga trottoarer och gångbanor. Gator och 

gångbanor utan defekter. God utebelysning. Uteserveringar på sommarhalvåret. Välskötta 

grönområden. Välskötta badstränder. Bra kollektivtrafik. Bilparkeringsmöjligheter även i 

centrum. Bra och effektiv sophantering. Egen bil. Bra hälso-, sjuk- och åldringsvård. Den 

större stadens utbud av musik-, teater- och sportevenemang m. m. dyl. Trevliga 

promenadstråk. Bra väder. God mat och dryck. Möjlighet att resa. 



 En god livskvalitet innebär naturligtvis att vara frisk ha nära vänner och en partner. I

Helsingborgs finns vatten och man kan promenera, men utanför detta mycket litet för att

variera sitt liv. Vi är många som önskar badhus för vuxna, mera alternativa begivenheter tex

Salongen Skridsko för vuxna med barnbarn.

 En god middag med familjen.

 En hållbar livsstil där varken tid, material eller energi spills på negativa saker.

 En levande stad som inte förstörs med mer byggnation längs kusten utan vi kan se sundet

utan att behöva promenera längst ute på piren! Stoppa utbyggnaden på Väla så innerstan

blir attraktiv att handla i, inte bara Cafèer och restauranger. Låt Sundspärlan vara kvar.

 En ljus, trygg, ren stad utan diskriminering och fientlighet. Väl fungerande skola, sjukvård och

äldrevård.

 En lycklig och välmående familj, som kan bo tryggt och säkert i ett område med grönska och

god tillgång till sport och aktiviteter. Kollektivtrafik som är säker och håller tiderna. Och att

alla pratar samma språk både verbalt och moraliskt.

 En miljö i balans (biologisk mångfald), inbjudande och tillgängliga naturområden, ett levande

hav och kuststräcka, ren luft, fina trevliga stadsmiljöer, välskötta gång- och cykelbanor, roliga

lekplaster för barn, hälsoaktiviteter både inomhus och utomhus, ekologisk mat, mötesplatser

för företagare och events i staden, högkvalitativ och tillgänglig sjukvård, mångfald av

människor på alla platser m.m.

 En ren miljö, god hälsa, mångfald, delaktighet, hållbar konsumtion, ekologisk och

närproducerad mat.

 En ren natur. Sund livsföring.

 En ren o fin stad som ägnar kraft o glädje till oss som bor o lever här. En trygg sjukvård med

kvalitet på vår lasarett o läkare i kommun, en trygghet för äldre som behöver o kräver det da

lagliga livet i Helsingborg o dess omgivning......... Helsingborg är en fantastisk kommun med 

all trygghet o stöd o bättre kan det bli. 

 En ren stad med blommande centrum där handel uppmuntras istället för att skrämmas bort

till förmån för större köpcentrum.

 En stabil ekonomi där man inte behöver oroa sig från månad till månad om man ska ha råd

med räkningar, mat och nödvändigheter. Möjlighet att själv kunna påverka sin tid.

 En stad var det går att känna sig tryg och har möjlighet att jobba och bo. Utan att behöver

åka 148,6 km till jobb 3-4 gångar I veckan. Inga bussfiler vilket bara irritera.

 En stark familjekänsla och god hälsa. Empati och intresse för alla jordens människor.

 En symbios av människor som lever under samma grundvärderingar, trots våra olikheter i

etnicitet, könsläggning eller åsikter: empati, generositet, acceptans.

 En älskad livspartner. God hälsa för mig och mina närmaste. God (och vacker) miljö i bostad,

stad och omgivning. Trevliga människor i min närhet. Tillgång och närhet till god mat och

dryck i såväl hemmet som restauranger. Tillgång till ett stort och bra kulturellt utbud. Nära

till transporter såväl inom som utom landet. En trygg situation inom och runt staden En

ekonomisk situation för att kunna utnyttja en rimligt stor del av ovanstående.

 Ett arbete så jag kan försörja mig, ett hem att stänga min dörr till. Att ha tillgång till sjulvård

och att känna trygghet inför min ålderdom.



 Ett bra arbete och boende som jag trivs med, familj och vänner samt att regelbundet träna - 

allt detta finns på bara några minuters avstånd samt närheten till hav, skog och även 

kontinenten. Att bo i Helsingborg är livskvalitet för mig. 

 Ett bra boende, vara frisk , motionera, bra förhållande till släkt och vänner. I Helsingborg 

finns många möjligheter till att motionera ,många fina områden längs strand eller i skog. 

 Ett fungerande samhälle med polis som skapar säkerhet för alla invånare. En sjukvård som är 

snabb, korrekt och kompetent. Bra skolor. Fungerande bostadsmarknad. Bra arbetsmarknad. 

Det är alla intresserade av! Politiker som sköta det jobb de är valda att göra - kompetenta 

människor i alla förvaltningar. Mindre ytligt snack om att vi alla ska vara glada, lyckliga, 

tillmötesgående, tänka på miljö bla, bla, bla. Plocka bort hälften av alla kommunikatörer och 

visa lite verkstad. Nu är det mesta hjärtan på papperskorgar, invigning av svenskspråkiga 

infoskyltar, filmer och hemsidor om kommunens egna förträfflighet. Som vald politiker och 

anställd av kommunen är man till för att serva medborgarna inte berätta hur duktig man. 

 Ett god middag hemma. Med svenska varor. 

 Ett gott liv med bra ekonomi och socialt umgänge. 

 Ett gott liv ur flera perspektiv; socialt, hälso- och miljömässigt, ekonomiskt. 

 Ett gott samvete över hur jag behandlar djur och natur. God hälsa. 

 Ett hem och mat på bordet och ett jobb att gå till. 

 Ett humant samhälle för alla. 

 Ett jobb, fritidsaktiviteter i naturen, god kultur, trevligs restauranger. Och ett levande city. 

 Ett jämställt givande arbete. En fritid att kunna utnyttja utan arbetsskador. En ren natur. 

Mötesplatser för människor, utan att vara stora arenor. 

 Ett liv där jag kan leva hälsosamt. 

 Ett liv där jag själv får bestämma över mitt liv. Ett liv där jag har bra kontakt med läkare som 

gör allt för att jag ska må bra. Ett liv där jag blir accepterad som den jag är och blir behandlad 

med respekt av andra omkring mig. Att Hbg har grönområden där jag kan vistas ute och 

träffa andra människor. 

 Ett liv där man till största delen kan bestämma själv över tillvaron. 

 Ett liv i lugn miljö. Bra hälsovård nu och när det är dags en värdig omsorg på ett äldreboende. 

 Ett liv utan störningar i en ren miljö med tillgång till service när och om den behövs. 

 Ett socialt sammanhang där jag känner mej delaktig. Delaktighet i samhället är avgörande för 

livskalitet . Att kunna påverka och göra egna medvetna val baserad på kunskap. Gemenskap. 

 Ett trivsamt arbete och boende God ekonomi. Att få vara frisk och kunna njuta av vad livet 

ger. Taga del av möjligheterna inte hindren. Bra kommunikation till omvärlden. 

 Ett tryggt samhälle för mig och alla mina medmänniskor. Ett ärligt samhälle på alla plan. Att 

man kan lita på att politiker och tjänstemän, på alla befattningshavare inom rättssamhället, 

att rättssamhället skall styras av lagstiftningens andemening och inte genom juridisk teknik 

som ibland tillåts att drivs in absurdum. Att samhället har ett fungerande socialt skyddsnät 

som hjälper behövande på ett effektivt sätt. Att det finns ett demokratiskt system som ger 

möjlighet till att ta vara på medborgares kunnande, kreativitet, energi, ansvar och 

engagemang för att utveckla samhället. Här räcker inte det representativa system till. 

 Ett tryggt samhälle med minskad kriminalitet. En sjukvård och äldrevård som fungerar. 

 Ett värdefullt liv. 

 Familj som mår bra Ha låg månadskostnad på utgifter. 



 Familj, nära vänner. Hälsa och god sjukvård. Skolor där barnbarnen är trygga. Natur, både 

skog och vatten. Kultur (bibliotek, teater, musik, föreläsningar). God bostadsmiljö. Trygghet. 

Motion. 

 Familj, vänner och bra hus att bo i, nära till stranden. Vidare en levande stad, med människor 

och vackra hus samt restaurang och nöjesutbud. 

 Familj, vänner, mat & dryck, natur, träning. 

 Familjen, ekonomisk stabilitet, god mat, umgänget och möjlighet att prestera. 

 Fast jobb, bra boende, goda vänner, barnen mår och har det bra och en balans med 

aktiviteter på min fritid. 

 Fin hemmiljö, bra ekonomi, respekt,. 

 Fred och trygghet för människorna. God service för invånarna i kommunal regi. Vård och 

skola i kommunal regi. En demokrati värd namnet. 

 Fria och personliga val i alla aspekter Tillgänglighet till natur och hav Tillgänglighet till 

rekreation och restauranger Smidighet vid kontakt med myndigheter/vården/etc. 

 Frihet att bestämma över mitt eget liv. 

 Frihet att forma mitt och familjens eget liv i en grön värld med ren luft. 

 Frihet och ansvar. 

 Frihet och möjlighet till att påverka mina val och prioriteringar. 

 Frihet och solidaritet. 

 Frihet, familj, god ekonomi och vänner. 

 Frihet, jämlikhet och trygghet. 

 Frihet, säkerhet, valfrihet, flexibilitet, ren stad & natur. 

 Frihet. 

 Frihet. Hälsa. 

 Frihet. Ren natur och ren luft. Samt att vi ej försämrar för kommande generationer. 

 Friheten att kunna röra mig ohindrad. Friheten av att kunna vara delaktig i stadens 

utveckling. Friheten att kunna bor och jobbar i en miljö som inte bara är till för dem rika , i 

stället för alla samhällesklassor. 

 Friluftsliv i fredriksdal o pålsjö. 

 Frisk luft i innerstan. Rent vatten i Öresund. Gröna strövområden och skogar att promenera i. 

Ett jobb att gå till. Hålla mig frisk på ålderns höst. Kunna vara delaktig i Helsingborgs framtida 

miljömål. 

 Frisk luft Kunna röra mig fritt utan att behöva vara rädd för överfall eller rån. Rikt kulturliv. 

 Frisk luft och friskt vatten, att kunna ha tillgång till naturområden omkring mig. Goda vänner. 

 Frisk luft och nära till skog o hav. En fungerande sjukvård och framförallt MYCKET BÄTTRE 

ÄLDREVÅRD En öppen stad som ger mig möjlighet att möta alla sorters människor, även 

invandrare. 

 Frisk luft och närhet till naturen och trygghet i närmiljön. 

 Frisk luft ren miljö få vara frisk. 

 Frisk luft, låg ljudnivå och inget Kongresscenter. 

 Frisk luft, naturområden att ströva i, ett vänligt bemötande människor emellan, bra och 

energisnål kollektivtrafik, teater och kulturevenemang. 

 Frisk luft, nära till naturen, god mat, goda relationer och ett arbetsliv där jag känner mig 

behövd. Att jobba utan att vara pressad och stressad. 



 Frisk luft, ren stadsmiljö, tyst runt omkring mig, inga störningar av fordon. Bra hälsa.

 Frisk luft, styra min egen tid, god hälsa.

 Frisk och kry, harmonisk familj och ett jobb jag trivs med. Det är också av stor vikt att man

kan komma ut i naturen för att ladda batterierna .

 Frisk son och trivsam arbetsplats, vi ska vara där 40 timmar. Lägre pris på bostadsrätter och

fler mindre lägenheter så Ungdomar har råd o flytta hemifrån.

 Frisk såväl fysiskt som psykiskt. Goda relationer både privat och i arbetslivet. Ekonomiskt

oberoende. Frihet. Demokrati.

 Frisk, bra arbete, god ekonomi, lyckliga barn och detsamma gäller släkt, vänner och

arbetskamrater. Detta ger mig livskvalitet om jag vet att alla dessa har det bra.

 Frisk, ha vänner.

 Frisk, möjlighet att göra det man vill, mycket fritid, få måsten, göra något som får en att

känna sig behövd och uppskattad.

 Frisk. Lycklig. Många vänner . Gott om pengar.

 Frisksport som golf simning och gymnastik.

 Fritid med familjen, bra rekreationsområden. Rent snyggt på gator och allmänna platser.

 Fritid och lagom mycket pengar i en god miljö.

 Fritid! Tid när nära, kära och egna intressen. (förkortad arbetstid). Demokrati.

 Fritid, semester, familj och sport.

 Fritid.

 Fritiden och vad man gör med den.

 Fysisk aktivitet, frisk luft och samvaro med vänner.

 Fysisk och psykisk hälsa tillsammans med en god miljö att leva i.

 Fysisk, psykisk och existentiell hälsa med en egen positiv, tacksam och förnöjsam

livsinställning Tid Goda relationer Meningsfulla uppgifter Möjligheter till inflytande o

påverkan Oberoende ekonomiskt mm.

 Fysiskt och psykiskt välmående. Livskvalitet är att umgås med familj och vänner, Att bo bra,

ha ett jobb, resor mm.

 Få bestämma över mig själv. Inga politiker skall bestämma över mitt liv.

 Få göra det jag vill och kan, samt arbeta med det jag trivs och kan.

 Få ha en frisk familj med god sjukvård av hög kvalité, ha nära till natur med många

grönområden, funktionella lekplatser, gärna med gummimark i stället för sand. Dessutom

stort utbud av fritidsaktiviteter för alla åldrar, gärna tillsammans.

 Få känna att jag och mina närmaste har ett bra liv samt att vi tar ett ansvar för frågor som är

av betydelse för nästa generation.

 Få spendera tid med familjen, kunna ta till vara naturen och naturupplevelser. Kunna resa

och hälsa på familjen som bor utomlands. Möjlighet att ta del av kulturella företeleser som

som konserter, utställningar och teater utan att det ska kosta en förmögenhet(familj på 4).

 Få vara frisk, ha relationer, boende och arbete som man trivs med, valmöjligheter och fritt

tänkade.

 Få vara frisk, njuta av god mat, ha trevligt sällskap och bo bra.

 Få vara frisk.

 Få vara frisk. Ha en sysselsättning som engagerar mig. Gemenskap med familj, vänner och

arbetskamrater. Leva i en bra relation. Kunna ha en bostad där jag trivs och känner trygghet.



 Få vara friska samt själv styra en hel del över min tid genom ett fritt arbete. 

 För mig är det ett behagligt lugn i staden, närhet till vänner, träning och övriga altiviteter. Det 

är för mycket buller i stadskärnan! Ni måste driva hårdare på en bilfri alternativ fossilfri 

stadskärna. 

 Först av allt en god hälsa men att kunna aktivera sig hos olika organisationer och kyrkor samt 

få göra någonting bra för en medmänniska. 

 Först hälsan därefter kommer ekonomi miljö och möjlighet att påverka. 

 Förverkliga egna uppställda mål. 

 Gemensamma offentliga miljöer. Ge medborgarna valmöjligheter i stället för att styra upp 

allt. T ex om man ska bygga hus så kan det vara bestämt att uppvärmningen ska vara 

fjärrvärme. Varför inte säga att man får välja ett alternativ som gör mindre av fotavtryck i 

miljön. 

 Gemensamt välmående. 

 Gemenskap, trygghet, en god hälsa, trivsel, känna att jag kan vara med och påverka och 

förändra; bli lyssnad på. 

 Gig hälsa. Socialt nätverk. Bättre jämlikhet i vår stad = minskad barnfattigdom. Kultur till alla 

= ex bevara Sundspärlan. 

 God balans mellan egentid, arbete och familj. Säker ekonomi. Gott utbud av aktiviteter för 

mig och min familj. 

 God boende- och god friluftsmiljö i en trygg stad. 

 God bostad med trevliga grannar. Kan fritt gå i parker och omgivande skogar, andas frisk luft. 

På sommaren bada i havet. 

 God hälsa ,lite motion ,god mat o bra boende. 

 God hälsa bra kost och att man rör på sig så mycket som möjligt lite andvändning av 

läkemedel slutar att snusa o röka måttligt drickande. 

 God hälsa för mig själv och min familj, bo nära hav och natur, umgås med vänner. 

 God hälsa och bra tillgång till vård. Tycker det finns bra möjligheter för upplevelser i natur 

och inom nöje. 

 God hälsa och en trygg boendemiljö. 

 God hälsa och meningsfull vardag. 

 God hälsa och möjlighet att stimulera mina intressen. 

 God hälsa och ordnad försörjning. 

 God hälsa och personlig utveckling. 

 God hälsa och tillvaro som jag själv kan styra över. 

 God hälsa samt pengar som gör att man kan göra trevliga saker. 

 God hälsa, bo bra i säkra områden, natur, frihet att kunna resa när man behagar, bra service i 

kommunen, många olika serviceföretag. 

 God hälsa, bra boende, bra arbete/fritid och familj/vänner. Harmoni med sig själv och sin 

omgivning. 

 God hälsa, bra omgivning. 

 God hälsa, familj, ett intressant arbete och stimulerande fritidsaktiviteter. Lite eller ingen 

stress. Att kunna bo nära naturen. 

 God hälsa, fin miljö, god mat o gott vin. 



 God hälsa, frisk luft och vatten, tillgång till naturen, närmaste att älska, kultur, pengar så det 

räcker till lite mer än att hålla mig vid liv. 

 God hälsa, gemenskap, bra kommunikationer. 

 God hälsa, god omsorg, frisk luft. 

 God hälsa, goda grannar, vacker, grön omgivning, bra kulturutbud. 

 God hälsa, kunna unna sig saker eller resor då och då. 

 God hälsa, mental utveckling, kultur, vänner och familj. 

 God hälsa, möjlighet att göra vad jag vill göra, ansvarstagande, hänsyn. 

 God hälsa, möjlighet till varierande fritidsaktiviteter, trygg boendemiljö, närhet till 

allmänservice, butiker etc. 

 God hälsa, ren miljö o natur. 

 God hälsa, tillräckligt med pengar, ren miljö och tillgång till kultur. 

 God hälsa, trevligt umgänge, mycket kultur och natur. 

 God hälsa. 

 God hälsa. Mindre stress. Leva ett antal år som frisk pensionär ... 

 God hälsa. Trevlig och ren omgivning. Vänliga människor utan hat mot andra personer. 

 God livskvalitet för mig är att bo i en stad där man värnar gång och cykeltrafik. Där 

rekreationsområden finns nära boendet. Att kollektivtrafiken är effektiv. Att det finns ett 

kulturutbud som är varierat med både bredd och djup. Att barnens skolor är bra. Att 

människorna i staden ser och tar hand om varandra. 

 God livskvalitet för mig är att närheten till gröna områden mitt i staden, att inte titta ut 

genom hemmets fönster och stirra rakt in i någon annans vardagsrum. Det är också att det 

finns goda kommunikationer till större friluftsområden. Men det viktigaste är nog att det 

finns grönska i närområdet. 

 God livskvalitet för mig är att slippa höra och se diskriminering av mina medmänniskor. 

 God livskvalitet för mig är att veta att jag inte behöver oroa mig för att kunna få ihop till alla 

utgifter som mat/hyra och det allra mest nödvändigaste. Som det är nu är det för många 

människor med för lite pengar för att kunna känna sig säkra med att klara sig vilket gör att 

väldigt många lever med social ohälsa, givetvis är detta bara en del av varför folk lider av 

social ohälsa och det behövs krafttag för att hjälpa folk och förändra dagens destruktiva 

samhälle. 

 God livskvalitet för mig är trygghet, att känna mening och att vara en del av något. I en stad 

så är det viktigt för mig att jag känner att jag är en del av ett sammanhang, tex ett lokalt 

kooperativt café, butik med närproducerad ekologisk mat, stadsodlingsprojekt, i biblioteket, 

ett socialt center där jag kan skapa saker och laga folkkök. Livskvalité är när människor och 

andra levande varelser lever tillsammans på denna planeten i harmoni, om vi kan skapa ett 

grönt ekologiskt sammanhang där vi alla är delaktiga skulle vi kunna skapa en vackrare och 

tryggare värld. Det är en lång väg att gå så det är bäst att vi börjar redan nu med att hjälpa de 

som behöver och tillsammans forma vår stad och framtid. 

 God livskvalitet är att få vara frisk, ha tillgång till god sjukvård, bra kommunikationer och ren 

stad vilket jag tycker att vi har. Fantastiskt med alla utsmyckningar som man mår väldigt bra 

av. Däremot tycker jag att det som stör mest är att man hela dagarna spelar musik på alltför 

hög nivå på Kullagatan vilket gör att vi boende har ljudet i lägenheterna. Detta har jag med 

flera påpekat men inte vunnit gehör för, tyvärr. 



 God livskvalitet är att må bra, ha möjlighet att njuta i vardagen, uppleva positiva utmaningar 
och stimulans och att ha olika valmöjligheter rent generellt i livet.

 God livskvalitet är när samhället fungerar; god barnomsorg, fungerande och tillgänglig 
sjukvård, bra skolor, tillgång till bostäder för alla, låg arbetslöshet, bra äldreomsorg.

 God mat bra boende tillgång till underhållning.

 God mat och dryck, goda vänner och tillräckligt med medel för att kunna ta del av kultur och 
evenemang i staden.

 God mat, kvinnor, sex.

 God mat, lite dricka.

 God mat, pengar, kvinnor, sprit och gott sällskap.

 God mat, trevligt boende. Närhet till natur. Avsaknad av våld och annan kriminalitet 
valmöjligheter.

 God mat. Goda vänner. Trygghet.

 God och nyttig mat. Rent dricksvatten. Bra och funktionell bostad i trygg och trivsam miljö, 
utan tung och farlig trafik. Vetskapen om god omvårdnad vid behov. En trygg ekonomi. 
Närhet till natur och möjlighet att ha husdjur. Gångavstånd till affärer.

 God utomhusmiljö. Bra mat till rimligt pris. Att kunna köpa närproducerat i stan som nu är 
måste man åka utanför stan för att kunna köpa ex. närprod. Kött och detta måste ske med 
bil.

 God vård och omsorg. Kunna leva ett säkert dagligt liv. Kunna ha åsikter om allt och sprida 
dem i tal och skrift utan att utsättas för hot och våld. Inte ta hänsyn till religion inom vård, 
omsorg och andra inrättningar man måste besöka t ex apotek. Man skall inte riskera att möta 
folk med religiösa symboler på ovan nämnda platser. 

 God äldreomsorg, fungerande sjukvård, aktiviteter för äldre, bra kommunikationer med 
tätorten.

 God ökönomi och hälsa.

 God, ren och säker miljö.

 Goda relationer med andra människor, möjlighet att vara aktiv fysiskt och psykiskt, möjlighet 
att kunna ha hög kvalitet på maten , tillgång till god sjukvård och så småningom 
äldreomsorg., tillgång till natur och ren luft.

 Gode relationer till min omgivning och till människor som står mig nära. Rimlig bra hälsa.

 Gott om kulturellt utbud och ställen som erbjuder fysisk träning. Vackra promenadstråk vid 
hav och skog. Trevliga matställen ned stort utbud. Tråkigt bara att Hbg blivit en sådan skräpig 
stad. Drar ner intrycker av vår vackra stad.

 Gröna områden och friluftsytor! Promenad leder osv.

 Gå promenader längst med Helsingborgs kust o bibehålla Pålsjöskog!!!.

 Göra saker med familjen.

 Göra vad jag vill, när jag vill det.

 Ha bra personer omkring mig, styra min egen tid, kan unna mig det jag vill ha.

 Ha det bra, äta ordentligt, bo bra.

 Ha en bra hälsa och att få vara frisk! Jämställdhet och viss del av rättvisa är viktigt och att ha 
ett meningsfull arbete och familj och vänner. Bra bostad och en bra ekonomi är också viktigt. 



 Ha en bra life-work-balans vilket innebär att jobba mindre och ha mer FRI tid, slippa stressa,

hinnas umgås med nära och kära, vara ute i naturen, äta god mat.

 Ha ett arbete som jag trivs med, kompisar att umgås med, lyckliga barn och man, kunna äta

god mat och kunna vara ute i stad och natur i trivsamma miljöer.

 Ha familj och vänner nära.

 Ha god hälsa, umgås.

 Ha hälsa, kunna göra val om hur jag vill leva, trivsel, osv.

 Ha hälsan.

 Ha möjligheter för kulturell samlevnad och tillgång till tjänster i samband med hälsa, gym,

vård, butiker.

 Ha nära till kulturella och dagliga aktiviteter. En tyst och ren närmiljö.

 Ha så lite som möjligt med politiker att göra.

 Ha tillgång till sjukvård och samhällsinsatser. Likavärde för alla, ingen diskriminering eller

orättvisor. En bra bostad. Arbete och en lön att kunna leva på.

 Harmoniskt familjeliv, resor, umgås med vänner, vara ute i naturen.

 Hav natur god mat bra bok trädgård.

 Hälsa familj vänner. Ett samhälle utan spänningar mellan människor. God tillgång till vård vid

behov.

 Hälsa men sjukvården i dag är under all kritik.

 Hälsa och trygghet för familjen är det viktigaste. Vi trivs bra i Helsingborg. Min enda och stora

oro är över det Helsingborg jag hör om genom mina tonårssöner. Kriminalitet, våld och

enorma problem kopplad till integration. Ibland har vi talat om att flytta från Skåne av den

anledningen. Detta är nog bara en västanfläkt mot hur det kommer att se ut om några år. För

några år sedan pratade vi om att Stockholm kunde vara ett alternativ. Idag är det Danmark

som förmodligen kommer att kännas tryggare om fem år.

 Hälsa och trygghet.

 Hälsa, bra boende och mat samt kanske lite lyx då och då. Vill gärna framhålla hur chockad

jag blir varje gång jag kommer hem till Helsingborg och ser hur nedskräpad staden är. Detta

är en skam! Mer belysning i Helsingborgs City! Kvinnor ska kunna gå i stan utan att vara

rädda för överfall. Detta gäller även pensionärer! Inget kongresshotell! Finns redan

tillräckligt.

 Hälsa, bra bostad, ren och trygg miljö, motion i lagom omfattning.

 Hälsa, bra miljö, arbete och fritid, goda relationer.

 Hälsa, familj och vänner. Närhet till havet.

 Hälsa, familj, ingå i socialt sammanhang, kunna försörja mig och min familj, kultur och

rekreation.

 Hälsa, frihet, valfrihet och trygghet.

 Hälsa, god omvårdnad, minskad nedskräpning, kulturutbud, säkra omgivningar att vistas i,

nära till service.

 Hälsa, kärlek och en bra ekonomi.

 Hälsa, naturen och socialt umgänge med kända och okända.

 Hälsa, Nära vänner (varierat socialt liv) Hyfsad ekonomi.

 Hälsa, pengar.

 Hälsa, tid för återhämtning, god boendemiljö.



 Hälsa, vänner, familj, ekonomi. 

 Hälsa. 

 Hälsa. möjlighet till kultur såsom bibliotek med generösa öppettider, konserter och föredrag 

m.m. Socialt sammanhang, d v s vänner och familj. 

 Hälsan - bra träningsanläggningar, bra utemiljö för promenader, jogging och cykling. Jobb - 

arbeta med arbetslösheten för alla. 

 Hälsan sociala kontakter boendet. 

 Hälsan är absolut viktigast, tillgänglig vård med hög kvalitet. 

 Hälsan. 

 I filmen säger ni att hela Helsingborg ska vara med tänk då även på oss som bor i 

ytterområdena vi tillhör också Helsingborgs kommun vilket man inte alltid skulle tro. För mig 

är livskvalitet t,ex volontärs arbete. 

 I första hand en bra hälsa och en ekonomi som gör att jag har valmöjligheter. 

 IHelsingborgs fall att man inte bygger mer på de ganska få gröna ytor som finns kvar i staden. 

Man bör snarare försöka skapa fler, till gagn för medborgarnas välbefinnande och rekreation. 

 Ingen trängsel - mindre antal människor. Öppna ytor - ingen förtätning. Mindre 

resursförbrukning - mindre konsumtion. Inget skräp och kladd på trottoarer och gångvägar. 

Hög kvalité på cykelvägarna. Inga sociala problem. Hög allmännbildning. Tolerans gentemot 

andra människor. 

 Inget av det som behandlas i filmen. 

 Inte behöva känna oro på offentliga platser. 

 Inte vara beroende av bilen utan kunna ha bra kommunikationer. Vi vill ha bra service i 

samhället. Vi vill också se lite fler gröna område, och inte bygga höga hus på alla gröna 

plättar. 

 Irrelevant. 

 Ja. Det är bara att konstatera att livskvalité är en personlig känsla. Även när en person är 

fysisk sjuk kan det infinna en känsla av välbefinnande. Jag har inte en aning hur befolkning 

mår i Helsingborg. Troligtvis kan man dra ut en statistik från psykiatrin eller helt och hållet 

skicka ut en enkät med fråga till var och en. 

 Jag mår dåligt av att se hur fruktansvärt nedskräpad stan har blivit! Inte undra på att råttorna 

trivs! Miljön på Gatorna i innerstaden, runt konsul Person o på Knutpunkten är förfärligt! 

Miljön är viktig för mig. 

 Jobb man trivs med, bostad, familj. 

 Jobb, Hälsa, Kultur o fritidsaktiviteter. 

 Jobba mindre leva mer. 

 Jobba mindre med bibehållen heltidslön för att få mer tid till familj och ändå råd till det lilla 

extra. 

 Just ja LIVSKVALITEN. Kan ni tänka er att njuta av Strandpromenaden utan de trångbyggda 

och omöjliga bussgatorna på Tågaborg? Att njuta av Arenan utan det tillbyggda 

trafikproblemet framför den. Att vara glad för Knutpunkten utan de tilltänkta bussfilerna. Att 

vara glad för Saltkristallen,men inte i stället för Ångfärjestationen utan i stället för Kemira. 

Att jag tar bussen för att det är mer fördelaktigt för mig att nå målet jag har att komma till, 

och inte för att man blir tvingad till det. Att uppleva bussarna som ett färdmedel och inte 

som ett bromskloss i trafiken. Det vore livskvalite för mig. 



 Jämlikhet och frihet. Trygghet. 

 Kan ej svara. 

 Kan röra mig, vara ute i naturen, äter god mat och har familj. 

 Klara mej själv. Förflytta mej själv. Bra service i närområdet. Bra hälso- och sjukvård. Få bort 

vandalisering, förstörelse och klotter mm. 

 Kontroll över min egen tid. 

 Kulturhus som i Helsingör. 

 Kunna bo bra ha bra kommunikationer och kunna ta mig till olika aktiviteter i närområdet. 

 Kunna cykla till olika målpunkter, jobb, fritidsaktivitet, närhet till skogsområden. 

 Kunna fatta viktiga personliga beslut utifrån mina egna tankar. 

 Kunna förflytta sig i lugn och ro i alla stadsdelar, ha en grön stad som andas och ger 

omväxling för synen och alla sinnen. 

 Kunna gå ner på stan äta och dricka något got. 

 Kunna göra det jag vill. 

 Kunna göra vad jag vill. 

 Kunna leva normalt trots mina skador. 

 Kunna leva på min inkomst och unna mig god mat och dryck samt spännande resor. 

 Kunna njuta av väder och vind. Andas ren luft. Äta och dricka giftfria och obesprutade 

livsmedel. Handlar svenskt så mycket som möjligt. 

 Kunna resa. 

 Känna jämnvikt mellan arbete och fritid. 

 Känna sej trygg i stan, se all vacker utsmyckning ljus o blomsterlådor-rabatter på sommaren. 

Hbg behöver bara hållas rent från skräp!, som folk släpper på marken?? 

 Känslan av balans mellan familj, fritid, egen tid och jobb. Lättillgänglighet till nöjen ocgåh 

rekreation för hela familjen (rimliga avstånd, rimlig kostnad, tider som passar). 

 Kärlek och hälsa. 

 Kärlek, umgås med släkt o vänner, äta god närodlad mat, ha ett arbete som jag trivs med... 

 Ledighet. 

 Leva gott, ingen skall begränsa min tillgång till saker jag vill göra. 

 Leva i en demokrati. Att familjen mår bra. Att skola, vård o äldreomsorg fungerar. Att jag 

känner mig trygg då jag går ut. 

 Leva i fred! God hälsa fysiskt och psykiskt. Ha familj, släkt och vänner. Ha ett arbete som man 

trivs med. Tak över huvudet i normalt bra boende. Vara ekonomiskt oberoende inom "rimliga 

gränser", d.v.s. klara vardagen med lite guldkant då och då. Vara ute i naturen. m.m. 

 Leva med sina kära i en ren o lugn miljö. 

 Leva sund. 

 Leva sunt, vara miljömedveten, att få vara frisk. 

 Leva sunt. 

 Livskalitet för mig är att få vara frisk och få möjligheten att leva och se sina barnbarn växa 

upp. Det kräver min egen insats för att lyckas men också en stad som kan erbjuda den vård 

och omsorg som vi behöver. Även en stad som värnar miljön. Ett varierat kulturutbud hjälper 

också till. 



 Livskvalité för mej är att leva i nuet och vara nöjd med det lilla. Göra en god gärning varje

dag. Livet är enkelt att leva, bara människan som krånglar till det genom att aldrig våga

stanna upp o tänka efter före..

 Livskvalite för mig är att få vara frisk och ha ekonomisk möjlighet att betala sina räkningar,

köpa mat och det som kan behövas utöver. Efter att vara sjuk i kritisk sjukdom och levt på

sjukpenning en längre period så handlar det om ren överlevnad.... både från sjukdom och 

pengamässigt. Med den rent ut sagt löjliga ersättningen man får från Försäkringskassan har 

man ingen livskvalitè!!! Har inte alltid pengar att hämta ut mina mediciner som jag behöver 

för min sjukdom, vilket är en fruktansvärd känsla, Får prioritera mat till barnen. Ska det 

behöva vara så här i dagens "välfärds Sverige". 

 Livskvalité är för mig något som ändras i takt med min ålder, idag är det att få spendera tid

med mina barn i naturen utan tv, telefon och sociala medier. Att få sitta i min ensamhet med

mina hantverk eller bara få njuta av en lugn kväll med min familj. Men fråga mig om 5 år, då

är det säkert något annat.

 Livskvalite=personlig hälsa, tillräckligt med pengar, en bra miljö.

 Livskvalitet för mig är att själv kunna ha möjlighet att leva ett normalt liv som alla andra gör

som inte är handikappade.

 Livskvalitet för mig är en helhet, med en välmående familj, där min fru och mina barn trivs

och utvecklas. Det är ett bra arbete, utvecklande och omväxlande och ger mig och min familj

möjlighet att ha råd med många aktiviteter. Det är en meningsfull fritid, och ett ex. kunna

springa i skogen, segla på sundet och fysiskt träna. Det är ett bra boende som blir den oas

och den trygga miljö för min familj och mig, där vi kan utveckla våra liv. Viktigt är naturligtvis

att få vara frisk. En frisk kropp ökar livsglädjen och det är lättare att se saker positivt.

Livskvalitet är också att ha valfriheten att kunna välja mellan olika aktiviteter.

 Livskvalitet för mig är när jag kan gå i stan utan att bli rånad.

 Livskvalitet som kommunen kan påverka. Nära till natur och skog, rekreationsområde som

tex Pålsjö skog men även gröna ytor i staden. God renhållning i offentliga rummet.

Idrottshallar för barn/ungdomar, bra kulturutbud, enkla transporter.

 Livskvalitet är att ha nära till enkla saker såsom kunna ta sig ut till naturen, nära till havet och

alla underbara bad.

 Livskvalitet är att kunna cykla dit jag ska. Att umgås med min familj i min stad. Att se att mina

barn ser en möjlighet i sin stad med liv, utbildning, arbete. Att bo så som jag gör, tio minuters

cykelväg till Fria bad eller Gröningen. Det saknas en sak här i staden. En betongpark, en stor,

för våra ungdomar som kör skateboard, sparkcykel, BMX och inlines. Det finns några

entusiaster som bygger vid Jutan, Jutanför. men Helsingborgs stad är en av få kommuner i

Skåne som inte har en sådan. Våra barn och ungdomar far "land och rike" runt för att köra-

Livskvalitet hade varit att de kunde stanna i sin stad.

 Livskvalitet är att känna sig behövd, att tillhöra en familj, en grupp, en stad, ett lag, ett land.

Helsingborg behöver flera ambassadörer som kan förmedla vad en "Helsingborgare" är, hur

de beter sig och hur vi bemöter människor. Bara genom att visa på det goda exemplet kan vi

påverka omgivningen.

 Livskvalitet är att själv få bestämma över sitt liv och själv ansvara för vad man gör. Man

måste själv skapa det som krävs för att man ska få det man vill ha. Världen fungerar inte så

att alla ska ha samma rättigheter utan att behöva göra något för att få dem. Skitar man ner

sin miljö, som kineserna, så kan man inte kräva att andra ska städa upp för att ska få en



bättre miljö. På samma sätt slösar HBG bort sina resurser på för många idrottsanläggningar 

och "kultur" (precis som romarna gav bröd och skådespel till folket för att det skulle rösta på 

diktatorn). Sanningen är att det är mycket få som kan försörja sig som idrottsstjärna eller på 

kultur. Resultatet blir allt för många ungdomar med för lite utbildning eller fel utbildning som 

inte efterfrågas, men det kan ju kommunpolitikerna skita i för de blir omvalda. På lite längre 

sikt ger inte det någon bättre livskvalitet för någon. Kommunerna borde inte ha hand om 

utbildning och de borde slås ihop till större rationellare enheter för att få råd med bättre 

livskvalitet dvs konkurrenskraft för framtiden. 

 Livskvalitet är bland annat att man känner sig trygg i staden. Med tanke på den stora mängd

av flyktingar som har kommit de senaste åren och därmed alla kulturkrockar som dagligen

uppstår, så tycker jag att staden skulle göra en medborgarenkät runt detta problem. Då hade

de styrande fått inblick i vad medborgarna verkligen tycker. Tyvärr lär väl aldrig detta hända

eftersom politikerna inte vill har reda på folkets åsikt liksom fallet med Ångfärjan. Det gäller

att vara politiskt korrekt så att man vid nästa partimöte kan dunka varann i ryggen och

berömma varann. Väljarna behöver man bara var 4:dje år.

 Livskvalitet är för mig att som äldre få möjlighet att vistas ute. Få den hjälp som kan behövas

när man blir äldre. Att man som pensionär inte blir undanskuffad i ett hörn. Samt att man tar

hänsyn till den äldres erfarenheter dvs den reella kompetensen framför den formella.

 Livskvalitet är god barnomsorg, bra skola, bra sjukvård, bra äldreomsorg. På alla dessa

punkter har kvaliteten sjunkit rejält. Detta är vad kommunen bör satsa på och slopa alla fina

beskrivningar som låter bra men inte stämmer med verkligheten.

 Livskvalitet är komma upp ur sängen, känna sig frisk och ha ett mål för dagen.

 Livskvalitet är tid för familj, vänner och bekanta. En god hälsa och en meningsfull

sysselsättning.

 Livskvaliteten i Helsingborg har varit bra men har försämrats de sista åren. Helsingborg

fördärvas mer och mer. Helsingborg är också en väldigt otrygg stad.

 Livsmedel med midre salt och socker. Ren luft både inomhus och utomhus.

 Luft, ljus. Närhet till natur kombinerat med tillgång till kultur. Mental närhet till utlandet.

 Lugn och ro (minskad stress). Tid till vänner och familj. Detta kräver dock

rekreationsområden nära till hands.

 Lugn och ro.

 Lycka genom omtanke för min omvärld och tacksamhet för det jag får att få ge andra ger mig

en känsla av lycka. Medvetna val gällande kost. Upplevelser och personlig utveckling

tillsammans med familj och vänner.

 Lätt att ta sig fram med egen transport behålla de gröna ytor som vi har och inte bygga

höghus el liknande på dem.

 Mat.

 Medbestämmanderätt Folkvalda som verkligen lyssnar till medborgarnas tankar och

önskemål Ett rikt kulturliv.

 Meningsfullt arbete och fritid, umgås med familj och vänner, god mat och utlandsresor.

 Min egen trygghet och frihet, men också att jag ser att mina grannar och medmänniskor mår

bra. Detta är ett problem i helsingborg. Helsingborg är en djupt socioekonomiskt splittrad

stad och harvarit det i hela mitt liv. Jag har aldrig känt mig så olustig som när jag genomförde

min egen klassresa, socioekonomiskt, kulturellt och rent fysiskt från söder till norr. Jag mår



fortfrande dåligt över att se hur den styrande kultureliten låter de södra delarna förfalla och 

skolorna krascha. För ett hållbart samhälle räcker det inte med att tänka på det ekologiska 

perspektivet som undersökningen tar upp, för ett långsiktigt hållbart samhälle krävs också 

lrafttag för att öka allas välstånd, intebara de som redan har det bra. 

 Mindre arbete... är fri från pryltrycket...inre rikedom .... lära sig o uppleva det lilla... 

 Mindre än 50% i hyror speciellt om man är pensionerad med låg inkomst från början,hyrorna

i dag är så pass höga att även om du bor i en fastighet som är mer än 60 år, gammal så ligger

den nästan i klass med ny bygge, och värden gör mindre och mindre för att hålla huset i

någorlunda trim. Detta kan inte medföra någon god livskvalitet och som pensionär så har

man inga marginaler för att kunna bosätta sig i något nyare boende. Då kommunhyrorna

ligger på rikemans nivån i dom flesta bostads områden här i stan. Nästa steg är väl på en

bänk i en park, tills man fryser ihjäl.

 Minska arbetstiden så att man kan vara mer med sina nära och kära.

 Mitt fria val.

 Motion och bra mat.

 Motionera träffa vänner.

 Mycket tid med familjen. Kort väg till arbetet. Ha god hälsa. Möjlighet att arbeta deltid.

Trivas på arbetet. Trygghet. Ej för mycket stress.

 Må bra och att andra mår bra. Försörjning och bostad. Möjlighet till kultur, resor,

föreningsliv, demokrati, yttrandefrihet.

 Må bra vara frisk.

 Må bra, äta gott, ha idioter (liberaler och vänsterfolk) på avstånd.

 Må bra.

 Mår bra bo bra och tryggt.

 Människor, att ha nära till sina nära och kära. Naturen, att kunna vara ute och njuta av vår

fina natur.

 Människors gemenskap och tolerans, familj och närhet. Kunna hjälpa och stötta en

medmänniska. Sociala aspekter.

 Möjlighet att göra egna val i en säker och trygg omgivning.

 Möjlighet att göra, uppleva nya saker. Känna trygghet för mig själv o de mina vad gäller hälsa,

utbildning. Att alla kan få sina grundläggande behov tillfredsställda.

 Möjlighet att kunna göra egna val i livet. Kunna ha en trygg vardag som jag även kan variera

med olika utbud. Att få vara frisk och att mina anhöriga mår väl.

 Möjlighet att kunna styra livet enligt egen önskan och ha möjlighet både tidsmässigt och

ekonomiskt att känna sig fri. Att inte behöva oroa sig för saker som t.ex sjukvård den dagen

det skulle behövas för en själv eller för anhöriga. Att man snabbt kan komma till och få bra

vård.

 Möjlighet att roa sig på olika sätt, tillgänglighet och ett brett utbud. Gärna till inte alltför

höga kostnader. Nära till natur, gärna med kollektivtrafik.

 Möjlighet att röra sig i en trygg miljö överallt i staden. Tillgång till god sjukvård vid behov.

 Möjlighet att röra sig i lokal nära natur som inte påverkas av förstöring.

 Möjlighet att vara ute i vacker miljö och natur utan att behöva åka långt.

 Möjligheter till friskvård för att behålla en god fysisk hälsa, även gott om grönområde samt

närheten till havet är viktiga.



 Möjligheter, utvecklande arbete, glädje, trygghet, valfrihet, natur... 

 Möjligheterna till ett roligt, hälsosamt och aktivt liv. 

 Möten med människor, tillgång till litteratur, musik, konst och teater. Kultur ska vara möjligt 

för alla att ta del av - alltså ska det inte vara dyrt! Våra bibliotek är fantastiska. 

 Natur, djur, musik och familjen. 

 Naturligtvis en bra miljö, med ren luft och rent vatten. Öppna grönytor och parker inne i 

staden. Att de styrande tänker mindre i ekonomiska termer och mer i miljötermer. 

Förtätning av bebyggelsen går stick i stäv med min uppfattning av en god miljö och 

livskvalitet. Men livskvalitet är även: En kontakt med vår historia, bevara gamla miljöer, 

försvåra rivandet av gamla byggnader. Låta bli att blanda modern och gammal bebyggelse så 

att byggnaderna inte harmonierar med varandra. Möjligheten att själv styra över mitt liv, att 

få göra egna val utifrån mina egna övertygelser. Att få tala och skriva fritt, att som nu, få 

uttrycka mina åsikter inför beslutsfattarna i staden. Sverige är ett av de bästa länderna i 

världen att leva i och Helsingborg är en bra stad i detta land. För att uppnå livskvalitet så är 

det viktigt att inse och njuta av hur bra man har det. 

 Naturupplevelser och vänlig attityd mellan människor. 

 Njuta acceptera mera av varandra. 

 Njuta av en god middag med ett got vin. 

 Nyttig och närproducerad mat. Renare luft. Mer aktiviter utomhus i parken eller skogen. Bra 

ekonomi. 

 När jag känner mig trygg mår jag bra. Tyvärr känner jag mig inte trygg i den stad som står mig 

närmast hjärtat. När jag går ut om helgerna och var och varannan "gubbe" ska komma fram 

och tafsa medan vakterna inte gör någonting åt saken då de är rädda, mår jag allra sämst. Att 

jag inte vågar gå hem när mörkret faller efter att jag läst tidningen dagen innan om ännu en 

misshandel, rån och våltäkt känner jag mig allt annat än trygg. Om jag istället skulle kunna gå 

ut och ha roligt utan att "gubbar" fäller onödiga kommentarer och tar en på rumpan för att 

sedan gå hem genom stan utan oroligheten i kroppen skulle jag känna mig trygg och därmed 

lycklig. 

 När jag som invånare har möjlighet att få välja själv, tillgång till bussar, fritidsaktiviteter, skog. 

Finns möjlighet till sortering av sopor. Bra bibliotek med öppet tider som passar alla. Platser 

för möten med andra människor tex folkets hus. 

 När man är tillfreds med sin egen situation, man har arbete, tid för återhämtning och när ens 

nivå på bekymmer är hanterbar. 

 När vi alla gör bra saker för staden utan ekonomisk vinning för sin egen sak. 

 Nära fina relationer tid ekonomisk grundtrygghet ett samhälle där man tar hand om de 

mindre lyckligt lottade, ett någorlunda jämlikt, tryggt samhälle för de flesta. 

 Nära kontakt med familj o vänner, närhet till natur gångavstånd till arbetet anhörig som bor 

på vårdboende att det sköts kommunalt. 

 Nära och kära omkring mig samt äta gott och dricka gott inom en viss ram samt kultur. 

 Nära och kära. 

 Nära till allt, så du kan cykla eller gå till allt du behöver i vardagslivet. Närhet till kulturella 

upplevelser. Helst att affärerna finns i Hbg och inte i Väla. 

 Nära till familj och vänner, nära till natur och kultur. Ett stimulerande arbete. 

 Nära till grönområden. 



 Nära till naruren, gemenskap med andra och trygghet.

 Nära till naturen. Inget buller eller störande grannar. Kärlek. Många fritidsaktiviteter att välja

på. Stort utbud av restauranger, konserter etc. Många olika butiker. Goda

träningsmöjligheter.

 Nära till stadens utbud i kombination med hav och skog.

 Närhet till allting som jag behöver.

 Närhet till arbete, hav och natur, möte med människor.

 Närhet till havet och staden. När livspusslet går ihop.

 Närhet till havet, grönområde, rikt fritidsutbud och bra sjukvård.

 Närhet till kultur och naturupplevelser. Närhet till storstadsområdet Köpenhamn/Malmö.

 Närhet till natur och kultur, med trevliga positiva människor omkring mig,.

 Närhet till natur, lugn och ro där jag bor, bra kommunikationer, bra utbud av kultur,.

 Närhet till natur, restauranger och bra bostäder.

 Närhet till nära och kära. Ha ett jobb jag trivs med. Vara frisk och pigg. Äta gott.

 Närhet till rekreationsområden med natur och tystnad. Närhet till service som förenklar

vardagen. Bra kommunikationer. Ett modernt samhälle som hänger med i utvecklingen. Ett

samhälle som värnar barn och utsatta.

 Närhet till service, närhet till havet och närhet till upplevelser. Minsta möjliga logistik och

transport. Folkliv och myller i stan. Liv och rörelse i stan - lugn och ro i närområdet.

 Närhet till stadens utbud, närhet till rekreation, bra infrastruktur och kulturutbud.

 Närhet till vård, skola och omsorg. Sport och fritidsanläggningar och grönområden.

 Närhet, goda kommunikationer, ren miljö.

 Närhet. Enkelhet. Ren luft. Bra nöjes- och kulturutbud. Restauranger.

 Närheten till stränderna och Pålsjö skog. Men även andra rekreationsområden kring staden.

Förlängning och förbättring av cykelvägar.

 Nöjd med vardagen, umgås med personer jag trivs med. Roliga aktiviteter utanför jobb.

 Ok med pengar, jobb med bra kolleger, vänner och vapen.

 Omsorg, omtanke, vänlighet och njuta naturens gåvor och mångfalld (även mänsklig

mångfald).

 Ostörd nattsömn. Ren stad. Otroligt skräpigt idag.

 Parker Promenadstråk.

 Pauser i naturen. Ett hem. Mat på bordet. Vänner. Musik. Djur.

 Pengar i plånboken även sista veckan innan pensionen kommer. Tillgång till sjukvård, skola

och åldringsvård. Arbete åt alla i arbetsför ålder.

 Personligen är det förstås att få må bra och trivas genom att vara frisk och ha goda vänner.

För staden är det att skapa en gemenskap och en acceptans mellan alla människor och en

hållbar miljö inför framtiden.

 Personsäkerhet i offentlig miljö God tillgång till kultur Möjlighet att handla dagligvaror inom

gångavstånd Tillgång till adekvat hälsovård. (Region Skånes snömos om "bästa möjliga

sjukvård" saknar verklighetsförankring) m.m.

 Promenader i centrala grönområden.

 Promenader längs havet och i Pålsjöskog.

 Promenera vid havet, träna, umgås med vänner, shoppa i city.

 Relationer.



 Ren luft och grstis aktiviteter för barnen.

 Ren luft och vatten (även badvattnet).

 Ren luft och vatten, tillgång till naturen inpå knuten.

 Ren luft, bo nära grönområden som skog, hav. Ha nära till matbutik. Kunna åka kollektivtrafik

vid behov. Kunna cykla tryggt och på bra cykelvägar. Att då man blir pensionär ha råd med

kulturutbudet.

 Ren luft, grönska, fridfulla miljöer (låg ljudnivå osv.).

 Ren luft, närhet till hav och skog. Kunna gå på teater och andra kulturevenemang, äta en bit

mat med vänner. Även goda kommunikationer till Helsingör, Köpenhamn och övriga Själland

tycker jag är viktigt.

 Ren luft, rent vatten (i havet också), att kunna ha tillgång till strövområden, god mat

(ekologisk), att känna sig trygg i sin stad, att det finns ett RIKT UTBUD AV KULTUR(framförallt

musik), vettiga attraktioner för alla åldrar (finns mycket lite för barnfamiljer).

 Ren luft.

 Ren luft. En miljö där det finns plats för människor, vilda djur och fåglar. Att det finns en god

djurhållning och att djurhållningen kontrolleras. Att Helsingborg inte satsar enbart på Väla

utan hjälper staden att bli stad och inte bara ett tillhåll för matserveringar och frisörer.

 Ren luft. Inga gifter i maten.

 Ren luft. Motion och bra fritidsaktiviteter.

 Ren miljö och vacker natur och stadsmiljö. Trevligt bemötande med andra människor med

respekt för att alla får vara olika så länge vi inte stör varandra. Umgänge med vänner och

familj. upplevelser.

 Ren miljö.

 Ren stad, säker miljö och frihet att ta eget ansvar.

 Rent och snyggt i staden.Mer ordning,stävja våld och överfall så folk kan vistas varsomhelst i

staden.

 Resor, god mat, goda viner, sex.

 Roliga o intressanta intressen. Tillgång till skog, grönska (som håller på att minska pga av alla

hotell o kongresshus?) Lugn o ro ochi inte byggnationer o renoveringar på samma område

gång efter gång. Det verkar som om ni inte har tänkt igenom hur Helsingborg ska se ut då ni

ändrar på gator mm om o om igen. Runt Söder ex. Blir mycket stressad av dessa höga ljud. Ni

öppnar Söderleden så att bilar kan köra igenom Nedre Holländareg. Jag har sovrum ut mot

gatan. Det är redan mycket trafik. Tillgång till parker utan lekplatser på varje. Det måste

finnas något för vara vuxna. Alla orkar innebörd barnskrik hela tiden om man vill sitta o

koppla av ute. Affärer i Centrum. Mannar tröttnat på Väla, för stort nu. Man hittar inte. Trist!

Det var kul att åka dit innan. Det borde finnas fler intressanta evenemang. Fler intressanta

föredrag. Se till att Söder blir som Gamla Stan i Stockholm. Det vore något som får stan att

växa.

 Se till att man kan parkera i city och att man kan köra i city. Lägg alla nya investeringar i

konferensanläggningar och sportarena/anläggningar utanför city så att det blir enklare att

komma dit och därifrån.

 Se till att tiggarna åker hem.

 Själv kunna bestämma min vardag.



 Självklart att vara frisk och att min familj mår bra. Äta och dricka gott. Det är viktigt att det

finns stora grönområden, parkliknande som i London där man kan strosa omkring, dricka en

kopp kaffe, ha picnic osv. Det är viktigt att stadskärnan är levande med butiker, restauranger,

kultur mm. Det är viktigt att känna harmoni, alla ska få plats, bilar, bussar, gående, gamla

som unga, handikappade osv, alla ska kunna vistas tillsammans utan konflikter och bråk.

 Skriv ut motion på recept så vi får ned belastningen på försäkringskassan. Tvinga på alla sätt

folk till att röra på sig. Underlätta inte den vardagliga aktivitet, som tex kundkorgar som man

inte ens behöver bära på längre utan släpar efter sig. Försvåra logistiken så allting blir fysiskt

jobbigare. Straffskatt på socker. Ta bort etableringar för sjukgymnaster.

 Skulle önska att det fanns en massa gratis gympaställen, inte bara på sommaren. Det skulle

säkert spara sjukvården många besök. Glada ledare som peppade alla och som kom för att de

ville göra det bästa av allt.

 Slippa jobba och bara göra det som gör livet bättre.

 Slippa lyssna på alla inskränkta rassister bland politiker och "vanligt" folk.

 Slippa långa vårdköer, tryggare samhälle, bättre pensioner.osv,osv.

 Slippa oro! Veta att blir jag sjuk finns det vård för mig o barnen att slippa oroa dig för pengar,

hus o hem, hur barnen trivs i skolan, har vi en inkomst som täcker allt etc. Utan oro kan man

njuta av sin omgivning. Livskvalitet är vacker natur lycklig familj och tid att uppskatta det.

 Socialt nätverk och kärlek, hälsa, meningsfullt arbete som uppskattas, ekonomisk trygghet.

 Socialt umgänge. Bra bostad. God hälsa.God sömn.

 Som boende i stan skulle jag vilja se bättre cykel vägar, och planering av cykel vägar.

Köpenhamn är en bra förebild. Och det skulle underlätta för många att kunna göra nya val av

transportmedel. Minera små lokaler för små företagare att kunna öppna - då får vi ett

levande centrum som har unika butiker och mångfalt som kan få blomma, det skulle

dessutom skapa arbetstillfällen och unikitet - en anledning att komma till Helsingborg.

Helsingborg har ett fantastiskt restaurang utbud, men ett dåligt alternativ när det gäller att

handla råvaror. Nord västra skåne skulle i stort sett kunna vara självförsörjande på det

mesta, men det finns ingen mötesplats för det. en saluhall saknas, både för privat personer

och restauranger, det skulle också kunna bidra till en mångfald av kulturer och smaker.

 Spa varmvattenbad.

 Staden ska vara tillgänglig genom god kommunikation. den ska inte överbebyggas i city. man

kan bygga konferensanläggningar mm utanför staden. Bevara parker och rekreationsplatser.

se över hur region Skåne sköter sjukvården. Det ska inte vara svårt att få kontakt.

 Stor fråga! Att barnen har en bra och nära skola. Att det finns fritidsaktiviteter tillgängliga för

alla. Att föräldrarna får en god omsorg på äldre dagar, en omsorg apassad efter individen.

 Sund i kroppen, sund i själen. Balans mellan jobb och fritid. Jobb som man trivs med. Familj

och vänner. God mat. Upplevelser och utveckling. Kultur och skönt klimat. God ekonomi.

Frihet. Trygghet.

 Sunt liv, bra boende, trevliga grannar.

 Såg filmen om livskvalitet. Saknar två bitar. 1. Trygghet. Vågar du gå genom Slottshagen en

sen kväll? 2. Snyggt och funktionellt. Gator och trottoarer måste vara rena och funktionella. I

dag är många trottoarer ex. Södra Storgatan nedslitna och lutar, som gör dem obehagliga att

gå på vid snö och is.

 Säker och ren stad, närhet till jobb och skola för mer tid med familjen.



 Säkerhet i stadsmiljön är viktig och måste förbättras. Enligt vetenskapliga undersökningar är

Helsingborgs kommun en av de mest otrygga i vårt land, VARFÖR dessa höga ljudnivåer???

 Säkerhet vid vistelse i staden Tillgänglig sjukvård Service från stadens förvaltningar.

 Sömn trivsel.

 Ta hand om min kropp, träna och äta bra. Att vara ute i skog och natur ger välmående, jag är

det dock allt för sällan. Umgås med vänner mår man också bra av.

 Ta tag i försäkringskassan som gör livet för oss med funktionshinder livet ännu svårare än det

redan är.

 Tid att göra det jag vill, inte det jag måste, i trevlig miljö.

 Tid att göra det jag vill, möjlighet att vara ute mycket i naturen, möjlighet till ett bra boende

(med liten täppa) och en stressfri miljö hemma. Trygghet och säkerhet, att kunna släppa ut

barnen att leka i området, trygga lekparker mm.

 Tid för familj och intressen.

 Tid för familj och vänner. Vara frisk. Vistas i trevliga miljöer.

 Tid för återhämtning, balans mellan jobb och fritid, möjlighet att träna, äta gott och nyttigt.

 Tid med familj och vänner, att inte behöva bekymra sig för mycket om sin ekonomi, att må

bra.

 Tid med familjen och vänner. Möjlighet till friluftsupplevelser och spontanidrott. Laga mat

med färska råvaror från lokala producenter (Oxhallarna är ett lysande exempel samt bondens

marknad).

 Tid med familjen, meningsfull fritid, meningsfullt arbete,.

 Tid till att göra det man mår bra av. Trygghet.

 Tid över till annat än jobb.

 Tillgång till bibiliotek, konst och kultur. Gröna ytor behövs. Strövområde. Förtäta inte

Helsingborg för mycke!. Närhet till butiker, Väla tar tyvärr över.

 Tillgång till god omvårdnad - sjukvård, äldrevård, tandvård etc. Att ha en bra bostad

Förutsättningar att leva ett tryggt och hälsosamt liv. Ett tryggt och bra uppbyggt samhälle. Ett

kulturellt utbud som ger inspiration, information och upplevelser.

 Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter för alla.

 Tillgång till kultur och natur på ett enkelt sätt. Bra luftkvalitet. God vård och omsorg.

 Tillgång till kultur, natur och stadsliv.

 Tillgång till kulturaktiviteter. God och nyttig mat. Att kunna åldras så fri som möjligt från

sjukdom.

 Tillgång till meningsfull fritid, en trygg, ren och hälsosam livsmiljö för mig och min familj.

 Tillgång till Natur och kultur.

 Tillgång till vänner Omgiven av människor som är toleranta och öppna.

 Tillgänglighet och utbud av mina fritidsintressen Helt och rent Hälsa Trygghet.

 Tillgänglighet, kulturliv, hälsa, transporter, trygghet, arbete, ekonomi, gemenskap, bostad,

mat, miljö.

 Tillräckligt med pengar så man klarar sig Att man har råd att ha ett eget hem tex hus Att man

har råd med oväntade utgifter och kan spara lite varje månad Att man inte är beroende av

någon Att man har mycket ledig tid Tillgång till grönområde skog strand Att vi tar hand om

natur och djur Att vi tänker på att inte bygga på vår åkermark för vi behöver någonstans att

odla grödor Att vi som människor inser att vi behöver naturen och att vi försöker arbeta med



den och inte mot den Tillgång till sportanläggningar, simhall bio etc. Bra kollektivtrafik Ett bra 

och välbetalt jobb. 

 Trivas inte stressa. 

 Trivas med mitt arbete, min familj och mitt liv. Inte känna stress i arbetet, så jag inte orkar ta 

för mig något när jag kommer hem. Ha en kropp som orkar med det jag vill göra. Vara ute på 

havet och i naturen, njuta av sol och bad på sommaren. Umgås med vänner. 

 Trivsamt boende, varierande kost, trygg ekonomi, bra familjeförhållanden, aktiv fritid och 

trevligt umgänge. 

 Trivsamt jobb. Bra betalt. Harmoniskt liv/familjeliv. Kärlek. Egentid. 

 Trivsel och meningsfullt arbete, rik fritid, barn som mår bra. Balans mellan arbete och fritid. 

 Trygg stad, mat på bordet, fritidsaktiviteter. 

 Trygg tillvaro i samhället, så som det politiska och ekonomiska läget. 

 Trygghet för alla att kunna röra sig fritt i utomhusmiljö. Att veta att skolan tar hand om 

barnens utveckling så att de kan skapa sig en framtid. Och att sjukvård kan fungera 

förebyggande och säkert för alla. Vidare så behöver alla en varm säng , kläder på kroppen i 

eget boende. 

 Trygghet i ekonomin, boendet, sjukvården - det ska bara fungera, helt enkelt. Jag har lyckan 

av att ha en stark hälsa, har inte under de 15 år jag bott i HBG behövt uppsöka läkare än 

(peppar,peppar...), men jag hoppas att det finns någon till hands ifall det skulle behövas. 

 Trygghet i en stad med stora grönytor/parker och ett levande centrum där det finns olika 

typer av kulturella aktiviteter. 

 Trygghet i staden .Finns tyvärr ej mer. 

 Trygghet i staden för alla. 

 Trygghet i staden när jag är ute, frihet. Arbete, bostad , hälsa , naturområde. 

 Trygghet trygghet. Att sätta all makt åt folket.Lyssna och gör som vi vill detta kallas 

demokrati något som politikerna helt satt ur spel. 

 Trygghet, att jag och min familj kan röra oss fritt i stan - tyvärr sämre och sämre i Helsingborg 

(gränsen för att flytta snart nådd...) Att samhället satsar på riktig miljöpolitik...Intigritet och 

kunskap bland politikerna - tyvärr lite besviken även på detta. 

 Trygghet, att leva tillsammans med sina nära och kära. Att kunna gå ut i naturen, andas frisk 

luft och dricka rent vatten. Bo i en närmiljö med småbutiker man kan gå eller cykla till. 

 Trygghet, ekonomisk och säkerhetsmässig. Möjlighet till god omsorg vid behov. Kultur, natur, 

möjligheter till ett rikt liv på egna villkor. 

 Trygghet, familj, vänner, vara frisk, motion, god mat, vacker miljö, kultur, frihet, kunna välja 

roliga aktiviteter. Att ha ett liv med en hög lägsta-nivå. Helsingborg behöver två aktiviteter 

ytterligare i stan, den ena är ett rejält äventyrsbad. 

 Trygghet, glädje. 

 Trygghet, närhet till både natur och kultur. 

 Trygghet, ren miljö minskat buller och lägre konsumtion. 

 Trygghet, socialt nätverk, familj och vänner, arbete och nära till hav och natur. 

 Trygghet, socialt umgänge och meningsfullhet i livet. 

 Trygghet, säkerhet och lättillgänglig stad med goda parkeringsmöjligheter i centrum (för oss 

som inte har tillgång till kollektivtrafik). Ett rikt kulturutbud av varierande slag. Ett förbättrat 



bemötande vid kontakt med stadens tjänstemän. En bättre syn och vård på kommunens 

äldre befolkning. Bevara befintliga parker och grönområden. 

 Trygghet, valfrihet, möjlighet, häsla och glädje.

 Trygghet.

 Trygghet. Att alltid känna mig fri att röra mig fritt och att barnomsorg, skola, vård mm finns

för alla.

 Tryggt boende, närhet till service, meningsfull sysselsättning, bra sjukvård.

 Trykhed,god helse,familie og gode venner + Helsingborg er en bra stad, at leve og bo i.

 Träning, bra mat, aktiv fritid, vänner, familj, natur.

 Tyckte filmen beskrev det väldigt bra :-) Att var frisk eller få vård snabbt, äta det jag vill, träna

det jag vill när jag vill, kunna säga det jag vill och står för utan att bli trakasserad eller hotad

och kunna känna mig trygg där jag verkar och bor - det är livskvalitet för mig.

 Tyvärr, men jag kan inte svara nu.

 Umgås med andra människor. Olika aktiviteter.

 Umgås med vänner ha ett jobb, kunna resa, kunna förnya mig, idrotta.

 Umgås med vänner, naturpromenader, fotografering och vandra i Pålsjö skog.

 Umgås. Träna. Promenader.

 Umgänge med familj och vänner, kanske evenemang från Helsingborg stad. Bra

bostadsområde.

 Upplevelser i olika former tillsammans med familjen eller goda vänner. God mat är inte fel

och så klart att ha ett meningsfyllt och utvecklande arbete är viktigt för då löser sig allt annat.

 Utbud av arbete, rent miljö, ekologisk mat, stor utbud av kulturella evenemanger.

 Utemiljö, skog, blommor, parker,.

 Valfrihet måste vara grundpelare för hållbar förändring och utveckling, ren luft, rent vatten,

ingen buller "nedsmutsning".

 Valfrihet.

 Vara behövd. Egentid. God mat och dryck. Motionera. Solsken. HIF och Rögle. Bra boende.

 Vara frisk Bo pa landet Arbeta med djur och natur Fa bestämma över min situation Umgas

med familj och vänner.

 Vara frisk lätt att få kontakt med vården andas frisk luft påta i trädgården få en kopp

förmiddagskaffe av hustrun.

 Vara frisk och ej tära på vår värld genom att äta rätt och ej använda fossila bränsle.

 Vara frisk och trygg.

 Vara frisk och uppleva glädje tillsammans med andra.

 Vara frisk så även min familj. kunna unna mig god mat och dryck samt ha råd och kunna resa

på ålderns höst.

 Vara frisk, andas frisk luft, röra sig säkert utan att utsättas för brott, slippa förtätning av

byggnation.

 Vara frisk, bo tryggt, känna att det är tryggt att röra sig utomhus, slippa oroa sig för

kriminalitet och våld, ha tillräckligt med näringsriktig mat, kunna försörja mig med ett roligt

och stimulerande jobb, samt ha familj och vänner omkring mig.

 Vara frisk, kunna vistas i en grön miljö(skog). Trivsamt klimat på arbetet. Förbjuda tiggeri,

fruktansvärt jobbigt och oetiskt, Helsingborg erbjuder fantastiska grönområde! Tack.

 Vara rädd om sig, motionera och ha många vänner.



 Veta att man kan få god vård. 

 Vi bor med närhet till både Öresundsparken och Kärnan. Vistas i dessa parker varje dag(med 

hund). Säkerheten behöver förbättras med bättre belysning. Går aldrig dit i mörker. 

 Vi skulle behöva en renare stad fri från all nedsmutsning och skräp som finns i massor i vissa 

delar av stan : Mindre genomfartstrafik i innerstaden. 

 Viktigast: att må bra länge (leva länge) Men också att kunna njuta av livet för en så rimlig 

kostnad som möjligt. 

 Vin och mat. Familjeaktiviteter. 

 Vård omsorg , bra skola, säkerhet. 

 Välbalanserad tid för familj arbete och fritidsaktiviteter. 

 Välmående för mig och mina kära. Lugn och trygg miljö. 

 Vänner, familj, stressfri miljö, trygghet. 

 Vänner, gemenskap, bostad, kultur, allmänna pålitliga kommunikationer, utbildning. 

 Vänner, samtal, möten. 

 Vänner, god hälsa och ordnad ekonomi. 

 Återkopplar till att man i stort sett tvingar stora företag att flytta till Malmö området - man är 

inte aktiv och agerar för att få dem att stanna. Detta påverkar i stort min livskvalitet - att 

ständigt trängas med bilar på en underdimensionerad motorväg, eller spendera timmar på 

tåg som inte går etc. Jobba aktivt för att öka regionens åtråvärdhet och satsa på Helsingborg 

annars är vi snart en mindre by med mindre attraktionskraft än Helsingör har. Se så de har 

byggt upp museer, gjort saker för de många människorna - inte lägga alla pengar på ett 

skrytbygge till station, ett till konf center som aldrig kommer att användas etc. 

 Är när jag går utanför dörren och hör fågelkvitter och inte känner doften av avgaser. Jag kan 

nå det jag behöver via promenad, cykel eller kollektivtrafik. 

 Äta bra och träna. Bo bra med grönska runt omkring mig (sker alldeles för lite återplantering 

när stan förtätas och befintliga grönytor försvinner. 

 Äta klimatsmart och miljövänligt, åka kollektivt men det måste vara många avgångar. 

 Äta sunt. Träna sunt. Finnas med i arbetet för en hållbar utveckling. 

 Ökande medellivslängd globalt. 

 Överleva på pensionen, må bra och leva sunt. 

  



Vad finns redan i kommunen som skapar god livskvalitet, och som du tycker att vi borde fortsätta 

utveckla? 

 "Närheten" till sundet. Känslan att leva i en kuststad. Bra utbud av kommunala lekplatser 

Dunkers,. 

 1) Friluftsområdena t ex Gröningen utom gamla karantänen. Varför står den kvar? 2) 

Strandpromenaden utom den obegripliga belysningen längst Strandvägen och dess 

meningslösa "träd". 3) Dubbelspår till Ängelholm. Det hade betytt mycket för 

pendlingstrafiken och deras livskvalité. 4) När skall det tas nya tag med att gräva ner 

järnvägen söderut ur stan. Borde göras snart för stans utveckling mot söder och söderns 

livskvalité. 5) Varför envisas med att bygga på gamla Shellmacken? Ett boende i en bullrig 

livsmiljö där man inte kommer att kunna ha fönster eller balkongdörrar öppna. Och sedan 

blir det dessutom en koloss på höjden i annars denna öppna härliga livsmiljö. 

 Aktiviteter där vi alla kan umgås och utöva olika typer av sporter/aktiviteter samt knyta nya 

kontakter. Min lilla kunskap är att multiarenor och utegym är en bra del för att öka på sin 

livskvalitet samt borde det finnas mer av detta i varje stadsdel och gärna parker där 

skatebord/scooter (sparkcykel) bmx/dirtcykling kan utöva sina sporter och vem vet i 

framtiden vilka nya sporter som kan använda sig av dessa parker också. Då alla utgifter stiger 

i höjden och lönerna för många minskar eller står still så blir det mindre pengar för de 

behövande av olika aktiviterer inte kan betala för dessa så allt som är fritt kommer hjälpa 

dessa. Folk med pengar har redan bra och fungerande saker som kan få deras livskvalite att 

må bra men även där kommer folk må dåligt av helt andra saker så hjälp behövs i alla våra 

klasskickt i Sverige. 

 All parker, cykelbanor, löparslingor och utegym och alla fina parker och det fina stråket längst 

Strandvägen är underbart. Fortsätt värna det. 

 Alla blomsterarrangemang. 

 Alla fina blommor och uppsättningar som finns överallt. 

 Alla gröna oaser, bygg inte mer där! 

 Alla idrottsanläggningar, parker och kallbadhus. Samlingsplatser för alla åldrar och etnicitet. 

 Alla olika evenemang från idrott till festival arrangemang. Får staden att leva och utvecklas. 

Drar även fler besökare. 

 Allmänna mötesplatser, bevara/utveckla skogs möjligheter gällande gång/löp/hund rastning. 

 Allt som rör livskvalitet och får aldrig stagnera och samhället sitter nöjt. Jobba med 

integreringen! 

 Allt utom säkra omgivningar. 

 Anser att det finns många möjligheter redan idag för människor i olika åldrar att hitta sin 

egen livskvalité. 

 Arbete och åter arbete. Om alla som vill ha ett arbete som i många och mycket ger en känsla 

av sammanhang. 

 Arbetsmarknad, utbildning, vård, tillgång till kultur och utbud av varor och tjänster. 

 Arrangera saker i stan och i övriga Helsingborg så staden blir levande. 

 ATMOS utbildningen den borde alla gå. 

 Att bli tillfrågad innan beslut fattas. Tex borde det finnas en panel( expertgrupp med 

personer som arbetar inom ett område.) Tex alla frågor som berör förskola ska först denna 



grupp få möjlighet att tycka till om. Hur kommer det eller detta att påverka vår verksamhet. 

Det skapar tillit i relation till beslutsfattare. 

 Att bygga bort dåliga bostäder är viktigt men då också skapa billigare bostäder för ungdomar 

så att de kan flytta hemifrån. 

 Att bygga bättre bostäder med grön el t ex solenergi. Bra gång och cykel banor. 

 Att det finns ett tankesätt för vår miljö men den skall användas på ett sunt förnuft och med 

genomarbetat. När det gäller nya tankbanor, lyssna på folket istället för att bara lyssna på Er 

själva. 

 Att det finns kultur men att det kunde vara mer och bredare. 

 Att det finns mycket grönområde som inbjuder till motion och rekreation. 

 Att fiber för datakommunikation ordnas för alla kommunens fastigheter. 

 Att jobba för att bevara city och att inse att även om kollektivtrafik finns är bilen något som 

också måste få existera för ett levande centrum. 

 Att kommunen är aktiv med aktiviteter är positivt. Fortsätt utveckla offentliga platser och 

miljöer. Kan ni inte förresten sprida kommande händelser bättre? 

 Att låta de med kompetens sköta och utveckla medborgerliga aktiviteter. Tex se hur bra 

Filborna Arena fungerar tack vare HS. Billigt och bra kvalitet en bra kombination. 

 Att man satt denna enkät i sjön, för att hitta rätt i vad man skall göra. Det mesta hittills gör 

man efter egna värderingar. Det mesta man behöver göra iform av skola, vård, sjukvård, 

bostadsbyggande så fattas det alltid pengar. Viss områden i Helsingborg ex. Råå, Laröd 

Domsten här skall inga höga hus finnas eller flyktingbarn till skolorna. Då saknas det alla 

sorters resurser, bostäder skolutrymmen. 

 Att man sköter stränderna känns bra för mig. Grön stad mm. 

 Att man är medveten om att vi behöver ren luft i staden och gör något åt det. Det finns 

vackra blomsterarrangemang och det är bra.Det finns ett jättefint badhus som reparerades i 

sommar och det behöver vi värna om. Framförallt behöver södra delen av Helsingborg få 

stöd och utvecklas. Det var ett bra initiativ med odling i Stadsparken och det går säkert att 

fortsätta med detta på andra platser i Helsingborg. 

 Att ni inte försämrar våra parker (läs exempelvis Folkets Park). 

 Att nu på ålderns höst veta att man kan få ett bra boende om man inte klarar sej själv. 

 Att våra fina rekreationsområden hålls i god ordning så att människor utnyttjar detta på 

bästa sätt. 

 Att värna än mer om de äldre. Alltså äldreomsorgen. 

 Badplatser. 

 Badplatser. borde hållas rena fån tångberg. 

 Badstränderna och fritidshamnarna. 

 Badstränderna. 

 Bara fixa fungerande infrastruktur för jävelen. Sluta privatisera allt, inga vinstintressen i de 

samhällsnyttiga verksamheterna. 

 Behåll dom centrala grönområden vi har och bygg mer och tätare i befintliga "förorter". 

Undvik expansion öster om 111an. 

 Behålla våra grönområden och inte förtäta kommunen. att ha jobb är viktigt för livskvaliten, 

fler jobb. jag tycker vi gör väldigt mycket och bra saker. 



 Belysning (träd, ljuskronor, julbelysning av olika slag), blomlådor, utegym, små evenemang, 

bra strandpromenad med bryggor, solstolar, "kuddar" etc. 

 Bevara parker och byggnader. Utveckla besöksnäringen för barnfamiljer som t ex 

äventyrsbad. 

 Bevara våra gröna ytor! Centrum behöver bli mer levande. Satsa mer på förskolan. 

 Bibliotek och andra kulturhus samt parker och cykelleder. 

 Bibliotek, ett grönare Helsingborg. 

 Bibliotek, konserthus, teater och kultur. 

 Bibliotek, stadens centrum, havet, småbåtshamn, grönområden, skogen, stränderna, museer. 

 Bibliotek, teater, musik, film, konst och annan kultur. 

 Bibliotek. 

 Biblioteken (längre öppettider), Dunkers tidningsrum fin allmän miljö (centrum och norr, 

mindre söder), duktig parkförvaltning, havet och gångstråken inga inträden till Sofiero och 

Fredriksdal och bevarande av de öppna ytorna mot havet lite mindre skrytbyggen (arenor 

etc) bra variation av aktiviteter och bra att öltälten försvann med Helsingborgsfestivalen. 

 Biblioteken, både det centrala och stadsdelsbiblioteken Föreningslivet Lokala demokratiska 

initiativ som byalag och liknande. 

 Biblioteken, Dunkers kulturhus, Norra Hamnen, Grönningen, stränderna med badhus, 

parkmiljöer, Pålsjö och Bruces skog, olika sports anläggningar, löparspår i skogen, fritt WiFi. 

 Biblioteken. 

 Biblioteken. Dunkers, konserthus, teater, Fredriksdal, Sofiero. 

 Biblioteken. Grönområden som Bruces skog och barnens skog. Fredriksdalsskogen. 

Stränderna. Arenan borde kunna användas till fler rock/pop-konserter. 

 Biblioteket .dunkerskulturhus begränsar och stänger ut stora grupper. 

 Biblioteket. 

 Biblioteket. Äventyrsbad. Biograf. 

 Bibliotekets öppet tider, kanon att ni prövar att ha öppet utan personal för bättre 

tillgänglighet. Badhus finns, men borde ses över, kanske äventyrsbad.pålsjö skog sköts bra. 

 Billigare bostäder, bättre allmänna kommunikationer, bättre åldrings- och sjukvård. 

 Bio. 

 Biografer. En IMAX biograf hade ökat min livskvalitet. 

 Bl.a. det som jag nämnde I förra frågan. 

 Blommor ,plantering , park , simhall , bänkar ( gärna längs gatan ). 

 Bo i en liten stad. Lätt att ta sig till Malmö och Stockholm i arbetet och till Köpenhamn för 

kulturlivet. Härlig natur och miljö att bo i även sommartid. Må-bra kören på Dunkers är ett 

underbart exempel på kreativitet som både kan vara integrerande, hälsa, social kontakt och 

användarvänligt. 

 Bondens marknad på Sundstorget. Jag har inte en aning om det kostar dom något att stå där 

med sina stånd. Men det borde vara gratis, så att fler av oss får upp ögonen för närodlat och 

närproducerat :-) Ett torg som ändå är tomt kan väl nyttjas mycket mer. Kanske några ramper 

någon gång i halvåret där ungdomar kan får härja på sina brädor mellan typ 10-12 en lördag 

då och då..... Ja, vad vet jag. 

 Bor i absoluta centrum. Dunkers, konserthuset och teatern skapar god livskvalitet. 

 Bostadsbyggande. Grönområden. Sophantering. Hälso-, sjuk och åldringsvård. 



 Bostäder, näringsliv.

 Bostäder, utbildning, kultur.

 Bostäder. Bättre skolor.

 Bra allmänna kommunikationer, bra kulturutbud,.

 Bra biblotek,Ringstorps biblotek är mycket trevligt och bra. Fredriksdal,älskar jag.Där finns

toalett,jag tycker även om Pålsjöskog . Dunkerska ,har ofta bra utställningar.

 Bra idrotts- och kulturutbud Möjlighet till friluftsliv (friluftsområden) i närområdet.

 Bra kollektivtrafik och bra cykelvägar finns redan. Detta gör det möjligt att enkelt o snabbt ta

sig till arbetet. Det vore bra med fler grönområden och större lekplats i det nybyggda

Mariastaden, där det nu byggs tätt utan grönområden emellan.

 Bra kollektivtrafik.

 Bra kommunikationer, kulturutbud.

 Bra kommunikationsmedel som bus och tåg. Nära förbindelser till utlandet. Det finns vissa

områden som dem som är i dem mera samhällets svaga skikterna bor i men dem ha en del

problem. Det skapa en del segetion. Det vore bra om det inte skulle uppstå. Dvs Helsingborg

borde motverka detta en del. Helsingborgshem borde bland annat inte bara bygga

lyxlägenheter men ochså lägenheter för dem som ha det sämre ställd.

 Bra kulturutbud och en hel del fritidsaktiviteter. Tycker marknadsföringen kan bli bättre när

det händer saker, idag läser jag det ofta i tidningen efter att det redan hänt. Satsa mer på

tjejidrotter, tycker det är alldeles för mkt pengar som läggs på HIF. Jag är inte villig att betala

mer skatt för att HIF missköter sin ekonomi och får ny fin arena.

 Bra kulturutbud och mer grön miljö.

 Bra kulturutbud, konsert, teater bibliotek.

 Bra kulturutbud.

 Bra miljö..

 Bra naturområden, fina promenadstråk, bra närproducerade råvaror. Bondens marknad o.l.

Trevliga restauranger.

 Bra och många cykelbanor. Fin strandpromenad.

 Bra politiker. Som ska se till av byråkratin minskar. KRAFTIGT.

 Bra rekreationsmöjligheter som lekparker, grönområden, stranden.

 Bra sjukvård. Bra skolor.

 Bra skolor (det vi har upplevt hittills).

 Bra skolor, många föreningar för meningsfulla fritidsaktiviteter, relativt trygg miljö för alla.

 Bra sopsortering,många tillfällen till promenader i bla Pålsjöskog.fina bad o

idrottsanläggningar.

 Bra stadsbuss nätverk. Bra utbud av kultur och evenemang. Nya vårdboende där man satsar

på kvalitet tex Åbrädden.

 Bra strövområde cykelvägar bra belysning i parker och allmäna utrymmen.

 Bra teater. Bra bibliotek. Men bättre öppettider önskas. Shoppingen i innerstaden måste få

bättre förutsättningar för att kunna erbjuda bättre öppettider och utbud.

 Bra tillgång till bussar.

 Bra tillgång till sjukvård. Goda allmänna kommunikationer. Rikt kulturliv.

 Bra tillgänglighet vad det gäller friskvård.

 Bra utbud av restauranger och kultur.



 Bra vårdcentral, affär, bibliotek, post i Tobaksaffären samt upplysta och sandade 

gångtunnlar. Att vi får behålla bra parkerings möjligheter vid affären. 

 Brett kultur- och sportutbud, fina stränder, bra fritids- och strövområden, kallbadhus. 

 Bruces skog, stränderna, Ramlösa parken - ja vi är duktiga på reakreationsområden men när 

det gäller kollektivt utanför stadens kärna är HBG kass. Utveckla transportvägarna till Malmö 

- E6, jobba för att Vägverket skall förstå att denna flaskhals är inte bra för miljön, regionen, 

människorna i HBG. Se till så vi har tåg som fungerar, en innerstad som erbjuder mycket att 

se och göra. 

 Bruces skog. 

 Bussarna. Vissa är katastrof dåliga. 

 Busstrafik från P platser in till city. T ex från Tre tornparkeringen. 

 Bygg äventyrsbad. 

 Bygga fler bostäder,hyresrätter till lägre hyra i bra boendemiljöer. Satsa på bra miljö i 

bodtadsområden. Minska bilismen i centrum. 

 Bygga flera cykelbanor Idet område jag bor i fungerar allt bra. 

 Bygga ut idrottshallarna så vi kan ta hand om ungdomarna på rätt ställe. 

 Bättre kulturutbud för barn så man kan hitta på något en vardag efter jobb och förskola. 

 Bättre kulturutbud som kan utnyttjas av alla till en lägre kostnad. 

 Bättre näringsliv, ökade arbetsmöjligheter i staden. Utbud av nöje och kultur - check. 

 Bättre underhåll och utbyggnad av cykelvägar. 

 C. 

 Centrum, hamnen, Gröningen och Pålsjö skog. 

 Centrum, kultur, natur. 

 Cykel vägar avgränsa dom med kant mot övrig trafik. 

 Cykelbanar met mera ljus. 

 Cykelbanor och stödja fler idrottsföreningar och inte bara HIF. 

 Cykelbanor. 

 Cykelmöjligheter. Minska hastigheten till 50 i rondellen vid Ramlösa station. Öka hastigheten 

till 90 på motorvägen från Ramlösa station in till rondellen vi horisont. Konstutställningar. 

Kan göras bättre. Teater. Mer för barn, mer för pensionärer. Musik. På Dunkers och 

Konserthuset. 

 Cykelvägar Koloniområde Gröna parker. 

 Cykelvägar och bättre kollektiva kommunikationer. 

 Cykelvägar, "lungor", bygg inte på Sundspärlan, utveckla småskaliga energilösningar. 

 Cykelvägar, bra bussförbindelser, grönområden, träningsanläggningar. 

 Cykelvägar. Några gator där man inte kan parkera på gatkanten. Mitt emot utfarter. Securitas 

som tar sitt uppdrag på allvar. 

 Cykelvägar. Ren luft. Göra kulturutbudet mer tillgängligt för ex pensionärer som har låga 

pensioner. 

 Cykelvägarna där finns betydligt mer att göra. 

 Cykelvägarna är underbara. Konsert och teaterutbud är också bra, fortsätt med AW 

konserterna. Fredriksdals friluftsmuseum och Sofiero är också bra. Bruces skog är fin men 

saknar en toalett på västra sidan. Parkerna är underbara men skulle bli bättre med fler 



bekväma sittmöbler. Gröningen är toppenfin men skulle bli bättre om en del av liggstolarna 

var högre, d.v.s. lämpliga för alla att ta plats i. Livemusik på stan vill jag gärna ha mer av. 

 De "gröna" stråken, gång- och cykelvägar, biblioteken, Kulturhuset, fler sportaktiviteter än 

fotboll och simning. 

 Den havsnärs miljön. 

 Det finns fina naturupplevelser inom kommunen. Fortsätt att hålla dessa områden i gott skick 

och kanske t o m utveckla dessa. 

 Det finns gott om aktiviteter att utföra som medför till en bättre motion. 

 Det finns inget sådant. 

 Det finns mycket i HBG stad, men inte i byarna runt omkring. Tänk att alla ska få tillgång till 

livskvalitet utan att behöva bo i staden. 

 Det finns tillräckligt med förutsättningar för mig och min familj att förbättra vår livskvalitet - 

steg 1 Steg 2 är att förbättra förutsättningar OCH incitamenten för medborgarna t.ex.; - 

bättre rådgivning och bättre hjälp när man söker hjälp i tidigt stadie - om man håller sig frisk 

(och b.la. söker mindre vårdhjälp och b.la. "kostar mindre") = ges man någon fördel. 

 Det har jag svarat på innan. 

 Det här finns inte i kommunen: Se till att det finns bättre bussmöjligheter att ta sig till 

Gymnastikens Hus på Ättekulla. Alla som håller på med gymnastik vet hur omöjligt det är för 

kommunens flickor (i majoritet) att ta sig dit. Livsfarligt att ta sig från Åttekullas 

busshållsplatser över en 70 väg för sin träning. Alla behöver i princip ta sig dit med bilen. Hur 

har alla kommunens fotbollspojkar det med den saken? 

 Det mesta finns. 

 Det råder marknadstänkande på alla områden. Med eller utan vinstintresse. Det finns på alla 

områden egentligen ett överutbud. Man kan inte ta till sig alla möjligheter. 

 Det skapas träningsområden, lekplatser i "dåliga områden" det är mycket bra. 

 Det som verkligen behövs är ett stort nytt inomhusbad, kanske kopplat till äventyrsbad. Helst 

beläget nära strandlinjen. 

 Det är lite dåligt med vettiga strövområden även om här finns några stycken. Bruces tex 

skulle behöva förtätas med fler träd . 

 Det är tveksamt om man kan röra sig riskfritt i utomhusmiljö, tycker det finns för lite poliser 

på gatorna, de lämnar alldrig sina bilar. Förebyggande sjukvård verkar inte längre finnas i 

någon större utsträckning, vilket slår tillbaka på sikt. I övrigt har vi för det mesta en relativt 

frisk luft, skolor finns, men verkar bli mer och mer segregerad. Närmiljön är förutom i norra 

centrum mycket nersmutsad papper plast flaskor ligger överallt. Det syns mer när löven 

försvunnit. Man skäms när kommer hem någon gång från utlandet. 

 Det är viktigt att vi får behålla grönområden som finns runtom i kommunen. 

 Det är åtskilligt som finns men fortsätt utveckla parker och övriga rekreationsområden. 

 Dunkers borde utvecklas till något vettigt. Huset är fint men innehållet? Vad var tänkt att det 

skulle användas till? 

 Dunkers Kulturhus, Biblioteken, Konserthuset, SALONGEN, Jutan m.m. 

 Dunkers kulturhus, teater, konserthus. Olympia med fotboll plus mycket annat. Skräp att 

flytta på gamla stationshuset. 

 Dunkers kulturhus, teatern. Tivoli. sportevenemang. 



 Dunkers kulturhus. Här behövs mer spännande utställningar. Turistbyrån är en katastrof. 

Huset känns mest att vara ett till för kommunens anställda och ungdomsaktiviteter. 

 Dunkers, Konserthus, Teater, Olympia, Arena, Fredriksdal, Bruces skog. 

 Dunkers, Sofiero, Pålsjö, Landpromenaden, Idrottenshus, Gröningen, Norrhamnen, 

Oceanhamnen faktiskt hela hamområdet. Och nu vart det snart är jul en tunnel mellan våran 

hemstader Helsingborg och Helsingör. 

 Då säger jag Bruce skog. 

 Där jag bor finns en underbar gräsmatta som hotas av förtätning, denna förtätning görs 

bland annat med motivationen att man ska utveckla grönområdet. Varför behöver 

grönområden utvecklas till sterila gräsmattor som ingen vill vara på. Staden borde istället 

skapa fler ombonade skyddade grönytor i närområden som kan användas för samkväm och 

fri lek för barnen. 

 En fin stadsmiljö. Bra kulturarenor. Ett pulserande uteliv. En fantastisk kustremsa. 

 En grönare stad. Större kulturutbud utanför stadskärnan. 

 En hel del av kommunens verksamheter uppfattar jag fungerar bra. Sedan finns det dem som 

funkar uselt såsom socialförvaltningen och vissa skolor mm. 

 En livfull och vacker stadskärna. 

 En trevlig stadskärna, närhet till Sundet och fin natur längs landborgspromenaden. 

 En väldigt stöttande kommun i många avseenden. Kan inte nämna något specifikt just nu. 

 Ett brett utbud av aktiviteter finns redan men inget kan inte bli bättre. 

 Ett grönt city som är tillgängligt för så många som möjligt. Människor som vill delta och 

påverka. Information och insikt om följder av förändringar, objektiva, kunniga och sakliga 

konsekvensanalyser av dessa. 

 Ett levande city. 

 Evenemang. 

 Fairtrade och ekologiskt tänk. Långsiktigt miljötänk. 

 Fantastisk blomprakt i stadens alla krukor! Vackra juldekorationer, påsk osv Städning av 

centrums gator och promenadstråk. Kulturkortet är en jättebra idé! Sofiero och Fredriksdals 

parker är ett stort plus. 

 Fantastiskt kulturutbud för både barn och vuxna. Staden satsar på att göra staden fin vid tex 

jul och påsk. Strandlivet! Tillgängligheten till vårdcentralen. 

 Festivaler mm. 

 Fiber. 

 Fin miljö i strandnära områden. Göra samma uppryckning i andra delar av staden. 

 Fin natur och många vattenmiljöer. 

 Fin natur. 

 Fin utsmyckning av stadsrummet, med lampor o blommor etc. 

 Fina friluftsområde. 

 Fina och välskötta parker som gör det möjligt att promenera och varva ner i trevliga miljöer. 

Det finns också många fina lekplatser i staden, vissa skulle dock vara i behov lite 

uppfräschning, såsom vikingsbergsparken där leksakerna börjar känns slitna. 

 Fina parker och arrangemang. Gågator och torg där människor kan träffas och trivas. 

 Fina parker och grönområde. Utsmyckning av staden. Bra kulturutbud. 

 Fina parker och grönområden, både strandnära och mellan hus och byggnader. 



 Fina parker och grönområden, fin strand, stort kulturutbud och många restauranger.

 Fina parker som Pålsjö skog och Fredriksdal. En fin teater, ett fint konserthus, Dunkers

kulturhus m.m. Utveckla och skaffa bra, billiga mötesplatser för äldre. Alla har inte råd att

betala dyra restaurangbesök m.m.

 Fina promenadvägar som hålls fria från snö och skräp.

 Fina strandpromenaden och mer bänkar i våra parker.

 Fina stränder, cykelvägar, promenadstråk, samt hamnar och parker.

 Fina stränder.

 Fina strövområden - både i skogar och utmed havet.

 Fina strövområden som Bruces naturreservat, Pålsjö skog och Filborna skogspark. Värna

fågellivet i Bruces! Flera arter har stora svårigheter att överleva pga att deras ungar blir offer

för mink (?) och trut (?), stora sjön (våtmarken) i Bruces har blivit totalt ockuperat av trut- 

och måskolonier, där vi för några år sedan hade mycket mer av t ex gravand, knipa, vigg,

vadarfåglar. T.o.m. knölsvanen har fått stora svårigheter att föda upp ungar där. Något gick

fel när man grävde om och ut sjön! Avsikten var säkert god men resultatet blev förödande.

 Fina strövområden, fantastiska stränder.

 Fina utsmyckningar vid högtider, hyfsad många grönområden.

 Fina öppna grönområden och stränder. Många multiarenor som uppmuntrar till fysisk

aktivitet. Bygga ut permanenta och korttidsboenden för ökad livskvalitet för en åldrande

befolkning. Ingen livskvalitet att behöva ligga kvar på sjukhus och vänta på korttidsboende

när man inte är i behov av medicinsk vård.

 Finns det något?

 Finns det?

 Finns några cykelleder i skogsmiljöer.Skulle kunna utökas med fler mountainbikes-slingor.

 Finns redan: Helsingborg har många fina naturområde. Utveckla/förbättra:

Trygghet/säkerhet (snabb hjälp med hög kvalitet gällande sjukvård, polis, ambulans,

brandkår).

 Finns stränder.

 Finns: Gröningen, restaurangutbud, Fria Bad, vacker stadskärna Fortsätt utveckla

verksamheter liknande The Tivoli, ta vara på eldsjälars kreativitet.

 Fler evenemang för invånarna på stan.

 Fler evenemang med familjär miljö. Fler parker och lekplatser.

 Fler och välskötta cykelbanor. Behålla alla grönområden.

 Fler trygga naturområden som man kan vistas i på fritiden, utbud av sportaktiviteter.

 Folkets hus, göra kulturen öppnare för aa och bygga vidare på mötesplatser för folket.

 Folkliga nöjesställen inte bara finkultur.

 Fortsätt att utveckla Kollektivtrafiken med förmånliga biljettpriser för unga och äldre.

 Fortsätta att skapa ett naturreservat om året. Prioritera gröna värden (dvs, kulturella

aspekter inom ekosystemtjänster) även vid förtätning. Kollektivtrafiken måste bli betydligt

bättre - även på landsbygden - för att alla ska kunna ha möjlighet att inte behöva äga egen bil

- mycket för demokratiska och jämställdhetsaspekter. Att behöva äga egen bil skapar ingen

livskvalitet.

 Fortsätta att utveckla möjligheterna att studera på högskolenivå i staden, större utbud av

skolor/kurser.



 Fredriksdal och skogen utanför. Orörd natur mitt i stan. 

 Fredriksdal, Sofiero, simhall, skridskohall, Pålsjö Skog, stränderna, restauranger, Närheten till 

Helsingör med båtarna. Bokbussen som kör nära hemmet och med möjlighet att boka bok 

online. 

 Fredriksdal. 

 Fredriksdals museum och trädgårdar. Dunkers. Pålsjö-/Väla-/Bruces skog. 

 Fri wifi. Bilvägar (men de borde vara bredare). Restaurangers uteserveringar. 

 Fria bussresor. 

 Friluftsområden inkl bra badmöjligheter utomhus. Sommartid saknas strandbad med 

hoppmöjligheter, rutschkanor i eller in i vattnet. Lär av Höganäs! Vintertid ett äventyrsbad. 

 Friskvård. 

 Fritids-aktiviteter för alla åldrar. 

 Fritidsområden. 

 Fritt wifi. 

 Fylla restaurangerna som finns istan dom är oftast halvtomma även fredagar och lördagar. 

Titta på Göteborg, där kommer man knappast in på någon restaurang om man inte har bokat 

innan. Ett levande city både om dagarna och kvällarna är A och O. 

 Följande finns till viss del men behöver också utvecklas ännu mer. Ordning & reda. Bra 

städad miljö. Tillgänglighet. Typ cykelvägar, övergångsställe och framkomliga vägar. Alltså 

inte försvåra för bilister med tex bussfiler odyl som gör att belastningen på andra gator ökar 

kaosartat. 

 För egen del så är det inte så mycket tillgänglighet av aktiviteter som skapar god livskvalitet 

utan mer känslan av frihet som gör att man känner att man t.ex har råd att sluta på ett alltför 

stressigt jobb. Möjligheten att kunna styra över sitt eget liv. De tjänster jag tycker är viktiga 

att de finns tillgängliga och håller hög kvalitet är skolan och sjukvården, även psykvården som 

verkar helt ha avvecklats. 

 För mig främst natur. Utveckla t.ex. vandringsleder. Leden i Råådalen kan förlängas bortom 

Gantofta. Bruces skog är tråkig och ful, jmf gärna med Järavallen. 

 För mycket smala verksamheter, endast för ett fåtal. Återgå till festivalen som det var innan. 

HX bara för ett fåtal återigen, när skall man inse att det är ett fiasko. 

 För stor fokus på att förändra redan fungerande saker, det saknas en bra kommunikation 

med staden från kommundelarna, det är för lätt att välja bort buss och tåg som går med 

förstora mellanrum, att tex åka buss till Väla tar stundtals 50 minuter där bilen gör samma 

resa på 10. Även kommunikationerna nattetid då vi är fler och fler som jobbar dygnet runt 

borde ses över, även att man slutar att ta ut vinster ur välfärden. 

 För äldre personer - fler boendeformer, som kan tas i anspråk utan alltför långa väntetider. 

Äldres oro för att bo ensamma bör tas på större allvar. 

 Förbättra fritids och skola. Föräldrar mår bra och betalar gärna skatt om skolan är bra. 

 Föreningslivet. 

 Ganska ny i Hbg men en sak som staden verkligen gör bra är dess utsmyckning på offentliga 

platser. Juldekorationer, klockspelet i rådhuset etc etc. Den offentliga utsmyckningen i 

staden är väldigt bra. Likaså ställningstagandet med Prideflaggor etc. Bra gjort. 

 Gasutviningen på Filborna. Mindre trafik in i centrum. Grönområden och parker runt om i 

Hbg. 



 Go-cart, Paintball, Puber/Klubbar, Arbete, Scandlines. 

 God arbetsmiljö, bra och trygga bostadsområden, stressfri tillvaro med bra skolor. 

 God möjligheter för fritidsaktivitet finns redan. Det som saknas är bredden i aktiviteterna, 

många barn och även vuxna vill inte gå på gym eller liknande för dom känner sig osäkra. 

Starta nya grupper i "folkhälsa" för alla åldrar. 

 God omvårdnad för äldre I KOMMUNAL REGI. 

 Goda cykelvägar som kan markeras på ett tydligare sätt. De blir mer synliga för 

gångtrafikanter och ger minskad risk för påcykling. Fina parker som kan få bättre belysning, 

för ökad trygghet. 

 Goda fritids platser. 

 Good public transport systems, Clean, well lit-up and secure streets and to ensure all Citizens 

feel safe and secure on a day to day basis. 

 Gott om grönytor. Trevliga bostadsområden. Närhet till havet. 

 Gott om kulturutbud. 

 Gott om träningsställen. Aktiviteter i stan är bra men skulle önska mer aktiviteter för barn. 

Gärna guidade studiebesök på tex soptippen, brandstationen. 

 Gratis FRISKVÅRD! Äta bra, motionera på enkla villkor, inga dyra gymkort. 

 Grön stad, inte mer granit, kongreshus eller arenor som koster och enbart är till glädje för de 

få. Mer satsning på människors närmiljö. 

 Gröna miljöer, skog, park och stränder. Förtäta inte bort våra gröna ytor. 

 Gröna områden för motion och friluftsliv. 

 Gröna områden som delvis är gåvor från privatpersoner är positivt. Nuvarande områden skall 

förminskas för att bebyggas. Vansinnet att riva Sundspärlan, som har en besöksfrekvens på 

80 000 människor. Skall det öka livskvaliteten?????? Låt trycket på Jordbodalens område inte 

öka. Kommunledningen struntar i livskvalitet om man kan få fler människor hit. Livskvalitet 

kommer från kvalitet och inte kvantitet. Mer kvantitet ger lägre kvalitet. 

 Gröna stråk och parkerna. 

 Gröna ytor som inte skall försvinna i "förtätningsprojekt". 

 Gröna ytor, härliga badplatser. Satsa på fler stadsodlingar samt fler mötes- platser som 

förenar över ålders-och etniska gränser. 

 Gröna ytor. Fortsätt utveckla möjligheterna till spontanidrott för ungdomar. 

 Gröna ytor. Renare luft. Mer eldrivna fordon inom staden. Rent vatten och ren natur. 

Lättåtkomlig natur för alla. 

 Gröningen och strandpromenaden mellan Norra Hamnen upp mot Sofiero är Helsingborgs 

pärla. Cyklar till Larödbaden längs stranden från centrum nästan varje dag. 

 Gröningen är bra. Se bara till att den blir en plats för alla och inte bara för dem som skriker 

högst. Lär de nya medborgarna respekt och hänsyn mot andra, så man kan umgås utan bli 

hotad med repressalier när man påpekar felaktigheter. Det är diskriminerande att bli hotad 

av andra folkgrupper. 

 Gröningen, närheten till vattnet. Hamnarna (Norra hamnen, Råå småbåtshamn). 

Stadsteatern, alla restauranger och kaféer. Få väck styggelsen Kemira, inte låta dem utöka 

verksamheten överhuvudtaget! Stopp med det! Få bort cyklarna från Kulla-GÅ-gatan, de blir 

allt fler för varje gång jag går där (finns inga cyklister inne på Väla!). Ändra inriktningen på 



Dunkers kulturhus - snegla på Louisiana/Arken! Förbättra tillgången till offentliga toaletter, 

som går att använda, gärna mot en högre avgift, typ 10-15 kr. 

 Gröningen, utveckla parkerna (renhet).

 Grönområde, närhet till strand, skog etc.

 Grönområde, parker.

 Grönområden & skogar (värna dem), hundhägn, spännande & lockande lekplaster för barn i

olika åldrar, uppmuntra och stödja det skånska jordbruket (minska på konstgödsel för bättre

mat och mindre övergödning), miljöutbildning/inspiration för företag och allmänhet (tex

Miljöverkstaden, miljökonferensen Gröna idéer).

 Grönområden att njuta av naturen i; följa blommornas och fåglarnas livscykel eller bara

kunna strosa runt och andas frisk luft. Grönområdena får inte minskas, snarare utökas. De är

stadens lungor och alltså också invånarnas andningshål - i dubbel bemärkelse! De vackra

blomsterarrangemangen runt om i staden året om är också till stor glädje.

 Grönområden gör fler centralt istället för att bebygga.

 Grönområden kulturella aktiviteter.

 Grönområden och kontakten med sundet. Att se vattnet när du cyklar och promenerar.

 Grönområden och kultur.

 Grönområden och naturupplevelser i anslutning till boendeområden.

 Grønområden och tillgång till før ex hamnar før fiske etc.

 Grönområden osv, "oaser"/parker/öppna ytor och områden inom Helsingborgs tätort. Att

låta naturen/grönska alltjämt ha en närvaro även inom tätorten och centrum, i någon mer

eller mindre utsträckning och omfattning! Att det finns platser och områden där ljudnivån är

betydligt lägre vad gäller buller, oljud och dylikt; då tänker jag på "onaturliga" ljudkällor som

ljud från bilar, fläktar, industri och sådant.

 Grönområden utegym nytt bibliotek.

 Grönområden åt alla, mera kultur- till billigare pris, kollektivtrafiken, bygg massor av nya

bostäder som folk har råd att bo i, fortsatt satsning på återvinning och rent vatten.

 Grönområden, idrottsanläggningar både ute och inne, stränder, aktiviteter för barn på loven

(viktigt för att alla barn ska få en chans att ha roliga och meningsfulla skollov), breda

utbildningsmöjligheter, valmöjligheter inom barn- och äldreomsorg, integration, fungerande

kommunikationsmöjligheter (även med bil) och bra boende för människor i olika livsfaser.

 Grönområden, kulturliv, unik närhet till havet,.

 Grönområden, naturreservat, kollektivtrafik, offentliga mötesplatser för människor oavsett

ekonomi och ålder.

 Grönområden, parker, förtäta ej i dessa.

 Grönområden, symfoniorkester, teaterensemble och uppenbarligen miljö för intressanta

restauranger att överleva.

 Grönområden.

 Grönområden. Gärna fler cykelvägar ovanför landborgen så att snorungar under 18 inte

cyklar på trottoarerna.

 Grönområden. Men Fredriksdal borde ha fri entre´. Bibliotek, bokbuss.

 Grönområden. Slopa inträdet på Fredriksdal och starta några fik som kan ge inkomst. Lär av

hembygdsparken.



 Grönområdena, tex har sjön vid gamla kvarnen Rååns dalgång helt vuxit igen och behöver

rensas. Stadsodlingarna där engagerade odlar sina egna grönsaker är mycket trevliga även

för förbipasserande.

 Grönområdena.

 Grönska, tänker speciellt på renoveringen vid knutpunkten och den "gröna väggen", mer av

detta! HBG har många grönområden men grönskan är tämligen segregerad, få in mer

grönska och frodighet på ställen som saknar detta. Gör gärna något åt det spektakulära

hållet, utan att det blir tramsigt, framhäv grönskan så att människor ser och påminns att den

finns där. Nå människor när dom är som mest stressade, när de ska ta sig från punkt A till

punkt B. Bryt deras stressade tillstånd, fånga deras uppmärksamhet och vägled deras tankar

tillbaka till nuet genom vacker och rogivande grönska.

 Grönytor i närområdet som underlättar rekreation och motion i olika former.

 H+ är ett bra exempel på utveckling som förtätar staden, fortsätt med det. Men det går att

bygga ännu tätare, det skapar även en puls som många saknar i city.

 Hamnar för fritidsbåtar.

 Hamnen, båtarna.

 Har redan besvarat frågan.

 Hav och stränder, vacker miljö och bra kommunikationer.

 Hav, stad, skog allt finns i denna underbara stad.

 Hav, strand, natur är viktigt och kommunen måste värna om och sköta väl.

 Hav, vissa skogspartier, vandringsvägar.

 Havet, hamnarna strandpromenaden Pålsjö skog. Uppmuntra livsmedelsproduktionen i

kommunen. Att vi har betande djur. Mjölkgårdar. Fiskare, Få igång kustsjöfarten, inga

containers från Högnäs till hamnen i hbg.

 Havet, pålsjöskog caféer.

 Havet, skogen.

 Havet.

 Hela matutbudet idrotts anläggningar.

 Helsingborg är en alltför segregerad stad. Mer stöd till kulturen. Det verkar vara en alltför

ensidig satsning på idrott.

 Helsingborg är en stad med mycket grönområden, parker och rekreation som det bör värnas

om och göras mera tillgängligt för alla.. Låta äldre använda lokaltrafiken utan kostnad för att

alla ska få tillgång till ett mera socialt liv oavsett ekonomi.. Tycker det skulle vara en

självklarhet att dem som byggt upp denna underbara stad ska på äldre dar kunna få njuta av

den.

 Helsingborg är välskött vad gäller planteringar och högtidsdekor. Mer hänsyn till omgivande

arkitektur vid nybygge. Råå är ett exempel på hur dåligt det kan göras. Sigtuna är ett exempel

på hur bra det kan göras. Behålla samma känsla istället för att maximera byggherrars vinst

borde gå före.

 Helsingborgs läge vid havet och närhet till andra länder med båt, tåg och bil. Förändringen

från industristad till kunskap- och logistikstad på ett miljövänligt sätt.

 Helsingborgs symfoniorkester, Musikskolan och en fin teater, fina parker,

landborgspromenaden.

 Helsingborgsfestivael, Koncerthuset.



 Hittarp och Domstens stränder och rekreations områden. 

 Håll havet rent!!!! Fixa avloppen och kolla tungmetaller. Bygg INTE i våra parker. Låt 

Pålsjöskog leva och utvecklas. 

 Här finns ett tämligen rikt utbud av kultur inom rimliga avstånd samt goda kollektiva 

transporter. 

 Här finns redan många trevliga områden att besöka och glädjas över. Människor är på det 

hela vänliga. Kanske kan trivseln på bussarna bli bättre. 

 Här finns tillgång till hav och Pålsjö skog. En del kultur men då kanske främst för att vi inte 

ligger så långt från Malmö - Köpenhamn. Utveckla tillgången till havet genom att se till att 

vattenkvaliteten håller måttet och bygg ut Pålsjö skog; men inte med hus. 

 Härliga naturområden. 

 Idag finns Kultur, en blandning av byggnader både nya och gamla. I och med att Helsingborg 

har två stora städer (Malmö och Köpenhamn) som granne måste man fortsätta utveckla 

staden och öra den attraktiv för företag och privatpersoner att flytta till/stanna i. Att 

fortsätta bygga nya attraktiva bostäder för att få ner bostads bristen. 

 Idrottsanläggningar Skog tätt inpå knuten Laddstationer för hybridbilar. 

 Idrottsanläggningar, parker, blomsterarrangement, rena miljöer, aktiviteter för alla. 

 Idrottsrelaterade evenemang. HIF på Olympia, tex. 

 Infrastrukturen är bra. Bra att fiber byggs ut. Aldrig problem med el eller vatten. Vet inte 

exakt hur det är med matbutiker runt om Helsingborg men vad jag vet finns en alltid nära. 

 Inget. Helsingborg känns bara mer och mer segregert,både etniskt och 

kulturellt/intelektuellt. Kultursatsningaar etc når inte de som inte redan tillhör den kulturella 

överklassen. 

 Inget. Ni förstör Helsingborg med att bygga hotell och Kongresshus och tar bort The Tivoli. Ni 

fördärvar mer än förskönar staden. 

 Inorra delarna av staden har vi redan Gröningen, Pålsjö skog, nästan alla 

kulturinrättningarna, men vad finns sånt här på söder? Det enda är det fina biblioteket i 

stadsparken som förenar norr och söder, så det borde man satsa på att bevara där vid en 

ombyggnad och kanske även göra den parken trevligare. 

 Inte intressant för mig för i mitt område gör ni inte för mycket. 

 Inte mycket. 

 Inte mycket. Politikerna lyssnar inte på invånarna. 

 Inte mycket....vad finns för barnen inte mycket .... 

 Jag förstår att man skall säga Dunkers , teatern konserthuset. Men efter många år rätt trött 

på detta. Arenan Olympia Sorry. 

 Jag har svårt att se hur ni i kommunen kan bidra till mina relationer och mitt umgänge! 

Skogen finns ju där, och den kan ni inte utveckla - bara ta bort nedfallna träd... 

Familjerådgivning är bra, men annars kan jag inte göra kopplingen. Men, ett hållbart arbetsliv 

där personal själv kan känna att de styr och att de mår bra är viktigt. Tex tänker jag på de 

vårdboende som ska upphandlas privat. Jag tycker synd om personalen som valt en viss 

arbetsplats, som sedan tvingas till nytt. Är inte poängen med valfrihet att den som vill kan 

starta vårdboende, inte att kommunen ska bjuda ut sina boende? I vilket fall, ett sunt 

arbetsliv är A och O. 



 Jag skulle önska att man satsar mer på åtgärder för att ta bort klotter och hålla staden ren. 

Belysning är också viktigt. 

 Jag tror att de medel kommunen lägger ner på kommunikatörer kunde användas bättre t ex 

på ökad bemanning i äldreomsorgen. 

 Jag tror att de som förstör tryggheten är folk som inte mår bra. Arbetet med ungas psykiska 

ohälsa bör fortsätta. 

 Jag tycker att staden kan utveckla sina ansträngningar för en ren miljö och ett gott kulturliv. 

 Jag tycker det saknas ett äventyrsbad och jag är 27 år. Tänk då hur mkt barnen saknar det. 

 Jag tycker INTE att ni verkar för att bevara vår miljö med parker, fritt mot havet osv. Bara en 

massa skrytbyggen. Exempel Dunkers, Nya Arenan, Strandvägen med sina konstiga 

installationer m.m. Inget museum osv. 

 Jag tycker inte Hbg skiljer sig mkt från andra kommuner/städer jag bott och verkat i men det 

som skiljer är HAVET. 

 Jag tycker ni talar med kluven tunga. Ett par exempel: I er film (som höjde mitt blodtryck till 

ohälsosam nivå) talas det bland annat om biologisk mångfald och Helsingborg som en grön 

stad. Samtidigt vill kommunen riva Sundspärlan och bygga hus i Jordbodalen. Vi ska handla 

mindre enligt filmen, samtidigt får Väla växa ohejdat. vad är för mening med att producera 

sådant här meningslöst dravel? 

 Jag uppfattar Helsingborg som en trädgårdsstad. Därför borde all nybyggnation anpassas till 

den rådande stadsbilden. Jag tycker mycket om Gert Wingårdhs hus vid Margaretaparken 

liksom Jais Nielsens hus vid Slottsvångsskolan, samt även den nya Magnus Stenbocksskolan. 

De husen skapar i mitt tycke god livskvalitet. (Jag gillar i-n-t-e det nya huset i hörnan 

Tågagatan-Pålsjögatan, som gör ett hårt och brutalt intryck och inte alls passar i min 

uppfattning om Helsingborg som en trädgårdsstad) Stadsbyggnadskontoret bör inte vika sig 

för byggherrarna. 

 Jag vet faktiskt inte, eftersom i mitt område Söder om Centrum, här finns i princip inget ting 

som kan förhöja trevnaden. Med tanke på alla ljus installationer som är utspridda i centrum. 

Som man råkar se om man går in på FaceBook och grupper som I Hjärtat av Sundets pärla. 

Det är det närmaste jul smyckningen vi kommer oss tillgodo. 

 Jag vet faktiskt inte, för jag har inte fått någon hjälp eller livskvalitet av kommunen, snarare 

problem och minskad livskvalitet. 

 Jag är inte så jätteinsatt, men jag tycker att det är bra med aktiviteter som att städa 

stranden, ljusfestivalen, som man kanske kunde utveckla ännu mera och införa lite AI-events 

och high-tech presentationer som alla kan prova och bli intresserade av. Föredrag om 

hjärnan och mindfullness eller yoga/meditation (även för barn vilket jag tror verkligen skulle 

vara bra och förbättra miljön/prestationerna i skolan). 

 Jobb. 

 Jobba för att behålla grönområdena, parkerna där människor kan vistas och umgås med 

andra. 

 Jobba för oss. 

 JoJo kort till 70-åringar.Göteborg startar vid 65 . 

 Kan ej svara. 

 Kan inte komma på något. 

 Kan inte peka på någonting på rak arm - får tänka efter ett tag. 



 Kan tyvärr tyvärr inte komma på något. Människor jag möter har ingen kvalitet på livet som 

kommunen på något sätt varit involverad i. Vi betalar ju skatt alla både en och två gånger för 

samma sak. 

 Kanske inte så mycket bilar. Lite mindre skulle väl förbättra luften. 

 KKSB är ett bra alternativ och California som är platser för unga och äldre att få skapa saker 

och möta likasinnade. Biblioteket är också något som är essentiellt för en stad, en plats att 

vara på i lugn och ro och kunna läsa och få hjälp. Jag tycker att det behövs mer grönområden 

och stadsodlingar, som kan skapa förutsättningar för möten mellan invånare. På det sättet så 

kan vi enklare mötas och göra någonting meningsfullt tillsammans. Jag tycker det är viktigt 

att ha platser som vi kan vara på och göra saker utan att det ska kosta en massa pengar. 

Platser för att ställa ut sin konst, för att skapa saker och ha möten, och för konserter för 

lokala och andra musiker. Fler fritidsgårdar med fokus på skapande och utveckling, kanske 

odlingar i samband med dem. Jag tror också det är viktigt att medborgarna är med mer och 

får ta beslut om vad som ska byggas i staden, för att den ska vara en plats som vi alla värnar 

om, känner oss inkluderade i och kan känna en glädje och ett ansvar för. 

 Klimatet. 

 Knappast något värt att nämna. 

 Kollektivtrafik till rimligtvpris. Kulturkortet. Senior sport school. 

 Kollektivtrafiken borde vara billigare för att locka fler till att åka. 

 Kollektivtrafiken, bra men kan bli bättre. Äldrevården i privat regi kan bli bätre. Uttalande 

från issa kommunpolitiker i ämnet gör att vi är många som tappar förtroendet för poitiker. 

 Kommer inte på vad hbg kommun skapar för livskvalitet som inte finns någonannanstans. 

 Kommunala busstrafiken så att man kan ta sig hem på kvällar och helger. (Alla har inte egen 

bil) Gratis busskort från 70 år!. 

 Kommunen måste satsa på det som är grundläggande dvs skola, barnomsorg, äldreomsorg. 

Här finns mycket att utveckla. de flesta av Sveriges kommun satsar betydligt mer per elev än 

vad Helsingborgs kommun gör. 

 Kommunikation/busslinjer till ytterområdena - borde byggas ut. 

 Kommunikationer såväl tåg som buss kan bättre anpassas efter resenärernas önskemål gm 

ankäter. 

 Kommunikationerna kan förbättras, tätare turer och billigare. Varför har busslinje 10 

ändrats? Krafttag mot de som bryter mot våra regler självklart i kombination med att förklara 

varför vi har dem. Säkrare miljö dygnet runt, man skall kunna gå hem själv en kväll genom 

staden utan oro. 

 Konserthus och kallbadhus. 

 Konserthus och teater. Gärna att musikaler sätts upp. 

 Konserthuset, men det måste till bättre arrangemang på helgerna, mycket sker på 

vardagarna när man inte hinner. Havet och dess promenadstråk, kan utnyttjas bättre, för 

mycket asfalt. Bredare kulturliv med opera, jazz, balett osv. Fler och bättre uteserveringar på 

sommaren, vissa är bra men många är haffsigt gjorda och här kanske man kan få till en 

standard som skapar trivsam miljö i staden. 

 Konserthuset, teatern kan bli bättre, dunkers kan bli bättre, fredriksdal, sofiero kan bli bättre, 

entreerna är för höga för pensionärer sjuka arbetslösa och ungdomar, biblioteket kan bli 



bättre med en inglasad servering och mötesplats i stadsparken med fler toaletter, förena 

hela staden med aktiviteter och utbyte av erfarenheter, lära av varandra. 

 Konst och kultur på en arvoderad och professionell nivå. Småskalighet och närhet, personlig 

relation i mötena med sjukvärden, ta gemensamt ansvar för ensamkommande barn och 

flyktingar och dela med oss. Fortsätta med en human och samarbetsvillig inställning till EU- 

migranter. 

 Kontaktcenter, en punkt för att ställa frågor, enkelt att navigera sig fram felanmälan-appen, 

alla barriärer rivda för att kunna rapportera in problem och känna sig delaktig, att staden 

bryr sig och få feedback på sina tankar om staden god kollektivtrafik men Knutpunkten känns 

inte värst attraktiv för sitt syfte, borde fräschas upp gröningen. 

 Kultur o cykelvägar. 

 Kultur och sport. 

 Kultur som hamnen den nya. 

 Kultur, natur och sport. 

 Kultur, parker och grönområden, god arkitektur, offentlig konst, Kallis och Pålsjöbaden, fina 

stränder, tillgängliga sporthallar, bibliotek. 

 Kultur. 

 Kultur. Fast det behövs en öppnare attityd mot fria kulturutövare/ fria grupper.Havet, härligt 

att staden öppnats mot sundet. 

 Kulturarrangemang. 

 Kulturell verksamhet. 

 Kulturella sektorn. 

 Kulturella utställningar och evenemang. Fler attraktiva utställningar och bättre nyttjande av 

Dunkers. Fler attraktioner kopplade till kulturkortet. 

 Kulturellt utbud med teater och konserter. 

 Kulturen, sundspärlan, strandnära delen av staden. 

 Kulturevenemang. 

 Kulturinstanser som Stadsteatern, Dunkers, konserthuset, THE TIVOLI!! Pålsjö skog. Utveckla 

umgängesmöjligheter på söder: caféer, restauranger där man kan mötas. 

 Kulturinstitutionerna. Naturområden. Vackra och trivsamma bostadsområden. 

 Kulturlivet och bra kommunikationer. 

 Kulturlivet och hålla rent på gator och torg. Försöka leva upp till snacket om en 

konkurrenskraftig skola, lägga mindre pengar på jippon och informatörer och annat luddigt. 

Sluta snacka om framtiden på ett sätt snarare får politiker att framstå som om de lever i ett 

parallellt universum. Fixa här och nu istället för skitsnack om 10-15 år. Ta hand om de 

flyktingar som kommer hit och få in dem i jobb. 

 Kulturlivet, hastighetsbegränsning i trafiken, renhållning av gator och torg. 

 Kulturlivet, idrott och friskvärd. 

 Kulturlivet. 

 Kulturlivet. Parker och grönområden. 

 Kulturlivet. Promenadstråk. Vackra omgivningar. Förvara bevara grönområden. 

 Kulturutbud samt inte förstöra kulturutbud som till ex Sundspärlan, Folkets Hus o dyl. 

 Kulturutbudet är bra och får inte glömmas bort när svångremmen behöver dras åt för att 

säkra t.ex. sjukvården. 



 Kulturutbudet, omsorg om gamla och sjuka. mera arbetstillfällen, fler billiga bostäder. 

 Kulturutbudet. 

 Kulturutbudet. Göra musikskolan för barn mer tillgänglig, alldeles för långa köer idag. 

 Kulturutbudet. Inte fler krogar. 

 Kunna ta mig ned till havet för att hämta kraft året runt Tillgång till stort urval av 

restauranger och pubar. 

 Källsorteringsstationerna. Vi har t o m fått en container för kläder, väskor o skor på vår gård - 

toppen! Parkerna är välskötta och trevliga att vistas i (men lite väl mörka på kvällarna...). 

 Landborgs promenaden är ett fint promenadstråk, men kunde varit i ett bättre skick . Att gå 

på Sofiero , Fredriksdal och stadens parker är alltid trevligt, för de sköts bättre. 

 Landborgspromenaden, parker, ett rikt kulturliv och närhet. 

 Lekparker, samlingsplatser, badhus, ishallar mm. 

 Lekplatser och parker. 

 Levande stadskärna, må bra kören på Dunkers, aktiviteter för barn och familjer där 

Hembygdsparken i Ängelholm och Järnvägsmuseet är mycket fina exempel som skapar värde 

för de boende i kommunen. 

 Livskvalitet är ju också att ha tillgång till kultur. 

 Lokal el, fjärrvärme, comms,. 

 Lokal hälsovård. Extetisk stad men alltför koncentrerad till Centralorten. 

 Luften, vatten och naturen. 

 Låta bli Hamntorget. 

 Läget o närhet till naturen, t ex Sofiero o Fredriksdal, Pålsjö skog stranden. 

 Läget vid havet, alla grönområde. 

 Läget vid Öresund, närhet till det mesta. 

 Läget. I stan finns allt från hav till skog. Mer specifikt: fortsätt utveckla utegymmen. Flera 

håller låg kvalitet och ställningarna är värdelösa (alltför breda dipsställningar, glatta/hala 

pullupbars etc). Ta in en expert. Fortsätt utveckla idrottsoasen. 

 Längre öppettider på Pålsjökallbadhus. Bastubad och ett dopp i havet är bra livskvalité. 

 Man borde se över vårdtagarnas livskvalité inom stadens äldreboende där det så fint finns 

värdegrunder som inte en sekund är individuellt framtagna. Från en besviken arbetsterapeut 

i Helsingborgs stad. 

 Man ska ordna mer för hemlösa och utsatta. Ingen ska tvingas sova i sin bil, i en 

trappuppgång eller på en offentlig toalett. Alla ska få ha sin vrå på ett boende. För mycket 

byråkrati för att få hjälp av socialen. 

 Med tanke på att pensionärers ekonomi är sämre än yrkesarbetande, vore det bra att 

reducera kostnaden eller ge bidrag till gymträning eller liknande för denna åldersgrupp. De 

behöver mest av alla hålla sin kropp i jämn rörelse så inte leder och muskler stelnar. Givetvis 

behöver ALLA röra regelbundet på sig! Men de yngre klarar lättare av att komma igång med 

idrott mm då deras muskler och leder klarar igångsättning bättre en gamlas förkalkade leder 

och muskler som lätt "överansträngs med skador som följd!. 

 Mer cykelbanor. 

 Mer grönt på torg och längs strandpromenaden! Även annan utsmyckning av Strandvägen är 

att önska. 

 Mer rekreationsområde, satsa mer på idrottsanläggning. 



 Mer utomhusaktiviteter för barn o ungdom. Bygg en äventyrspark!!!.

 Miljö, kulturfrågor.

 Miljöarbete, men inte som det ser ut på Stenbocksgatan.

 Miljöarbetet.

 Miljön i stadskärnan.

 Min upplevelse är att det finns en gemensam vilja både politiskt som hos tjänstemännen.

Fortsätt på den vägen och kanske bjuda in några från Helsingborgspanelen till

rundabordsdiskussioner för att ännu mer förankra och förstärka i de frågor som gör att

Helsingborg fortsätter på rätt väg.

 Mina kontakter med vården för såväl mig själv som familjemedlemmar har gett ett gott

intryck. Ett bra kulturutbud.

 Mindre evenemang så som midvinterljus etc.

 Motionsmöjligheter utomhus (Pålsjö skog m.m.) och övriga idrottsinrättningar, Slingorna i

Pålsjö skog kan skötas bättre. Utomhusgymmen trevliga, men redskapen inte så bra.

 Multiarenan.

 Musik, mer musikaler samt konserter av alla slag på offentliga platser. Musik gör foäök

glada?

 Musik, teater bättre konstutställningar.

 Musiklivet (HSO, kammarmusiken etc) Kultur i närområdet inkl. Kullabygden och Ängelholm.

Väl fungerande lokatrafik dagtid Trevliga gröna bostadsområden (hotade av obetänksam

förtätning).

 Musiklivet. Inte donkadonka musiken utan klassiskt och blåsmusik.

 Mycket finns redan men man borde öka taken i förändringen av Södra Helsingborg och då

inte minst byggande av bostäder och ny miljö längs havet, skulle förändra delar av staden på

samma sätt som skett i Malmö.

 Mycket finns! Konserthus, Stadsteater, Dunkers, Sofiero , Fredriksdal, Nya Kaj- och

Strandpromenaden med Gröningen, färgetrafik och parker. Rickard Nilssons kartläggning och

arbete med matlivet i staden tror jag på! Varför inte också se på det mångkulturella

restauranglivet på Söder? Engagera en "Gordon Ramsay", som kan lyfta restaurangerna där

och ge staden ett "Soho", som lockar människor med internationellt matintresse från när och

fjärran.

 Mycket såklart, men extra nöjd är jag med den konsumentrådgivning kommunen erbjuder

helt kostnadsfritt, fantastiskt bra.

 Många bra aktiviteter. Bättre kommunikationer så det mesta som finns inom kommunen blir

tillgängligt för alla. Bättre skola.

 Många cykelbanor, fler behövs.

 Många fina parker och grönområden som kan förbättras ännu mer med samlingspunkter och

"levande" vatten.

 Många grönområden.

 Många grönområden. Mycket kultur och alla vackra blomsterarr. som gör det väldigt trivsamt

att promenera i Hbg. och bara njuta.

 Många offentliga utrymmen och miljöer.

 Många pågatågsstationer, cykelvägarna.



 Många värdefulla inslag i centralorten men glöm inte bort att hela kommunen skall utvecklas 

för aktivt boende Samtidigt finns mycket stora möjligheter att erbjuda upplevelser, ex. 

vandringar i anslutning till de olika stationssamhällena Ta vara på och utveckla förhållandet 

stad-land. 

 Många ytor att mötas i city, fina grönytor, uppmuntran att bibehålla känslan av liv och 

rörelse i city. 

 Människors rätt att ta egna beslut om sin livsstil. Tryck inte in alla i samma fålla. Fortsätt 

utveckla upplevelser, dagliga minder, samt stora upplevelser som nybyggnation omdaning av 

staden etc. 

 Möblerna i stadsparken och att man kan låna verktyg på bibblan är lysande exempel. Arbete 

med att skapa bra skola så elever är glada och inte har problem. Är de nöjda får ni många 

föräldrar automatiskt med bättre livskvalité. Men satsa inte bara på de med extra behov, 

utan även på de duktiga eleverna så de kan briljera och skapa välfärd. Fortsätt hjälpa till så vi 

får stora olika evenemang hit så det finns förebilder till alla . Tänker på SM konståkning, air 

wipp, badminton senior VM m.m Detta är bra PR till staden om det görs bra Idrottsoasen är 

lysande exempel. Synd så få vet om och använder den bara. Underbart att den är bemannad. 

 Möjlighet för unga att få jobb. Fler gratisaktiviteter, typ festivaler, kulturkvällar osv för de 

som kanske inte har något annat socialt umgänge. 

 Möjlighet till sport och naturupplevelser. 

 Möjligheter för invånarna att ta del av ett vackert Helsingborg och få njuta av kulturella 

aktiviteter och goda möjligheter till fysiska friskvårdsaktiviteter och till olika sportaktiviteter. 

Tänk på alla åldersgrupper. 

 Möjligheter till friskvård???? 

 Möjligheterna till det naturnära boendet. Kulturinstitutioner som Konserthuset, Teatern och 

Dunkers kulturhus. Mycket värda att bevara och utveckla. Besöker alla dessa tre kulturhus 

med viss regelbundenhet. 

 Mötesplatser (fik och liknande). 

 Mötesplatser för barns behov, aktivitet och lek. 

 Mötesplatser, strandpromenaden med restauranger etc. För att nyttja Malmö/Köpenhamns 

regionen skulle det finnas tåg som gick även sent på natten på helgerna, som nu kommer 

man inte hem. 

 Mötesplatser. 

 Natur i staden, mer grönt och växter. 

 Natur och kultur Fredriksdal Sofiero ,Dunkers kulturhus osv.Stoppa utarmningen av Hbg 

city.Förverkliga drömmar om söder. 

 Natur och kultur. 

 Natur och miljö och att inte förtäta för mycket utan människor har nära till vackra 

grönområde och liknande. 

 Natur och parker, området vid havet och de firtidsommråden vi har t.ex. 

landborgspromenaden, Pålsjö skog etg. Frotsätta förbättra landborgspromendaden som man 

börjat med att förbättra trapper etc. Fixa belysningen I Pålsjö skog. 

 Natur sim skog, hav, stränder: rekreationsområden. Närheten till Danmark. Ofta lätt 

tillgänglighet till fritidsintressen. 

 Natur. 



 Naturen och satsningen på strandpromenaden, cykelvägar. Symfoniorkestern, Kulturskolan, 

biblioteken och kyrkornas musikverksamhet m.m. 

 Naturen, parker, stränder, stadsmiljön och kulturen finns men kan också utvecklas mer. 

Däremot saknar jag mer av livskvalitén än vad som finns inom tex vården som naturligtvis bör 

utvecklas ännu mer. Inga köer. 

 Naturen. valmöjligheter till olika aktiviteter. Behåll Sundspärlan! 

 Naturområde, grönska. 

 Naturområden, allmänna kommunikationer, begränsningar av biltrafik, öka tillgängligheten i 

staden (idag en fyrfilig stadsmotorväg). 

 Naturområden, sjukvård, äldreomsorg, träffpunkter. 

 Naturområden. 

 Naturområden/parker. Kulturlivet. 

 Naturområden/reservat borde göras tillgängliga för fler, inte bara gående utan även för 

cyklande och ridande. Fler cykelvägar och bättre hopkopplingar. Värna om 

grönområden/oaser inne i staden. 

 Naturslingor, träningsredskap i naturen, sittplatser på naturstigar, i dag är det dåligt med 

platser, det går att göra fina sittplatser med naturliga material som kan återanvändas istället 

att bara åka till tippen med. Ta bort en del stenöknar i staden och ersätt med grönska som 

det finns dåligt mitt i city. Människor mår bra mycket bättre med grönska. 

 Naturupplevelser. Sluta förtäta staden. Investera i parker och grönområden. 

 Ni borde sluta acceptera att söder är en sophög och ställa samma krav på handlare där som 

på norr. Det är inte charmigt med fiskmåsar och soplukt. För framtidens skull borde man 

satsa på grundskolan. 

 Ni lägger ner en Anhörigcentrum som betyder mycket för oss med maka eller make som har 

demenssjukdom. Det är det största stöd vi har och jag talar för många. 

 Norra strandpromenaden är ett bra exempel på när staden satsat rätt. 

 När man inte bor i centrum så räknas man bara som skattebetalare, inte mycket görs i 

ytterområden för trivseln ,tyvärr. Här är skräpigt och när man kontaktar kommunen om 

trafiksituationen eller att vi vill ha bättre gångvägar ut från bostadsområdet så struntas det 

bara i det. 

 Närhet och grönområden. 

 Närhet till fritidsaktiviteter. Närhet till miljövänliga drivmedelsalternativ. Bra urval av 

kollektivtrafik. Främja lokala entreprenörer med kärnverksamheten inriktad mot att minska 

det ekologiska fotavtrycken, ex lokala matproducenter. 

 Närhet till god vård, utrymmen för företagare att etablera sig och därmed bidra med 

arbetstillfällen, bra barnomsorg och skolor. Jag uppskattar att det finns många 

idrottsanläggningar (gym, badhus) och andra utrymmen för spontanidrott, ex. utanför 

Olympia och längs strandpromenaden. 

 Närhet till hav och natur. 

 Närhet till havet och strandpromenaden längs med havet. Att hålla stadens promenadstråk 

rena och upplysta. 

 Närhet till havet och utnyttjande av läget, grönområden insprängda i stadskärnan. 

 Närhet till havet, kulturutbud,. 

 Närhet till havet. 



 Närhet till havet. Fin landborgspromenad. Mysig stadskärna. Bra kulturutbud. 

 Närhet till havet? Gärna södra delen av staden. Satsa mer på alternativ kultur. Typ som 

salongen. 

 Närhet till Köpenhamn och Danmark. Öka samarbetet med Helsingör och andra delar av 

Danmark. 

 Närhet till natur: Jordbodalen, Pålsjö. Kulturliv med teater och musik. 

 Närhet till strand och natur. Utveckla stadskärnan och gör den till för kommunens invånare 

och inte konferenser och annat. Övrigt tycker jag att en stad som Helsingborg bör ha en 

större badanläggning med 50-meters bassäng så att kommunens invånare får möjlighet att 

kunna lära sig att simma. Idag finns det inte plats för alla barn och ungdomar som vill få den 

möjligheten, och skolans plikt då det gäller simkunnighetskrav följs inte. 

 Närheten och tillgången till havet. 

 Närheten och tillgängligheten till strand och hav men som kommunledningen sköter med ett 

alltför förstrött intresse. 

 Närheten och tillgängligheten till sundet. Naturen, och då framförallt norr om Sundstorget, 

med Gröningen, Pålsjö skog, landborgen och områden upp till Domsten, allt detta håller 

världsklass. Ett centrum med många restauranger och kulturella möjligheter såsom 

konserthuset och teatern. Många alternativ för mig som är intresserad av fysisk träning. 

 Närheten till havet och fantastiska "parker" med möjlighet till rekreation. 

 Närheten till havet utan att exploatera för mycket. 

 Närheten till havet, bra skogar - rekreationsområden - hundpromenader. 

 Närheten till havet. 

 Närheten till havet. Låt bli att bygga för havsutsikt som ex med Knutpunkten och kommande 

byggnad på ångfärjetomten. 

 Närheten till havet. Stränderna. Färjorna och närheten till Helsingör. Vackra grönområden 

som T.ex. jordbodalen med Sundspärlan där man nu tyvärr har planer på rivning för ny 

bostadsbebyggelse. En levande innerstad, som inte enbart består av restauranger och 

utskänkningsställen utan också med handel av olika slag. 

 Närheten till havet. Trevliga bostadsområden med grönområden Goda kommunikationer 

Helsingborgs centrala läge Restauranglivet. 

 Närheten till havet... 

 Närheten till naturen, skog/hav, göra dessa platser säkrare. 

 Närheten till vattnet å den fina naturen. 

 Näringslivsutveckling. 

 Närodlad mat. 

 Närproducerad livsmedel. Grönare parker. Lokala konserter. Mer barn aktivititer året runt. 

 Nästan allt är bra men inget är väl så bra att det inte kan förbättras. 

 Nöjesutbudet -. 

 Olika sorters event och sport utbud är något som ja tycker är bra och som ja hoppas kommer 

att fortsätta att utvecklas och att man gör reklam för även mindre saker som händer i staden. 

 Omhändertagandet av utsatt grupper och arbete för att minska föraktet för dessa. Minska 

avståndet mellan norr och söder genom uppblandning. Bygg fler asylboende och hem för 

hemlösa på norr. Utbyggnaden av cykelvägar är bra. Privatiseringen av äldreboende möter 

starkt motstånd varför fortsätter man då med det? Nu vill man riva Sundspärlan. Det är en 



gammal arbetarklenod med stort historiskt värde. Jag vet inte vad man egentligen gör i 

Helsingborg för att skapa god livskvalitet. Kanske man skapar för enbart vissa. Sluta med det 

vi vinner alla på att utsatta grupper får det bättre och upplever sin tillvaro som värd att 

kämpa för. 

 Området längs med vattnet. Men, inga fler restauranger tack! (Ibland undrar man hur man

tänker, t ex restaurangen vid järnvägsviadukten vid Fria Bad, snygg byggnad, men alldeles för

stort för den platsen).

 Ordentliga cykelbanor.

 Ordningen och utsmyckningen, t.ex. grönområde och renhållning.

 Otroligt mycket! Fantastiskt kulturutbud, massor med restauranger, strand, skog och

aktiviteter. Håll detta vid liv men ge folket mer tid att utnyttja det och ta del av det - inför 6 h

arbetsdag inom Helsingborgs stad som en vägvisare för hela samhället.

 Papperskorgar finns men används inte av alla.

 Parker (Bygg utåt istället för att förtäta - detta gäller även områden kring Helsingborg) City

(ordna parkeringsplatser!!! Hur bilarna drivs är en helt annan fråga).

 Parker med fritt wifi.

 Parker och erbjudande till pensionärer att delta i olika fysaktiviteter.

 Parker och grön- och rekreationsområden.

 Parker och grönområde, genom att bevara dessa. Sänka priser på kulturutbudet eftersom

inte alla i samhället kan få delta i den utsträckning som det finns. Fler offentliga samlingsrum

som skapar gemenskap och integration, speciellt med blandade kulturer och traditioner. Mer

reklam utav detta så människor får upp ögonen för vad som faktiskt finns.

 Parker och grönområden, vilka skall förbli orörda ex. gamla folkparken.

 Parker och grönytor. Bra cykelstråk. Fler utställningar på Dunkers.

 Parker och många bra restauranger.

 Parker och natur områden så som ramlösa, jordbodalen

/sundspärlan,fredriksdal/mejeritomten bruceskog/filbornadammarna, väl skog/pålsjö m.fl.

försök binda samman allt det gröna så det blir långa längre sammanhängande stråk. öppna

upp igenlagda vattenflöden anlägg fler dammar.

 Parker, blomsteruppsättningar jättebra. Initiativ som får folk att gå ut ex. Restaurangracet.

Midvinterljus. Viktigt att få händelser/aktiviteter till off season.

 Parker, idrott, kultur.

 Parker, naturområden. God bostadsarkitektur.

 Parker, rekreationsområden och mötesplatser.

 Parker, rekreationsplatser, kulturella evenemang ( smått och stort.) Påkostade och välskötta

året runt blomsterarrangemang.

 Parker, strövområden, konserthus, teater, restauranger.

 Parker.

 Parker. Bad utsikt. Hav båtar , Nära till Danmark.

 Parkerna i innerstan är fina och blomsterrabatterna mycket fina (eloge!) Men städningen

ibland urusel, gäller T.ex trappan upp till Kärnan. Belysningen har förbättrats, men mer kan

göras. Städningsbehov också av gator. Konsten har inte hittat något rum sedan Vikingsberg.

Att Dunkers nu lockar fler sorters människor är bra, men spännande konst har fått maka på



sig. Helsingborgsutställningen skulle väl bytas ut då och då? Lägre entréer till Dunkers, 

Fredriksdal och Sofiero för enstaka besök. 

 Parkerna och stränderna. 

 Parkerna, bygg inte bostäder där. 

 Planteringar, gröna ytor, fri sikt och att fortsätta pynta staden under årstidernas växlingar. 

 Planteringarna och parkerna. 

 Platser för avkoppling, avspänning, reflektion och berikande upplevelser samt för kontakter, 

möten och relationsutveckling, ex v Fredriksdal, Sofiero, Dunkers samt konserthuset och 

teatern. Aktiviteter, evenemang, utställningar etc kan dock behöva utvecklas i kvalitet och 

omfattning på dessa platser. 

 Poliser, brandmän, ambulans personal, Läkare. 

 Prisnivån på kollektivtrafiken för 55+, bättre biljettprissystem (har man småbarn hinner man 

ofta inte åka retur inom 65 minuter på samma biljett). Bli mer flexibla så att sunt förnuft styr 

över regelverk. 

 Promenad och cykelstråk. 

 Promenad- och vandringsleder. 

 Promenad områden, Teater, konserthus, Dunkers. 

 Promenadstråk, vara rädd om våra parker. 

 Promenadstråk. 

 Pålsjö rekreationsområde. Borde finnas längre elspår som gör det lättare att motionera även 

vintertid, då det blir mörkt väldigt fort. Satsningen på strandpromenaden och gröningen är 

mycket positivt för kommunen och invånarna i staden och det görs redan bra. 

 Pålsjö skog - vårda den! Fina stränder - behåll dem fina. Utveckla kulturutbudet och då inte 

bara för ungdomar, utan även för vuxna kulturintresserade. Håll staden ren! Här är skräpigt. 

Bekämpa brottsligheten bättre. 

 Pålsjö skog och badplatserna. 

 Pålsjö skog och kulturella instanser som Dunkers, Sofiero, Fredriksdal mm. 

 Pålsjö skog är en oas för många och hoppas att det förblir så i framtiden. Närheten till hav 

och bad. Kulturen i Hbg. är något som kanske kan utvecklas ännu mer. 

 Pålsjö skog, City, Gröningen, Norra Hamnen. Skapa fler grönområden i Helsingborg. Stoppa 

förtätningen och bygg inte för högt i de centrala delarna. 

 Pålsjö skog, strandpromenaden från Norra hamnen och norrut. Att utveckla en liknande 

sträcka i södra Helsingborg hade varit trevligt. 

 Pålsjö skog. Se till att stigar hålls i ordning o framförallt inte exploatera i närheten. Stadens få 

lungor( grönytor) måste finnas. 

 Pålsjöskog - fria bad/strandpromenaden (Gröningen). 

 Pålsjöskog Välaskog. 

 Pålsjöskog! 

 Pålsjöskog, gröningen, rååvallar, råådalen. 

 Recycling, offentlig transport. 

 Renhållning av gator, torg o naturområden. 

 Restauranger oc kulturutbud. 

 Restauranger. 



 Restaurangfloran är fantastisk. Grönområden typ Fredriksdal,Pålsjö

skog,gröningen,turandet,strandpromenaden med en gåvänlig sträckning ut till norra

hittarp,renovera landborgen med mer belysning.

 Restaurangutbudet Alla fina parker, naturen- som skogen å stränderna. Inspirerande och

inbjudande lekplatser.

 Rikt kulturliv, tillgängliga stränder, härlig miljö, Stöd handlarna i centrum.

 Rikt restaurang utbud. Fina stränder och promenadstråk.

 Röda Kvarn, andra kulturföreteelser, Fredriksdal.

 Satsa mer på belysning i Pålsjö skog så att man kan vara i skogen även på vinterhalvåret.

 Se föregående. Livskvaliteten i Hbg finns i närheten till havet, den friska luften, skog och

parker. Förvalta och förädla det som finns - hjulet är redan uppfunnet.

 Se värdheter, tex fredriksdal, Tropikariet Dunkers.

 Servera ekologisk och vällagad mat från grunden. Bygga bra enkla boende, som vi alla kan ha

råd att betala hyra för. Minska bilismen och prioritera cykeln. Elcyklar.

 Simhall.

 Sjukvården är bra, men samordningen mellan vårdgivare typ vårdcentral, hemvård, Attendo

mfl måste förbättras och samordnas. Alla involverade i vård av b l a äldre kan inte hänvisa till

andra vårdgivare, någon måste ta ett helhetsansvar.

 Sjukvården.

 Skog och utemiljöer.

 Skog! Plantera mer träd och grönt. Se på strandvägen t ex. Nåt kalare och tråkigare får man

ju leta efter: Lite gröna planteringar där och det skulle ge ett superlyft.

 Skogar rekreationsområde i närheten.

 Skola, omsorg, sjukvård måste prioriteras.

 Skolväsendet.

 Skyltar på gatlyktorna vid Gustav Adolf kyrkan. Info på skylten/stolpe ska vara från vilket land

och "tidsålder" för stolpen. Det är lugnande och fint med inspelade fågelkvitter i stadsmiljön.

Blomurnorna på öppna platser. Utveckla gärna och sätt en urna i ytterområdena ex Wilson

Park eller Ringstorps kullerstenstorg. *** När kommunens

blomsterarrangemang/blomsäsong är slut: Sälj och åtrvinn de perenna växterna och lökarna.

Skänk pengarna till välgörande ändamål. Skapa säsongsarbetstillfälle hos Hbg. Stad. Flera

bevakade cykelställ. Flera Källsorteringssoptunnor, info och tunnor. Sjökrona, Sundspärlans

danspalats, ska vara kvar!!! Folkets hus är borta... Lite annorlunda, roliga och positiva inslag i

stadsbilden ex "spelande soptunnan" utaför Fahlmans.

 Skövla inte mera i de få naturområden som finns i stan. Skrämmande exempel är

Jordbodalen. Det är viktigt att få känslan för natur, även om man inte kan ta sig ut på landet.

 Sociala o kulturella mötesplatser.

 Sofiero skapar livskvalitet. Att Hbg är en småstad när det gäller transportsträcka från en del

till en annan. Att stranden och havet är så närvarande.

 Sol och bad.

 Som förälder betyder skolan mycket och satsningar på den tror jag ger mycket nu och

framförallt i framtiden. Våga satsa! Kommer locka välutbildade föräldrar till kommunen som

idag väljer andra kommuner att bo o arbeta i. Mera rörelse och hälsotänk i skola men också i

arbetslivet.



 Som inflyttad för c:a 4 år sen så saknade vi det som nu talas om "varmt bemötande", vi

saknade material som kunde hjälpt oss att finna olika myndigheter i stan bl.a.

 Sophanteringen.

 Spa varmvattenbad p glad mm.

 Staden borde utveckla en säkrare stadskärna. Jag har bott utomlands I flera storstäder men

aldrig känt mig så rädd för att gå själva när det blivit mörkt som jag gör I Helsingborg.

 Staden har väldigt fina blomsteruppsättningar och vårdar sina parker väl. Är aktiva med

ljusuppsättningar o.dyl vid jul.

 Stadens läge och skönhet är positivt och skapande som måste värnas. Kulturutbudet är

hyfsat, men kan alltid bli bättre.

 Stadens läge, kopplat till aktiviteter natur, kust och hav.

 Stadens utsmyckning och kreativa ljussättning. Gröningen som stadens lunga mot havet

(inget hotell vid Karantänen) däremot gärna fler vindskyddande buskage eller andra former

av vindskydd på Gröningen.

 Stadens utsmyckning, redan fin men kan bli bättre.

 Stadskärnan med affärer och krogar.

 Stadslivet och pulsen i staden. Den minskar år för år. Dags för förändring.

 Stadsmiljön med utbud av affärer, restauranger och kaféer. Fina grönområden. Aktiviteter på

gator och torg som drar folk till centrum. Önskar större utbud av butiker i centrum. Vill kunna

handla allt jag behöver i centrum.

 Stort restaurang utbud.

 Stort utbud av olika typer av kultur, nära till natur,hav.

 Strand o bad fina parker.

 Strand och bad, idrotts- och rackethallar, golfbanor och god kollektivtrafik samt bra

förbindelser till- och från HBG.

 Stranden, parker, kulturliv.

 Strandpromenad, bussar, tåg, båtar, förskolor (bårslöv), skola (bårslöv).

 Strandpromenad, rekreationsområden, kulturella evenemang och fritidsaktiviteter.

 Strandpromenaden och city samt Vikingsbergsparken.

 Strandpromenaden är bra. Se till så att denna sköts. Gröningen kan vissa dagar under

sommaren vara nedskräpad. Ljudvolymen på restaurangen är alldeles för hög och väldigt

störig för de närboende. Vissa jippo på Gröningen är en katastrof för de som bor där.

Lägenheterna I närområdet blir obeboliga och man kan inte ha några gäster.

 Strandpromenaden, teatern, konserthuset, bondens marknad.

 Strandpromenaden. De parker och öppna ytor som finns. Gröningen. Håll områdena nära

vattnet öppna för alla innevånare i staden. Undvik kommersiella byggnader och

privatbostäder på dessa områden Underlätta för cityhandlarna så inte Väla tar över.

Helsingborgs Symfoniorkester är otroligt duktiga och en stor tillgång för staden. Levande

musik är på väg att bli en bristvara. Stötta HSO: Kul i Juli i slottsparken. Konserthuset och

Teatern Försöka behålla småskaligheten i diverse arrangemang. Det ger en mysighet och

närvaro som moderna mastodontarrangemang aldrig kan uppnå. Att tura är ett gammalt

Helsingborgsfenomen. Det är också livskvalitet att få behålla denna möjlighet. Alltså, ingen

bro eller tunnel till Danmark i Helsingborg.

 Strandpromenadvägar.



 Stressa mindre. 

 Stränder, havet (utveckla strandpromenad till mer lummig och trivsam). Fredriksdahl för dyrt 

och genbank snobbigt, vad ger det barnen? 

 Stränderna och närheten till havet är värt att utveckla. Däremot tycker jag att man ska 

avveckla Konserthuset och Teatern. Det finns utmärkta konserthus i Malmö och Köpenhamn. 

Det är närmast löjeväckande att lilla Helsingborg också måste ha ett eget konserthus på 

skattebetalarnas bekostnad. Teatern kommer att bli utkonkurrerad av nya medier som kan 

ge en betydligt bättre upplevelse. Se på bok- och tidningsutgivning som krymper och måste 

anpassas. Sanningen är nog att det inte finns så mycket som drar i Helsingborg. Jag förstår 

inte varför man vill bevara den taskiga stationen nere vid parkeringen och vad händer när 

havet stiger. Det blir ju redan översvämningar, när det stormar nu. Segelbåtuppställningen i 

Råå brukar t.ex. regelbundet dränkas i saltvatten. Det bästa med HBG är Rydebäck. Det är 

nära till havet, har utmärkta promenader och ligger nära Malmö och Köpenhamn, när 

tågtrafiken fungerar. Vi flyger från Kastrup, men kan inte lita på att tågen fungerar, så vi får 

ta bilen och parkera den på Kastrup. Samma sak när släkten kommer (vi har barn och 

barnbarn i Madrid och min frus syster med familj bor i Sao Paulo) , då får jag köra till Kastrup 

och hämta dem för man vet aldrig om tågförbindelserna fungerar. 

 Strövområden i skog, stad och vid havet. 

 STÄDA i hela staden det sägs det städas varje dag MEN inte var.....Finns det någon kontroll på 

de som skall städa vår stad. tvivlar stark på det. 

 Ställen att mötas på. Gärna kostnadsfria ställen. 

 Stäng innerstan för biltrafik - andra städer kan det - varför inte Helsingborg. skapa något 

unik. Tänk långsiktig. 

 Sundspärlan finns till glädje för många. Låt den finnas kvar. 

 Sundspärlan skapar fin livskvalité. 

 Sundspärlan. 

 Sundsutsikten. Vackra parker och skogar att promenera i. 

 Säkra Gröna miljöer och mötespunkter. 

 Sänk farten i de centrala delarna med ytter liggare 10 km/h. 

 Söder!!. 

 Södercity behöver rustas upp. 

 Ta bort lekplatsen på Mäster Palms Plats. Den är helt malplacerad. Det finns lekplats i 

Stadsparken och GA torg. Låt oss vuxna ha den platsen till bio o restauranger. Lite vuxet. Som 

det är i MÖ o flera andra städer. 

 Ta hand om Pålsjö skog och våra strandområden. 

 Ta inte bort dom grönområde som finns idag. T ex Jordbodalen. 

 Ta väl hand om våra äldre och sjuka. 

 Teater, utsmyckning av stan (inte bara blommor utan även underhållet som konsul Olssons 

plats, Kullagatan) Ett levande centrum. Bättre allokering av bibliotek -bor i Mariastaden där 

servicen är undermålig med tanke på folkmängden. 

 Teater, utveckla hörna med gler koncerter. 

 Teaterbesök. Utmärkt symfoniorkester. Olika aktiviteter. 



 Teatern Olympia The tivoli alla trevliga matställen båtarna till Helsingör kullaberg arenan/IH 

SF Bio, det som saknas mest är mer folk i stan med tanke på cityhandeln hoppas på ett 

parkeringshus i landborgen så folk kan fylla centrum istället för bara på väla. 

 Teatern, konserthuset. 

 Tex har vi Sundspärlan vi har Tivoli, vi har Teatern m. m. 

 Tex mer spontanidrottsplatser har varit kanon att det skapats. 

 Tidigare fanns direktinläggning från primärvård till sjukhuset. Underlättade får läkare och 

ökade livskvaliteten speciellt för våra svårt sjuka äldre. Utbud av kulturellt utbud tycker jag är 

bra och att variera målgrupperna för olika alternativen kan ni arbeta mer med. 

 Tillgång till bra restauranger o caféer . Fina stränder. Trevliga arrangemang o mycket kultur. 

 Tillgång till bra sjukvård och fungerande socialt skyddsnät. 

 Tillgång till natur och kultur. 

 Tillgång till natur och strövområden. 

 Tillgång till uteaktiviteter Trygga cykelvägar Trygga joggingspår. Upplysta. 

 Tillgänglighet.............ETT MYCKET DÅLIGT EXEMPEL FÖR HELSINGBORG STAD ÄR NYA 

NEDGÅNGEN TILL HELSINGBORG CENTRAL........under all kritik att jag som handikappad 

måste in på Knutpunkten bland alkisar och drogmissbrukare. 

 Tillgängligheten till havet och grönområden. 

 Trafik på stan, bot trafik. 

 Trafikmiljön är bättre men mer kan göras. Som fotgängare är det svårt att ta sig över 

Hälsovägen och Drottninggatan. Varför bygga i redan gröna områden som Sjökronaparken. 

Förstår att bostäder behövs men då kan ju t.ex området mellan Ängelholmsvägen och 

Fredriksdal utvecklas till ett modernt, grönt bostadsområde. Detta borde vara en utmaning 

för arkitekterna. Utveckla även Stattena centrum som idag börjar att se riktigt nedgånget ut. 

Bygg på höjden och plantera massor med träd och annat grönt. 

 Trevliga arrangemang på stan. 

 Trevliga lekplatser med toaletter och sittgrupper med bord. Parker med trevliga planteringar. 

Mötesplatser. 

 Trevliga mötesplatser som är till för alla. Minska segregationen i staden. 

 Trivsel, platser att besöka, cykelvägar som är säkrare. 

 Trygghet o en fantastisk stad som ger styrka för oss alla i staden, en bra sjukvård men ngt 

nedsatt sjukhus som nu rustas upp. En centralstation som är enormt nedsatt med mängder 

av besökare dagligen en knutpungt som möter Danmark mot Helsingborg är ingen vacker syn 

o förbindelsen från Helsingborg är inte den bästa miljön. 

 Träffpunkter, gemensamma aktiviteter i det allmänna. 

 Tyvärr minskar grunderna för en god livskvalitet pga minskat urval av affärer i centrum, dålig 

renhållning, dålig disciplin hos invånarna när det gäller att följa trafikbestämmelser och 

hjälpa till med att få en ren stad, En önskedröm är att få innevånarna att uppträda mm som 

man själv vill bli bemött. 

 Tyvärr, men jag kan inte svara nu. 

 Tänka till om city. Tråkigt med söder att många av de svenska butikerna stängs. Går gärna på 

torget o handlar. Många klagar på nedsmutsning. Livskvalitet för mig är att se staden ren o 

njuta av den tex. Skäms att se den som de är i dag. Överfyllda soptunnor, skräp på gröningen 



en FM på sommaren stråk för turister bla. Sommar jobbare , många elever vill ju ha något att 

göra. Klippa gräs o sopa kan nog alla . Det är ju många som blir utan. 

 Underbar natur och bra kommunikation.

 Underhåll och utveckla Pålsjö skog och bygg inte mera på Maria park, orolig för att det kan

bli för stor stadsdel på ett och samma ställe.

 Underhåll vattenledningar så vi bibehåller god vattenkvalitet. Värna om badvattnet. Vackra

blomsterarrangemang i staden. Var noga med välgrundade beslut om trafik och nybyggen.

 Undomsverksamhet- fler möjligheter till träningshallar på rimliga tidspunkter. HH linjen.

 Ungdomsvården, psykiatri.

 Ur samhällssynpunkt och samhällsservice har vi allt som kan tänkas. Vi har miljön och

omgivningarna med nära till hav och natur. Vi har olika kulturer, framgångsrika företagare

och arbetsgivare och goda förbindelser. Vi behöver utveckla ett gemensamt synsätt för att

kunna behålla, stärka och "exportera" vår livskvalitet. Vi behöver förebilder som Dunker,

Zoega, Konsulerna Olsson o Persson personer som folk såg upp till och som satte Helsingborg

på kartan. Redan från skolan bör alla barn veta vilka historiska personer som verkat i

Helsingborg så de med stolthet kan berätta detta, samtidigt får alla barn en gemensam

historia som förenar.

 Utbud.

 Utegym, borde finnas även utanför stadsgränsen som exp. i Kattarp, Ödåkra med flera.

 Utegym, motionsspår och cykelleder.

 Utegym, pålsjö skog, parker (behövs betydligt fler parker i Helsingborg), strandpromenaden,

landborgspromenaden. Levande byggnader (gröna väggar som på toaletten vid kullagatan,

borde finnas fler liknande, samt gröna tak/takterraser), dekoration av staden med levande

växter.

 Utegym, stort kulturutbud.

 Utegym. Cykelvägar. Fortsatt rabatt på Kultukortet för unga och gamla. Minska byrokratin

inom kulturen.

 Utformningen av norra delen av staden med promenadstråk längs kusten, stort utbud av

träningsmöjligheter och restauranger. Det är tragiskt att innerstaden utarmas på butiker p g

a Väla (även om jag gillar Väla) Jag tycker ex Norrköping har ett bra alternativ som har byggt

sammankopplade gallerior i innerstaden. Bra kulturutbud.

 Utnyttja stadens potential till att göra saker mer folkligt och inte så jädra uppstyltat och trist.

ex strandpromenaden som borde vara ett levande stråk och inte ett museum med

fängelselampor. Sundstorgets lilla trädgård borde vara mer livligt. En kiosk med värmelampor

och filtar så att folk kan dricka glögg ute. Gör staden levande istället för att förmedla en

känsla av präktighet.

 Utomhusmiljön är bra även om många publika ytor är väldigt stela efter de byggts om. Borde

vara mer grönt & gräs och mindre granithällar!.

 Utrymme för friluftsliv, naturlekplatser, fina stränder, mer kultur evenemang i framkant.

 Utsmyckningen vid olika årstider, helger och arrangemang.

 Utveckla mer cykelvägar, kolla oftare på belysningen på cylelbanor och gångvägar. Börja

gärna skotta cykelvägarna innan ni gör alla andra bilvägar,... Sänk gärna antal tjänsteman för

att öka antal anställda på fältet där personal kan hjälpa människor med praktiska saker,



hjälpa ungdomarna att sysselsätta sig och ha en meningsfull fritid. Man skulle kunna öppna 

igen flera fritidsgårdar i alla områden inte bara de utsatta områdena. 

 Utveckla söder mer, samt skola, sjukvård och åldringsvård. 

 Vacker stad. Satsa på att minska trafik i innerstaden. Gratis kollektivtrafik. Slopa köttet och 

kör på veganskt/vegetariskt inom kommunen. Satsa på genuspedagogik. Fortbilda skolor och 

förskolor i genuspedagogik. 

 Vackra grönområden, konst, bra kommunikationer, fritt WiFi. 

 Vackra naturområden, kultur, konst, film, musik. 

 Vackra stränder och fina parker. 

 Vandrings och cykelleder. Förbättrade cykelvägar. 

 Var rädd om miljön, Mer information om att vara rädd om mijön nedskräpninging, gäller 

skola o invandrare. Det är viktigt att invånarna blir tagen på allvar när det gäller sjukvård och 

en god information .Tryggheten att kunna vistas ute och på kvällen. våga att åka buss ifån bio 

eller teater. 

 Var rädd om Pålsjö skog, de grönområden som finns kvar inne i stan och vår fina kustremsa 

med Fria bad. 

 Var rädd om våra fina grönområden ,det gäller även sjökronaområdet som inte bör bebyggas 

med bostäder. 

 Vet ej. Inget görs i Vallåkra med omnejd tyvärr. 

 Vet faktiskt inte, är inte så beroende av detta längre. Det viktigaste är att barnen har en bra 

skolgång, det är de som är framtiden. 

 Vet inte riktigt. Det är mycket "try and error" i beslutsprocessen. Göra bussfiler som ska 

hindra trafiken på drottninggatan, eh… gick inte. Köra över befolkningen angående 

färjestationen/Tivoli. Kasta ut kulturen ur Folkets Hus. Sälja ut Sundspärlan får att få plats 

med 300 bostäder, när det finns ett område öster om Ramlösa som planerats för 3000 

bostäder. Stadens beslutsfattare tycks göra sitt bästa för att riva ner det som stadens 

invånare byggt upp under generationer. 

 Vi har bra arenor för sport och kultur. Nu behövs bara fler evenemang. 

 Vi har en stad som har mänskliga proportioner och volymer, nära till det mesta. Det får inte 

bli större än att man greppa helheten. Staden är till för människan inte bilen. Detta måste 

utvecklas bättre. 

 Vi har en unik citykärna där vi värnar om att få behålla denna Stadsbussarna kan bli bättre på 

vissa områden. 

 Vi har flera tågstationer. Jag tycker att vi kanske kan använda dem till att ha en ringlinje med 

tåg runt staden. Om vi bygger en station i östra delen av staden samt en vid Väla så kan tåg 

gå: Knutpunkten, Ramlösa, Östra Helsingborg, Väla och Maria Station. Jag tror att det är 

viktigt att alla som inte har ett arbete får göra nytta några timmar varje dag, på så sätt så 

förbättras deras självkänsla och livskvalitet. 

 Vi MÅSTE utveckla kulturen i stan! Att lägga ner Sundspärlan och Folkets hus bidrar ju inte 

direkt till detta.. Underlätta för konstnärer att utöva sin konst året runt! Subventionera 

lokaler, ge stöd till musik och teatrar (inte bara Dunkers och Stadsteatern) utan mindre 

enheter. Vi kommer åt många problem om det finns möjligheter att utöva kultur! Det 

motverkar rasism, kulturskillnader, homofobi, klasskillnader ja listan kan göras lång.... Se 

även till att jobba HÅRT för att Öresund skall vara rent! Detta är en otrolig tillgång för oss och 



vi måste vårda den ömt! Jag vill aldrig mer läsa i HD om att badvattnet är otjänligt... Fortsätt 

att utveckla grönytorna runt om i kommunen. Bygg nya bostäder och kontor på höjden! 

fattar inte varför man är rädd för detta.... 

 Wi-fi, grönområde och vi har en bra sophanteringsanläggning. 

 Vår natur och miljö. 

 Våra badplatser, uteträningsplatser, Sofiero och Fredriksdal, den nya anläggningen bakom IH. 

 Våra bussar,Filborna återanvändningsanläggning.Vara rädd om våra gröna områden och ej 

bygga på dem. 

 Våra fina parker, Fredriksdals friluftsmuseum, Sofiero. 

 Våra grönområden inne i stan ska vi vara rädda om. 

 Våra grönområden. 

 Våra parker och andra utomhusområden som fredriksdal, strandpromenaden vid görningen 

och framförallt Råå. 

 Våra parker, grönområden och skogar. Råådalen, Ramlösaparken, Bruces skog, Jordbodalen 

och Pålsjö skog. De nya bänkarna på "terasserna" vid Strandvägen och hela upprustningen av 

Pålsjöbaden. Det borde bli billigare att komma in på Sofiero och Fredriksdal. 

 Våra stränder, grön områden. Olika aktiviteter. 

 Vård när det behövs. arbetstillfällen. olika typer av boenden. möjlighet att njuta. 

 Vårdcentral, bibliotek och att vi får behålla vår affär med goda parkeringsmöjligheter. 

 Vårdcentraler. 

 Vården av sjuka och skadade. 

 Vården behöver definitivt mer resurser på alla plan. Skolan behöver mer resurser. 

 Vårdinrättningar. Socialtjänst. Bibliotek. Göra det möjligt för människor med olika bakgrund 

att mötas. Initiera och lita på enskildas initiativ. 

 Vårt bibliotek med sina biblioteksfilialer. 

 Väl avvägd kultur. 

 Väla. 

 Välskött stad med ett fantastiskt läge som är unikt inte bara i Sverige. Fina gemensamma 

områden, Landborgspromenaden och parker och inte minst tillgången till havet vid Norra 

hamnen, Gröningen, Fria Bad m.m!! Kulturkortet är uppskattat med besök på Sofiero, 

Dunkerska och Fredriksdal! Teater och konserter av hög kvalitet och inte minst ett härligt 

fotbollslag i HIF med en ny arena på gång. 

 Välskötta parker, grönområden och ren utemiljö. Nolltoleransen mot klotter är berömvärd. 

 Åldringsvården måste få bättre resurser för god vård. Tillgången på goda bostäder i bra miljö 

behövs. 

 Åldringsvården och boende för äldre som vill ha sitt eget men i anslutning till vård, hjälp och 

gemenskap. 

 Äldreboende. 

 Äldreomsorgen! Fortsätt, om möjligt, "pynta" sta'n. Bra jobbat! Möjligt minska gränsen 

mellan söder/norr i Hbg? 

 Älskar att vi har många möjligheter till bad i havet året om. Närheten till havet och Pålsjö 

skog. Bra Restaurang utbud. Mer gröna ytor där man kan mötas, både för aktivitet och vila. 

En dansbana i stan kanske? Härligt att se på alla dessa människor i Norra hamnen som dansar 



tango, eller under folkdans eventet. Det var förresten fantastiskt. Men oerhört dåligt 

kommunicerat. 

 Älskar kullaleden och Sofiero fantastiskt vackert! Det är ju mycket fint runt omkring och i 

Helsingborg vilket ska bevaras och förbättras samtidigt som man måste se till att inte bygga 

bort charmen! Det är väldigt barnvänligt i området med många utflyktsmål vilket är roligt. 

Vården skulle kunna bli bättre (för minskad oro:)). 

 Är det lönt att föreslå någonting när alla våra pengar ändå går till Massinvandringen. 

 Ökad trygghet. 

 Ökade belysningar för tryggare gångvägar. 

 Ökat stöd till kulturen, bättre bevarande av kulturbyggnader (ej ångfärjestationen). 

 Öppna förskolor med bra öppettider som tex Capio på Söder. 

 Öppna platser och parker som är gratis att vistas i. Att kunna gå längs stranden utan att det 

är privata staket som hindrar. Hundhänget är ett stort plus för mig och många hundägare. 

  



Vad tycker du kan förbättras i Helsingborgs stad med avseende på god livskvalitet? 

 "Helsingborgsandan" - vet inte om den finns men i så fall är det hög tid att skapa den. I tider

som är turbulenta blir det lätt att vara kappvändare och följa den vars budskap ljuder högst,

utan tanke på rannsakan. "Go with the flow" är bekvämt men har sällan varit ett

framgångskoncept.

 Aktiviteter som är enkla att göra med vänner tex vi ses i badhuset Jag vet faktiskt inte vad

man skall göra här. Var har jazzen tagit vägen? Biografen är helt vansinnigt dålig. Cykelväg

från Norr till Söder,,,,.

 Aktiviteter utanför Dunkers kultur.

 Alla ska få tillgång till det! Allt behöver inte ligga i centrala HBG!

 Allmänna kommunikation som fungerar i alla stadsdelar.

 Allt det jag nämnde i det tidigare svaret.

 Allt är okey.

 Anlägg fler mindre grönområden i staden så att barn kan leka fritt och folk träffas under

otvugna former.

 Antalet arbetstillfällen.

 Arbeta mot att fortsatt reducera trafik, buller och dålig luft. Personligen lider jag mer av

österleden och vägar in mot centrum än av innerstan. Få ner ljudnivåerna på dessa och

liknande platser med T ex ljudisolerande väggar eller andra metoder.

 Arbete o bostäder för ungdomar så de får god livskvalité och känner sig delaktiga i samhället.

 Arbetsmiljö/-villkor för många yrkesgrupper, omsorgen om de äldre.

 At fördela resurserna av skattepengarna till orter utanför Helsingborg.

 Att alla ytterområden ska räknas in i pynt dekoration att det städas (längs österledens

promenadstråk har jag sett en sopsäck ligga full i 1 1/2 år tillsammans med mer o mer sopor.

Inte ok. att farliga korsningar görs något åt. Bygg rondell eller rödlyse i korsningen

Vasatorpsvägen lundsbäcksgatan, där händer olyckor. inte ens ett övergångsstråk finns. Uselt

för alla som måste gå o cykla där. Hundhägn i filborna skogspark önskas. Plats är det gott om,

gärna belysning med.

 Att de styrande tänker på stadens invånare och inte på prestige.

 Att få folk att plocka upp sitt skräp. Det har blivit mycket sämre med den saken och vi borde

tala om för de som inte var med tidigare hur man ska göra. En reklamkampanj igen behövs.

Ser ofta vuxna som bara vevar ner rutan och kastar ut det de vill bli av med.

 Att förutsätta jobba med fortsätta jobba med miljö,kultur,trafik,boendefrågor.

 Att gamla som unga, speciellt tjejer och kvinnor, kan känna sig trygga var de än går i staden.

 Att god livskvalitet kan börja när man föds och sluta då man dör.God livskvalitet skapas i

relation till något eller någon. Vi behöver komma fram till om det är samhället som har till

uppgift att stå för att skapa kvaliten eller hur mycket vi som individer bidrar. Hur påverkar

uppdelningen i samhället vår känsla av god livskvalitet? Ska barn vara på fsk 9-10 timmar om

dagen? Ska båda föräldrarna arbeta 40 timmar i veckan.? Ska ungdomar vara i en skolmiljö

där de tillåts att vara otrevliga mot varandra? Ska äldre sitta ensamma och vänta på att olika

människor ska komma för att hjälpa dem? En röd tråd för god livskvalitet kunde kanske göra

att vi såg tydligare vad det får för påverkan och konsekvenser.

 Att ha ett levande centrum minska Välas betydelse.

 Att HIF åker ned i division 5 så att det blir lugnt i stan när det är fotboll.



 Att hålla rent och snyggt i vår stad, att öka säkerheten för stans medborgare när de rör sig i

stan.

 Att i utemiljö ha möjlighet till att möta människor på ett spontant sätt. Kan tex vara under en

promenad med hunden. Skulle önska ett inhägnat större område mitt i staden ( typ

Slottsparken) där vi som mindre hundar kan låta dem få vara lösa och leka samt möta nya

människor.

 Att inte bygga bort alla gräsmattor och planteringar. Det finns mark att bygga på. Utveckla

stadens gräns. Låt koloni områdena i stan vara kvar. Brytstugan och Tornets Sommarby i

synnerhet. Att vara där och påta och fixa är livskvalitet för 1000 tals invånare i Helsingborg.

 Att inte bygga bostäder på alla stadens grönområde.

 Att inte bygga höghus på alla små gröna plättar byta ut nerkörda och trasiga gatulampor upp

mot Rydebäcks station Skottning och sandning av gångvägarna, särskilt från Rydebäcks

station ner till centrat,.

 Att inte förtäta bebyggelsen på bekostnad av våra gröna oaser.

 Att inte införa bussfiler i stan.

 Att inte låta nya köpcentra döda tidigare handelscentra som t ex Råå. Det borde ha ställts

krav på att ICA Maxi måste driva en ICA Nära butik i gamla Råå centrum. Dessutom borde

man skylta gångväg till gamla Råå centrum med gångbro över Landskronavägen. En levande

närmiljö ökar trivseln. Det är tråkigt att Råå har tappat stinget. Likaså tycker jag att

Färjestationen skulle ha fått stå kvar med perronger och att spåren återställs och fylls med

tågvagnar som kan inrymma turistcenter, caféer och butiker. Förebild Orlando.

 Att jag ska slippa att trampa i förpackningar, engångsmuggar, aluminiumburkar mm när jag

går utanför min bostad. Den dåliga renhållningen av stadens gator och grönområden var det

som fick mig att flytta ut på landet. På grund av hälsoskäl blev jag tvungen att flytta till Hbg

igen och miljön med sopor på många platser gör mig deppig.

 Att jojokorten gäller hela dygnet.

 Att kolla över stora företag som Zoegas och fd Pharmacia och deras utsläpp. Som sagt, det är

riktigt hemskt när man ska behöva lukta dessa lukter.

 Att kommunpolitikerna satsar seriöst på att minska fattigdom och mänskligt lidande i staden!

Vi rika o välbärgade mår inte ett smack bättre av att strunta i de som inget har!!.

 Att kunna cykla längs med kustlinjen i trevlig omgivning och utan att drabbas av

luftförorening på vissa platser (t.ex Bredgatan o Industrigatan), hela vägen från Hittarp till

Glumslöv.

 Att låta det finnas kvar träd och gröna ytor, inte bara förtäta.

 Att man ej behöver vara rädd efter mörkrets inbrott, att parker och promenadstråk bör mer

upplysta. Att cyklister cyklar på för dem avsedd plats och med belysning både fram och bak.

Bättre kontroll från polismyndigheten.

 Att man inte glömmer klimatanpassningen i ivern att åstadkomma förändring. Är H+

realistiskt med stigande vatten nivåer?

 Att man jobbar mer för att behålla parker och områden där människor kan träffas och umgås

i vår vackra stadsmiljö. Att man har högre krav på äldreboenden och LSS boenden där

människor är beroende av vårdpersonal som behandlar dem med respekt. Att även dessa

människor får känna av god livskvalité.



 Att man kan känna sig trygg i sin egen stad. ordna det för tiggare så de inte behöver sitta 

överallt,. 

 Att man sänker farten till trettio km t i hela staden så undviker vi en del trafik och om en 

olycka ändå inträffar blir skadorna betydligt mindre. 

 Att mera bevara öppna ytor med träd och buskar och annan växtlighet i staden, då detta är 

en av de viktigaste förutsättningarna för en god miljö och livskvalitet. Detta görs bäst genom 

att förhindra, det som sker nu, att politiker och tjänstemän i stadsbyggnadsförvaltningen 

sitter i knät på byggbolagen och låter dom göra som de vill. Detta innebär att all den 

korruption som förekommer måste stoppas. 

 Att ni inte förstör vår fina stad med att bygga in oss i små grupper, o sprida våra invandrare i 

hela staden. 

 Att någon tog tag i ungdomar som hänger utanför Hemmakväll kväll efter kväll och erbjöd 

dem ett bättre liv. På Magnus Stenbocksskolan finns en basketplan där många med 

invandrarbakgrund tränar. När jag upptäckte det insåg jag att den vita medelklassens 

föräldrar borde ta sig i kragen och uppfostra sina barn istället för att rösta på SD. 

 Att politikerna lyssnar och agerar inte bara lyssnar och "vi gör som vi tänkt iallafall" 

mentaliteten. 

 Att politikerna lyssnar och även gör det invånarna vill ha, inte tar beslut för egen vinning. 

 Att satsa på att förbättra stadens rykte. Angående nedskärningar hos socialsekreterare. Att 

anställa fler, mer i lön, som förbättrar stadens rykte och livskvaliteten hos de anställda. Ett 

bra exempel är Rönnowska skolan som tar tag i skolans problem och konkurrerar med bra 

löner. Det leder till att lärare från andra kommuner söker sig till Helsingborgs stad och med 

sin kompetens höjer livskvaliteten. 

 Att se till att det är bra belysning på områden som parker och gångvägar. 

 Att som pensionär, 65 år åker med JOJO kort redan då och inte vänta till man är 75!! Då 

kanske man är i den konditionen att man inte kan åka buss. 

 Att ställa större krav på våra invånare, och att vara inte skräpa ner och vi vuxna skall föregå 

med goda vannor. Viktigt att våra invandrare. Får en information hur man uppför sig och är 

rädd om naturen villket är inte självklart. God miljö i innerstan. 

 Att undvika dessa bilköer som dagligen sträcker sig från Olympia ända bort till McNeal. Detta 

skapar bara irritation och känslan av mer avgaser än tidigare. Ett hårdare klimat bland 

bilisterna. 

 Att vi har en ren stad som vi kan vara stolt över. 

 Att vård finns när man behöver den. 

 Att vårdas i hemmet på äldre dag måste kompletteras med möjlighet till 

vårdboende/serviceboende. Vi är sociala människor de flesta av oss och då är hemmet inte 

tillräckligt för oss som varit yrkesverksamma i alla tider. 

 Att öka självständigheten för sjuka, inte neka sjuka att söka fonder, bostadstillägg osv för att 

personen i fråga valt att bo tillsammans med någon som tjänar för mycket pengar. Sen när 

blev sjuka omyndigförklarande där deras inkomster och skador blir sekundärt till sin sambos 

ekonomi? Då straffas sjuka än en gång. Bara för att ett par är sambos betyder det inte att de 

har gemensam ekonomi och att den andra måste försörja den sjuka. Hur rättvist är det? Sen 

borde det finnas fler insatser till dem som är sjuka och isolerade hemma, fler möjligheter till 

habilitering i hemmet, vilket är obefintligt idag. Är du sjuk i Helsingborg förväntas du ha 



familj, nära och kära som stöttar upp för kommunen i sig gör ingenting mer än att nekar. 

Även väldigt svårt att hitta sina rättigheter och hjälp att få hos kommunen. 

 Avgaser i centrum. 

 Avgiftsfri kollektivtrafik. 

 Avskeda alla kommunikatörer. Okej. Ni kan få behålla en. 

 Badanläggning (inne och ute) med lek och avslappning. Bättre, tätare och snabbare 

kollektivtrafik. Lättare och billigare parkering i stan, tex är det maxtaxa i parkeringshuset på 

Sundstorget redan kl 9 på lördagsmorgonen, trots att det knappt är några bilar och affärerna 

inte har öppnat. Svårt att parkera vid sjukhuset. Krångligt och tidskrävande att pendla från 

MariaPark till Väla. Tidskrävande att pendla mellan stan och Väla. Vill gärna ha säkrare 

skolväg för barnen i MariaPark med mycket trafik och en oskyddad cykelbana. Bättre 

samhällsinformation om man inte har morgontidningen -var finns informationen? 

 Badhus för vuxna i centrum och satsningar aktiviter för alla oss som inte är intresserade att 

gå på Olympia eller alla event på Arenan. Går gärna på bio men då biograferna belägna på 

söder kan det ofta kännas lite olustigt och osäkert att gå hem från bion sent på kvällen. En 

biograf mer centralt eller på norr skulle det vara bra. 

 Badhus. 

 Badstränderna. 

 Barnomsorg, skola, äldreomsorg. På våra vårdboende finns det mycket dåligt med personal, 

ingen som stimulerar de äldre som större delen av dagen sitter ensamma i en stol eller 

rullstol. Dåligt upplysta lokaler (vårdboendet sparar på el?). 

 Begränsa biltrafiken i innerstan. 

 Behåll färjorna! Det är ju en klassisk fritidsaktivitet att tura då och då för en helsingborgare. 

 Behåll kontrollen över kärnversamheterna. 

 Behåll stadskärnan intakt. 

 Behålla Jordbodalen och Sundspärlan intakt utan byggande. Då kan ni lika gärna bebygga 

Pålsjö skog... 

 Behålla Sundspärlan. 

 Behövs nog fler bostäder, bättre luft, bättre sjukvård samt äldrevård. 

 Bevara grön områden, håll lastbilar utanför city... 

 Bevara grönområdena , kommer att uppskattas i framtiden . bygg inte bort parker och 

grönområden enkel nu blir dyrt i framtiden. 

 Bevara grönområdena och sköta om dem bättre. Satsa på HELA Helsingborg, inte bara 

centrum och norr. Satsa på den skola och fritid för de yngre som grundar för bättre framtid. 

Våldsförebyggande åtgärder för ungdomar. Poliserna måste vara mer närvarande mot folket. 

 Bevara grönytor och gamla stadsbilden. Försök undvika alla nya betongklumpar, åtminstone i 

själva stadskärnan. Sluta bygga trångt och tråkigt. 

 Bevara. Bygg inte igen staden mot vattnet. Bygg inte mer överhuvudtaget. Nöj er med att 

konstatera att nu får här inte plats för fler människor. Polisnärvaro i staden så man kan känna 

sig trygg. 

 Bevarande av unika byggnader. Bevara äldre miljöer och kombinera med parkmiljöer centralt 

för att öka besöksnäringen. 

 Bilarna i centrum. 

 Billigare bussresor och kulturevenemang. 



 Billigare kollektivtrafik. 

 Billigare och kanske t om gratis kollektiv trafik. Främja för nybyggnationer i Ocean Hamnen 

med flera. Det ger en följd effekt att folk flyttar runt och sätter igång kedjan som till sist göra 

att lägenheter finns tillgängliga till ungdomar. 

 Biltrafiken. Det är en stad helt fokuserad på att ge företräde till bilen i alla lägen. Tänk 

Köpenhamn! Breda cykelbanor som får ta plats, precis lika mycket plats som bilen, men där 

1000-tals människor samtidigt förbättrar miljö och hälsa! Bilen är förlegad och att planera 

staden utifrån bilen tillhör ett annat årtusende... Mer grönområden i utsatta 

bostadsområden, mer odling och stöd till dem som behöver. 

 Bl.a. reduktion av biltrafiken i de centrala delarna för att kunna skapa attraktiva mötesplatser 

på människans bekostnad - inte på bilens. Det är även viktigt med att inte glömma bort 

Helsingborgs landsbygd med dess orter. Det behövs aktiviteter även på landsbygden för 

boende. 

 Blomsterurna i Wilson Park centrum, vid Konsum på Örebrogatan. Tillgänglighet för alla! Man 

ska inte vara rädd för att trilla när man är ute och cyklar eller går. Kontinuerlig översyn av alla 

gång och cykelvägar. Ta bort de röda stora mattorna som affärerna lägger på marken utanför 

deras affärer. Man kan snubbla på mattorna och mattorna kan blåsa upp på en om det är 

"storm". 

 Boendemiljö för äldre. 

 Boendemiljöer, omläggning av trafiken i centrum. 

 Bostadssituationen. Rimligare hyror och att det ska bli lättare att få en lägenhet trots du inte 

har ett fast arbete eller sitter i en annan svår position. Säkerheten. Att känna sig trygg när 

man rör sig utomhus. Vården. 

 Bra aktiviteter för alla åldrar. 

 Bra kommunikation runt staden. Gräva ner trafiken under Drottninggatan och göra staden 

mer attraktiv med grönt, samlingsytor och öppen tanke i: "Staden möter havet". 

 Bra sjukvård och bra omhändertagande. 

 Bullret minska bullernivån i stadskärnan, detta genom att förbjuds fossildrivna bilar. 

 Bygg billigare bostäder så att folk har råd att bo inne i sta´n. Mer folk i stan = tryggare miljö. I 

dag är staden nästan tom efter kl 18.00 . Då stänger affärerna och alla kontoren har stängt 2 

timmat tidigare. Man vågar knappt gå ut efter mörkret. Fler synliga patrullerande poliser på 

kvällstid! 

 Bygg inte för tätt. 

 Bygga fler bostäder för alla åldrar. 

 Bygga ut skolor, sjukvård och äldrevård i ett högre tempo. Som det är nu verkar det som att 

kommunledningen inte har en aning om verkligheten. 

 Byt ut vissa delar av kommunalfullmäktige. De styrande skall ta hänsyn till invånarnas 

synpunkter. Detta är något som jag-vet-bäst-själv - styret inte är det minsta intresserade av. 

När man inte ens kan göra en konsekvensanalys när det gäller de värsta tokigheterna, så har 

man också sagt till invånarna att vi vet bäst, vi är bäst. Ounkt. 

 Byta till el-drivna färjor mellan HBG och Helsingör Förbättra cykelvägnätet Utveckla vidare 

avfallshanteringen, källsortering etc Begränsa Välas tillväxt och därmed öka möjlighet till ett 

levande stadscentrum. 

 Bättre arbetsmiljö inom hemvården. 



 Bättre boendekostnader och kostander för aktiviteter. 

 Bättre cykelvägar Bättre anställningsförhållanden för oss som arbetar i Hbg stad. 

 Bättre cykelvägar. 

 Bättre cykelvägar. Söder och planteringen kan förbätttras ytterligare. Äeen andra 

ytterområden som Dalhem o Drottninghög. 

 Bättre efterlevnad i offentlig förvaltning ang rättvisa och respekt för personer med olika 

livsstil, uttryck och etnicitet. 

 Bättre integration av nya medborgare till ALLA område i Helsingborg, som idag är en kraftigt 

segrerad stad, där mer resurser behöver fördelas till södra delarna. 

 Bättre koll på skolorna, sparka er som göra denna enkät eftersom ni är Miljöpartister och 

Sossar. 

 Bättre kollektivtrafik Reglerad privatbilism. 

 Bättre kollektivtrafik till att börja med. 

 Bättre kollektivtrafik. 

 Bättre kommunikationer. 

 Bättre kulturutbud. Dunker är för anonymt och utställningarna tilltalar inte majoriteten. 

Öppna upp och gör Fredriksdal, Sofiero och Dunker tillgängligt för alla stadens medborgare. 

Bygg en stadskärna som är till för invånarna och inte tillresande konferensfolk. En 

konferensanläggning kan läggas utanför stadskärnan. 

 Bättre luft mindre trafik. 

 Bättre luft o mer kultur för barn. 

 Bättre lyhördhet för helsingborgarnas synpunkter och önskemål och inte den stora 

fokuseringen på "utsocknes". 

 Bättre lägenheter. 

 Bättre miljö i centrum-bättre badvatten. 

 Bättre o fler cykelbanor. Bättre städning på gator o torg i ciryområdena. Att låta bli att 

exploatera de strandnära områdena, t.ex Gröningen och norr därom. 

 Bättre och bredare kulturutbud. Kommunen borde lägga mer pengar på stadsbiblioteket och 

öka kulturutbudet där. Ge biblioteket möjlighet att ta in nyare böcker i fler exemplar. 

 Bättre och pålitligare tågförbindelser. Minskad kriminalitet och att polisen finns tillgänglig 

och bryr sig om enskilda individer som utsätts för brott. Mer pengar till skolmat och ökad 

personaltäthet i skolor och förskolor. Bättre resurser till sjukvården, så man slipper höra 

dessa skräckhistorier om patienter som inte hinns med, placeras i sjukhuskorridorerna, som 

inte får sina operationer i tid etc. Bättre trygghet i den här staden helt enkelt. 

 Bättre omsorg och möjligheter att bestämma över sin situation när man blir äldre Tidigare 

pension vilket ger arbetsmöjligheter till unga Fler ungdomslägenheter vilket innebär att 

föräldrarna inte behöver sörja med sitt boende tills barnen är 25-30 ar. 

 Bättre p möjligheter för oss som inte finer buss som alternativ. 

 Bättre platser/evenemang för familjer med små barn. 

 Bättre renhållning - eftersom här blåser mer eller mindre hela tiden, och alla dessvärre inte 

förstår att skräp ska kastas i papperskorgar (som oftast finns välplacerade) tycker jag att det 

finns otroligt mycket skräp överallt. 

 Bättre renhållning i parker och gator i trapporna i parkerna ligger årgångar av multnande söv 

som gör dem snorhala vid nederbörd. 



 Bättre renhållning.

 Bättre service i parker, borde se till så att det alltid är någon kiosk eller café som är öppet vid

varje park många timmar om dagen.

 Bättre sjukvård och äldrevård.

 Bättre sjukvård.

 Bättre skola och sjukvård. Inte vara underbemannade på arbetsplatserna. Det är rena

katastrofen om man privatiserar äldres vårdboende.

 Bättre stadsplanering. Nybyggnation som passar in i den befintliga miljön. Få bort det

modernistiska idealet. Få bukt med bilfixeringen. Bättre vårdcentraler. Höj skatten för de

som tjänar mer. Få bort Hesa Fredrik på Husensjö skola.

 Bättre städning av gator och parker.

 Bättre tillgänglighet för handikappade.

 Bättre turtäthet för stadsbussarna efter 18. Intresse från politikernas sida för annat än

fotboll.

 Bättre upplysta parker. T.ex stigarna nedför landborgen från öresundsparken som är nästan

helt mörka kvällstid förutom ett fåtal ljus. Vikingsbergparken saknar också till stor del

belysning. Att kunna vistas i sådana miljöer och känna sig trygg även kvällstid är livskvalité.

 Bättre utbud av affärer i city, mer öppna ytor längs havet.

 Bättre utbud för medborgarna inte bara för kulturintresserade.

 Bättre äldreomsorg.

 Börja servera ekologisk mat på kommunens skolor och förskolor.

 City som är en härlig mötesplats.

 Cykel banor och gång banor på Järnvägsgatan och Drottninggatan är katastrof. Som gjort för

olyckor. Miljövänliga bussar. Jag hoppas att ny bebyggelsen i södra hamnen kan bli en länk

mellan norr, centrum och söder. Det behöver inte likna varandra, men länkas samman på ett

bättre sätt än idag.

 Cykelbanor och säkra gångbanor. Exempel är Drottninggatan, söder där cykelbanor inte är

säkra.

 Cykla mer.

 Den pulserande staden är ett av stadens mål. Butikerna i stan är därför viktiga, fler väljer väla

pga att det är lätta att parkera och fler butiker, där finns butiker för alla åldrar och olika

inköp. Tycker att det ska finnas bättre parkeringsplatser och dom ska vara gratis. Det är dyrt

att åka kollektivt därför kan man inte bara satsa på det. Folk idag är bekväma och mega

behöver egen bil. Det är dyrt att köpa ett hus i Helsingborg och därför väljer många

kringkommunerna. Det är inte så bra kollektivtrafik.

 Den yttre renhållningen av gator, torg och gångbanor. Underhåll, reparering och renovering

av dåliga gator, torg och gångbanor.

 Det behövs mer personal i äldrevården. Personer som kan ge stimulans och plockar fram det

friska. Även äldre vill ha roligt,.

 Det går alltid att bli bättre på rekreationsområden etc.

 Det mesta, allt kan alltid bli bättre.

 Det mesta, gör det svårare att bara köra igenom, förbjud tung trafik , och samtidigt göra det

lättare/billigare för företag att verka i centrum en utmaning som är svår men nödvändig.

gratis kollektivtrafik åtminstonde i zon 1.



 Det mesta. 

 Det ska vara tryggt att vistas överallt. Det är det inte idag. Jag vågar inte ensam vara på eller 

passera vissa platser. T.ex. passera Planteringen på kvällen. 

 Det torde vara att alla ska ha en bra livskvalitet och inte bara de som har råd. 

 Det är ganska bra att bo i HBG bra mix av arr .mm. 

 Det är jättebra som det är!!. 

 Det är synd att snabbaste vägen norr-söder går rakt genom city. 

 Detsamma som föregående svar. 

 En bättre renhållning vore bra! Ge vår nya stadsträdgårdsmästare resurser att utveckla sina 

goda idéer. Mer stöd till mångkulturell verksamhet, som det fanns ett embryo till på Folkets 

Hus. Gärna lite mer generös inställning till HSO. Bättre utställningar på Dunkers. Gärna mer 

samarbete med Fotografiska! Bättre luft i staden vore bra, men att ta bort befintliga träd och 

uppbromsning av trafik i samband med bussfiler, anser jag vara totalt fel väg! Den snabba 

utvecklingen av el - och hybridbilar löser problemet på sikt. Kanske skulle (i värsta fall) 

biltullar med premiering av besökare i staden och bestraffningar av genomkörningstrafiken 

vara en lösning längre fram. 

 En förhöjd tunnelbana som kompletterar bussarna men är snabbare och knyter ihop 

stadsdelarna bättre. 

 En levande stad mer än väla o city. 

 En lokal tidning som ser till medborgarnas och stadens bästa. Det var lite skämtsamt men 

med allvarlig underton..... 

 En mer kompetent och hjälpsam personal på Helsingborgs försäkringkassa. 

 En plats som ersätter Vikingstrands konstmuséum, där man kan få njuta av vackra tavlor och 

drömma sig bort en stund för att få ro i själen. Tavlor som man kan få återse hur många 

gånger som helst, som finns kvar. Jag har fortfarande inte fått sett de tavlor som finns 

nerpackade. Har bara bott i Helsingborg i fem år. 

 En renare miljö. 

 En renare stad. 

 En reflektion är att allt fler i min närhet börjar pendla till sina arbetsplatser som allt oftare 

ligger i tex Malmö. Värna om företagsklimatet så att näringslivet inte ser vinning med att 

samla personal på större enheter i Malmö. 

 En spaanläggning i anslutning till havet. Modernt exklusivt men tillgänglig för alla.våga tänka 

nytt. 

 En säkrare stad. En renare stad. En vackrare stad. Det sista med hänsyn till att staden har 

tappat sin glans de senaste åren. Vilket gör att man inte kan njuta av staden som tidigare. T 

ex. Bilar som parkerar inne i Pålsjö skog samt efter alla stormar växer rishögarna mer än 

bokträden i skogen. Ett av många exempel på förstörande av staden. 

 En upplevelsepark för alla åldrar i centrum året runt, gärna med nytt badhus och träning, 

med hälsosam livstil. 

 En utomhus 50-meters tävlingsbassäng. 

 Enkla mötesplatser för människor. Biblioteken är bra men det behövs andra. Synd att 

Salongen inte fick fortsätta. Filmen om Hbg mål går stick i stäv med verkligheten. Det byggs 

stora arenor för idrott och stora galor, men var blir vi andra av? 



 Ensure the city centre and local neighbourhoods are safw ad secure at all times .-overhead 

CVT cameras as needed to monitor what is going on at all times. 

 Ett familjebadhus. 

 Ett äventyrsbad. 

 Færgerne til dk er meget dyret efterhånden og vil have dem lidt billigere. 

 Fiber till hela staden. Uppdatera till en modern stad. 

 Fler cafeer i parker tex brunnsparken. 

 Fler cykelbanor och mer grönområden i staden. 

 Fler elljusspår så att man kan springa på mjukare underlag året runt. 

 Fler företag som kan ge oss service med tjänster,. 

 Fler gratisaktiviteter. 

 Fler grönområden parker. 

 Fler grönområden. 

 Fler idrottsanläggningar. 

 Fler idrottshallar. 

 Fler motionsspår med elbelysning. Knyt ihop Landborgspromenaden med gångbro över 

Hälsovägen. Exploatera inte fler grönområden. Fri entré på Fredriksdal och Sofiero. 

 Fler mötesplatser. 

 Fler mötesplatser. 

 Fler naturreservat. 

 Fler och större lekplatser och parkanläggningar där man kan mötas i olika åldrar och i olika 

aktiviteter. 

 Fler parkeringsplatser så inte bilarna kör runt och letar. Slippa köra till Väla... 

 Fler platser på Helsingborgs lasarett: Bättre samarbete mellan kommun /hemsjukvård och 

landstingsvård. Högre polisnärvaro i områden som haft högre brottslighet tex helger/kvällar 

för att öka tryggheten för boende. 

 Fler poliser som patrullerar, även i bostadsområdena så man kan prata med dem. Jag har 

ofta upplevt mig ha mycket att säga till polisen men det är femtio år sedan jag pratade 

muntligt med denna yrkesgrupp. 

 Fler poliser som stoppar inbrott mm. 

 Fler sporthallar för ökat föreningsliv. 

 Fler synliga poliser på gatorna. 

 Fler synliga poliser. 

 Fler toaletter så fler vågar ge sig ut på längre rundor. Fler möjligheter att njuta av livemusik. 

 Fortsatt satsa på utsmyckningen i stan med ljus, blommor mm, förbättra 

parkeringsmöjligheterna i innerstan, underjordisk parkeringshus, gratis parkering på 

lördagar, satsa på ett levande city, skapa möjlighet för fler affärer att starta i stan så inte allt 

flyttar till Väla, skapa flera ställen som inbjuder till gemenskap för folk i alla åldrar, festivaler, 

dansställen för unga under 18. 

 Fortsätta att förbättra kollektivtrafiken. Se till att vårt avloppsvatten renas från 

läkemedelsrester. Inte låta Väla växa mer, så att city kan blomstra igen. 

 Fortsätta jobba med att stadskärnan inte ska dö ut! Hålla staden levande. 

 Fortsätta underhålla och ta hand om parker/grönytor. 



 Framhäva utsikten över Öresund. Ta fram den, bygg inte för den. Sundsutsikten bör vara 

tillgänglig för alla, inte ett fåtal. Stoppa förtätningen av Helsingborg, bygg inte om och 

förvanska hus och bostadsområden. Fler grönområden i centrala delarna. 

 Fria bussresor från 70 år. 

 Fria resor för pensionärer i Sverige och Danmark. 

 Fråga först och göra sedan. 

 Fundera över vem aktiviteter är tillför, vem är målgruppen och hur marknadsför man det? 

Hur gör man i dag? Fungerar det ? Kan man göra på ett annat sätt? 

 Få bort trafiken. 

 Få ordning på den där pendel tågtrafiken i Skåne, om ni nu tänker miljö. Det är ju orimligt att 

ni politiker accepterar att den fungerar så dåligt när den påverkar så många av era invånare. 

Tåg går inte i tid, det är proppfullt. Och inte finns det alternativ att köra heller för även 

motorvägen till lund / malmö är överbelastad med olyckor som följd. 

 Färre bilar i centrum. Lägg ner Väla. 

 Färre bilar i city, fler stråk för gång och cykel samt en effektivare kollektivtrafik, gärna 

moderna spårvagnar. 

 Färre parkeringsvakter. 

 Färre styrdokument och politiker. 

 Följande finns till viss del men behöver också utvecklas ännu mer. Ordning & reda. Bra 

städad miljö. Tillgänglighet. Typ cykelvägar, övergångsställe och framkomliga vägar. Alltså 

inte försvåra för bilister med tex bussfiler odyl som gör att belastningen på andra gator ökar 

kaosartat. 

 För jävligt att ni bygger för varenda glugg ut mot havet. Hotell o kongressanläggning. De 

borde inte få byggas på bästa stället. Se till så att alla hotell som redan finns blir fyllda så att 

de klarar sig. Man ser inte båtarna längre från Centrum. Det som var Sundets Pärla. Byt ur 

Peter Danielsson han bygger ihjäl oss. 

 Förbjud dieselbilar i centrum. Dom är stora miljöbovar. 

 Förbjuda tiggeri. 

 Förbjuda tung trafik i city. 

 Förbättra framkomligheten, öppna upp båda filerna på Stenbocksgatan tag bort bussfilerna. 

Idag var det kö under lång tid från lasarettskorsningen till OK macken på Ängelholmsvägen. 

 Förbättra färgmarkeringar i trappor (läs terasstrapporna) så att synskadade kan ta sig ner för 

desamma utan att riskera att falla. 

 Förbättra förutsättningar för tidigare nämda områden. 

 Förbättra och underlätta kontakten med kommunen. 

 Förbättrad tillsyn att kommunens regler och förordningar efterlevs Ex lösspringande hundar i 

Pålsjö skog. 

 Föregående svar kan alltid utvecklas och bli ännu bättre. 

 Förhoppningsvis "renare" alt. mindre biltrafik i staden. 

 Förskolan och äldreboenden. 

 Försöka hjälpa de människor som har de svårt med bostad och arbete så att man på de sättet 

kanske kan få en god moral bland invånarna. 

 Förtäta inte mer utan låt parkerna finnas kvar. 



 Förutom det jag skrivit tidigare måste man ta tag i tiggeri och flyktingproblemet. Det finns

ingen enkel lösning men staden måste stimulera fler att hjälpa till. Tyvärr är det så att

resurserna kanske inte räcker initialt och då måste vi begränsa inströmningen så att vi kan

hinna med att hjälpa dem som redan kommit. Jag tror dessutom att det kommer att krävas

mer polisiära resurser eftersom det nästan självklart blir spänningar när olika kulturer

blandas.

 Glömde det: fler träd.

 Goda parkeringsmöjligheter så att långvarigt sökande efter p-plats undviks. Inga långa

stillastående köer av bilar bakom en buss som har en trafikblockerande hållplats.

 Gratis bussar för alla. Inga kort, inga betalsystem, bara ekologisk vinst.

 Gratis inträde på ex Dunkers.

 Gratis kultur.

 Gratis parkering i City så man slapp åka till Väla. Det skulle göra Väla och City till mer

jämställda alternativ.

 Gröningen kan bli bättre skött som nu Stadsparken är.

 Grönområden.

 Grönområden. Bra kommunikationer.

 Grönområden. Bättre parkeringsmöjligheter.

 Grönområdena. Ej förtäta.

 Gör city mer levande, grönskande och inbjudande.

 Gör det bättre för företagarna i city. Det är dom som är staden.

 Gör Dunkerska museum till en öppen och given mötesplats. Idag är den mer en stängd

bunker.

 Gör ngt åt Knutpunkten och des förbindelser från centrum...... Gör vår stadspark mer 

gästvänlig en/två kaffeer finns det plats för, fräscha upp söder till gästvändlighet. 

 Göra de kulturella platserna mer tillgängliga för invånarna.

 Göra Helsingborg till en renare stad. Har varit i många europeiska städer men aldrig upplevt

en skräpigare stad än Helsingborg.

 Göra Sofiero och Fredriksdal mer tillgängligt med billigare inträde. Behålla och göra fler gröna

plättar mellan bostäderna. Se till att det finns olika aktiviteter för ungdomar, så att de inte

förstör så mycket. Att öka tryggheten i stan. Att underhålla och bygga fler cykelnyckel

gångbanor. Att bygga cykel och gångövergångar över vägar istället för mörka tunnlar. Att

äldrevården både i hemmet och på äldreboende förbättras.

 Göra större reklam till hushållen och där berätta om praktiska tips hur vi kan ta del av att få

livskvalitet.

 Göra söder mera attraktivt för alla, minska segregationen.

 Halkbekämpning trottoarer, gator i backar. Svårt även för unga att ta sig upp. Fler gröna

väggar. Förvalta och bevara grönområden. Se till att havet går att bada i. Fler kontroller av

badvatten. Bevara strandpromenader och tillgänglighet till stranden för alla.

 Har funderat länge men kommer faktiskt inte åå något - gott betyg.

 Hastighetsdämpande åtgärder där det förekommer mycket buskörning, Drottninggatan,

Hälsobacken, Strandvägen. Bullermätning med kamera på samma sträckor.

 Helsingborg måste bli en mer integrera stad där vi lever tillsammans inte bredvid varandra.



 Helsingborg är en bra stad i grunden att bo och jobba i. Förbättra dock lärarnas villkor och 

situationen i skolan. 

 Helsingborgarna kanske...? ;) vi kan säkert bli bättre på att ta hand om varandra, le lite mera, 

och titta mindre i sin mobiltelefon när man går på gatan, cyklar m.m. 

 Håll gator och torg rena, lägg vite på de fastighetsägare/restaurangägare som inte håller rent 

på sina trottoarer. Sätt upp fler askkoppar vid alla papperskorgar så man slipper se lila fimpar 

på trottoarerna. 

 Hälsa och stöd till anhöriga!. 

 Här är fantastiskt redan. 

 Infrastruktur. 

 Inför biltullar,mer och tätare kommunala kommunikaturer.Ej locka bilismen till centrum. 

 Inga bussfiler. 40/30 km I hela central Helsingborg. Buss på långs med Helsingborg typ, 

Ättekulla till Väla via hornback och netonnet området. Buss mellan Maria Park och Väla, Ett 

grönt område nära sjukhuset. Hade kanske varit träbligt att "flytta" kirkegården näre 

sjukhuset. Och göra en sjukhus park istället med basket eller annat idrot inslag. Vill gärna 

påpeka att jag inte är anti Kristen, Jude, Muslim eller annan regelion. 

 Ingen ska komma undan att snabbt komma till SFI och någon form av utbildning som 

nyanländ. Det ska ställas krav på våra invånare oavsätt etnicitet, religion eller annan 

tillhörighet. Samma krav ska naturligtvis gälla alla, annars blir det diskriminering. Det har jag 

känt i Helsingborg. 

 Inget Kongresscenter i Norra hamnen och fler P-platser. 

 Inget. 

 Initiera och stödja enskilda initiativ. Se till att det finns gemensamma lokaler och platser för 

folk (Gröningen, Pålsjö, Fredriksdal, Salongen, Sundspärlan etc). Minskad segregation. 

 Inkluderande fler människor både unga och äldre, fler mötesplatser som utformas att 

avnjutas över generationsklyftorna. 

 Inte bygga igen utsikten mot havet som kommer ske på Ångfärjan. Snart ser man inte att Hbg 

ligger vid havet längre! Bättre toaletter, omklädesrum och duschar på stranden sommartid. 

 Inte bygga vid havet. 

 Inte stänga av vägarna i stan för biltrafik, det gör att vår vackra stad kommer dö! Livskvalitet 

är att få sitta i stan på ett fika och se allt folk. 

 Inte ta emot fler flyktingar än vi kan hantera. De som kommer måste kunna känna att de får 

det stöd de behöver och kan integreras i samhället. 

 Integrationen av söder med city och norr. 

 Integrationen är viktigast just nu. 

 Jag ser helst att staden håller fingrarna i styr och inte rusar åstad på alla möjliga nivåer. 

 Jag trygghet kommer att vara nr 1, nr 2 och nr 3 om ett par år. Jag vill se att ni gör er 

framtidsanalys utifrån ett ändrat världsläge och inte höra hur stat och kommuner blir 

överraskade över fakta som funnits på bordet länge. Proaktivitet och inte stoppa huvudet i 

sanden. 

 Jag tycker att det är en bra stad att bo i , här finns mycket att aktivera sig med om man bara 

vill. 

 Jag tycker bra arbete görs redan. Inte ta bort de grönområden som finns kvar i Helsingborgs 

stad. Det är redan alltför många småparker som försvunnit till förmån av höghus. 



 Jag älskar att resa men trivs i Helsingborg för att det är en stad jag känner har en vision, vill 

något och det händer något i. Tycker dock våra skol- och sjukvårdssystem kunde effektiveras 

/ fräschas upp ordentligt. 

 Jag älskar Helsingborg och tycker mycket om staden. Tycker att två saker är inte så bra 

personligt: arbetsmarknaden (har ansökt så många jobb och får ofta inte ens en nej tack) och 

trafiksäkerhet. Det finns många ställe i Hbg där bilar korsar vägen samtidigt som gående, 

speciellt barn, livsfarlig. Jag menar att trafikljus är grön samtidigt för bilar och gående (eller 

cyklar). Tycker också att det inte finns tillräckligt info angående evenemang, till exempel 

marknader och idrottsevenemang och t ex jobbmarknad på Väla. Läser många tidningar men 

ofta läser jag efteråt att det fanns någonting intressant. 

 Jag är fullt nöjd med det som finns. 

 Jag är nöjd med Helsingborg. 

 Jag är orolig över den utveckling som är där butiker flyttar från centrum ut till Väla. 

Egentligen inte så mycket för att jag personligen springer runt i butiker, utan mer för att ett 

centrum utan butiker kan ger en miljö med färre människor i rörelse, och sämre trygghet. 

När området norr om Sundstorget och egentligen hela vägen till Domsten håller världsklass, 

så är området söder om Sundstorget dess motsats. Efter att bott i Helsingborg i ca.35 år så 

tycker jag att staden idag är än mer segregerad än när jag först gången flyttade hit 1980. 

Naturligtvis känner jag till H+ och är 100% supporter till detta, så håll högt tempo i detta. 

 Jobb. 

 Jobba med integrationen så att klyftorna minskas. "Tvinga/erbjud" nyanlända att engageras i 

ideella idrottsföreningar eller liknande. 

 Kan ej svara. 

 Kan vara lite utanför den specifika frågeställningen, men i sin helhet täcker detta alla tidigare 

kategorier i enkäten: Jag har ännu inte förstått varför kommunen drar in fritidsomsorgen när 

man studerar eller befinner sig mellan jobb. Är man exv jobbsökande så kräver A-kassan ett 

heltidsengagemang men här sätter kommunens policy käppar i hjulet för detta. Blir alltså ett 

moment 22 där de olika offentliga institutionerna och framför de olika lagrummen inte 

samverkar eller harmonierar . Bör inte vara någon kostnadsfråga vare sig för vårdnadshavare 

eller skola/omsorg. Resurserna finns redan på plats för övriga barn så marginalkostnaden är 

rimligen väldigt låg eller rent av obefintlig. Att dra in omsorgen på detta sätt är därför enligt 

min mening diskriminerande, otidsenligt och suboptimerande för de olika parterna i det 

långa loppet. 

 Kollektivtrafiken är krånglig avseende betalningen. Det borde finnas möjlighet för de som 

inte åker så ofta att betala kontant, då man kanske inte alltid är förberedd på att behöva resa 

kollektivt med mera. Skapa rekreationsområden i Pålsjö skog, där man kan finna inre lugn, 

inspiration i form av konst eller annat. Gratis avslappning/meditation eller livscoaching 

anordnat av kommunen. Skulle skapa ett större välmående och därmed större generositet 

och öppenhet gentemot varandra. Skapa ett program för stadens Eu-migranter. Försök få in 

dem i den kommunala verksamheten och upprätta personliga program för var och en. Jobba 

hårt med detta och bli ett föredöme för övriga Sverige. Skapa slags samarbete med deras 

hemkommuner för att visa vilken styrka man kan ska+pa av att tända hopp hos människor. 

Öppna dörrar för allmännheten att personligen hjälpa. 

 Kollektivtrafiken, cykelstråken. 

 Kommer inte på något men det finns säkert något. 



 Kommunikationsmöjligheter (även med bil), integration samt ett fortsatt arbete med det jag 

skrev i förra frågan. 

 Kontinuerligt bra badvatten. 

 Kultur utbudet bör ha större variationer och rikta sig till alla åldersgrupper och 

inkomstnivåer. 

 Kulturen. 

 Kvaliteten på och skolorna och undervisningen måste bli bättre. Fler lärare och lärare med 

hög kompetens. Bevara naturnärheten, Pålsjö skog, kusten. Bevara och utveckla 

kulturinstitutionerna, HSO/konserthuset, teatern och Dunkers. Har sett en hel del bra teatern 

i Hbg. Bra! Bevara stadslivet i stadskärnan. Väla dränerar detta liv och bör därför avvecklas på 

sikt. Handeln i city måste finnas kvar. Det man tilltalas av när man turistar i andra städer är 

det som också är viktigt för Helsingborg, sevärdheter, restauranger och handel. Har sedan 

många år slutat gå på bio i Helsingborg, delvis på grund av familesituationen, men också för 

att det saknats en bra och trevlig biograf med brett utbud. Röda Kvarn är bra, men viss 

begränsning i utbudet. Filmstaden är inget trevligt ställe. Möjligen kan planerna på bio i 

Söderpunkten råda bot på detta. 

 Kvällsöppet i affärerna i city. Knutpunkten är ansiktet utåt och det kan bli mycket bättre. 

 Lekplatser. 

 Levande city. 

 Lita av allt. 

 Ljusa upp centrala platser på kvällar och nätter. 

 Luften - för mycket bilar och avgaser. Flera bostadsområden som ser nergångna ut. 

 Luften Att inte förändra allting i tid och otid, så ingen människa hinner med. Förbjud 

hyrläkare, sköterskor, undersköterskor m.fl. vilka sänker kvaliten på sjukvården över allt. 

Förbättra hygienen i hela samhället. Idag vet snart ingen människa vad god hygien är. 

"Vinterkräksjukan" är inget annat än dålig hygien hos allmänheten. Nej nu orkar jag inte mer. 

 Luften i city. 

 Luften måste kunna förbättras. Det borde vara betydligt mindre trafik i stan, vilket kan bli 

svårt med den nya konferensanläggningens läge och en huvudlös tanke och planering av 

eventuellt garage i Landborgen. 

 Luften. 

 Luftkvaliten, segregationen mellan olika stadsdelar, vården. 

 Luftkvalitet, minskad segregation för ännu tryggare stadskärna, fler aktivitetsplattformar - 

fler inomhushallar för idrottsutövning. 

 Luftkvaliteten längs drottninggatan. 

 Luftkvaliteten. Pensinärsrabatter till kulturutbud. 

 Lyssna bättre äventyrsbad. 

 Lyssna mer på invånarna i Helsingborg, nu är det ett maktstyre. 

 Lyssna och ta tillgodo alla bra tankebanor och förslag från invånarna. 

 Lyssna på medborgarna. 

 Lyssna på medborgarnas åsikter, tvinga inte igenom beslut som inte är välkomna. Ha respekt 

för stadens signum-ändra inte det tex. Infarten med färjan och synen av rådhus och Kärnsn 

med öppna ytor. Knutpunktens byggnader har täppt till totalt, den vackravyn söderut är 



förstörd. Stötta folketshus på söder och Sundspärlan. Byg på brfintliga hus med fler vå ingar 

och då det går med utanpåligande hissar. 

 Lyssna på medborgarnas önskemål. 

 Låt staden växa i fysisk yta istället för att förtäta. 

 Låta city leva inte bara genom restauranger även handel, sluta ge alla förutsättningar för 

handel på Väla!. 

 Låta Sundspärlan finnas kvar! Bostäder kan byggas på andra platser. Tänk på att låta centrum 

leva. Affärer väljer just nu dras allt till Väla . I stan är det dyra hyror, dyr parkering . Vart åker 

folk då? Allt finns samlat där. 

 Lägg mer pengar på vård och skola. 

 Lättare att komma till sjukvården. 

 Lättare för familjemedlem att få handikapp-plats även om den handikappade inte själv kör. 

 Medborgarens kontakter med Helsingborgs stad skall ske på ett engagera, ärligt och kunnigt 

sätt. Att medborgaren får känna sig som en god kund som får god service och hjälp när detta 

behövs. Jag har själv fått erfara det rakt motsatta och har även tagit del av bekantas historier 

som bekräftar att förhållandet är klandervärt. Detta tyder på något elementärt fel 

beträffande organisation, chefskap och synsätt. Vi tjänstemän och dom (medborgare som 

har förväntningar, krav och som ställer till problem). 

 Mer aktiviteter liknande bondens marknad och Mikaeli marknad. I USA finns liknande 

farmers market på lördagar där man har chansen att handla lokalodlat och ekologiskt. Ta 

stöd i t ex Pamela Von Salbjar (Helsingborgare) som kan utveckla unga, be henne föreläsa för 

unga och lärare. Forsätt decentralisera köken inom vård och omsorg. 

 Mer belysning där behovet finnes samt stoppa genomfartstrafiken i centrum av bla utländska 

bilar/lastbilar som kör på sin GPS. 

 Mer belysning i pålsjöskog. 

 Mer belysning, trevligare och varmare bemötande (t.ex. Stockholm, Halmstad...är bra 

exempel på vänligt bemötande). Jag tycker Hbg är en hård stad med för tuff attityd 

människor emellan. Fler patrullerande poliser synliga i centrum och utanför skapar trygghet. 

 Mer breda allmängiltiga aktiviteter och verksamheter i city. Kultur (Dunkers) och 

kongresscenter är inte för den breda massan, bara ett fåtal. 

 Mer byggnader som är till för Helsingborgare och inte stora svulstiga byggnader för 

utbysfolk. 

 Mer dialog med invånarna i Helsingborg. 

 Mer engagemang, utomhus bio, ta tillbaka helsinborgsfestivalen. 

 Mer förståelse från politiker fotfolket finns o lär mycket mer av dom. 

 Mer grön områden, mindre nybyggen inne i city. 

 Mer grönområde för alla människor oavsett om du är Helsingborgare, rik eller fattig och helst 

utan några restauranger. 

 Mer grönska på öppna/offentliga platser (t.ex. torg). 

 Mer grönska, fungerande city. 

 Mer grönska, stora träd. 

 Mer grönt i centrum, gör en riktig torghandel centrum vid tex Maria Kyrkan eller 

Rådhustorget. Låt torgen vara öppna ytor som fylls med verksamheter och människor. 

Planteringen mitt på Rådhustorget är således inte lyckad för folklivet. 



 Mer information om kultursammanhållning.

 Mer levande innerstad.

 Mer liv och rörelse i stan. Möjliggör för mindre affärsinnehavare att hyra i city och hela vägen

till söder.

 Mer och lättillgliga naturområden.

 Mer ordning o reda.

 Mer pengar till kultur.

 Mer satsning på stadskärnan istället för Väla. Mer spännande evenemang och

integrationsprojekt.

 Mer skog.

 Mer upplysta promenadstråk i tex Pålsjöskog.

 Mer utomhusaktiviteter /parker med inslag passande barn o ungdom.

 Mer videoövervakning på offentliga platser kanske skapar ännu mer trygghet??!! Lägre

hastighet på bilarna...vilket ju redan är på gång. Nerför Hälsovägen måste hastigheten

dämpas med bulor! Jag vågar inte cykla nerför där längre! Bättre belysning på offentliga

ställebn tyex Strandpromenaden. Den är under all kritik. Cyklar nästa på en person varje

vecka.

 Mera grönområden och fler ställen där olika människor kan mötas..

 Mera grönområden, flytta evenemang utanför stadens city.

 Mera medborgardialoger, där folkvalda verkligen lyssnar till väljarnas åsikter Bra hälso-,

äldre- och socialvård.

 Mera poliser i stan på kvällarna och nätterna i stan för att känna sig trygg.

 Miljö, minska utsläpp i luft och vatten från industri och sammhälle (tvinga gärna kryssnings

båtar att tömma toalett tankar till renengsverket, inte som de idag släpper ut dem i Öresund

och Östersjön).

 Miljöarbetet.

 Miljön kan bli mycket bättre, luftkvaliteten är dålig, trafiken skapar olidligt mycket buller,

grönytorna är alldeles för få och små, mycket dålig renhållning av gator, parker och allmänna

ytor. Kulturen kan utvecklas mer.

 Miljön på söder borde förbättras.

 Miljön.

 Mindre avundsjuka.

 Mindre bilar i stan. Renare på trottoarerna.

 Mindre biltrafik i centrum, bättre luft. Håll efter alla bilmarodörer runt Södergatan och på

GustavAdolfs Torg.

 Mindre biltrafik i innerstan bättre markering av cykelbanor, att pensionärer kan åka buss

gratis och utan tids restriktioner och att man mäter när och hur många som åker på s.k.

högtrafik.

 Mindre bostadssegregation mellan norr och söder, mer hyreslägenheter, se till att friskolorna

tvingas ta emot flyktingbarn i proportion till antal elever (inte skylla på något kösystem)

värna om cityhandeln, fri parkering på helger lite ller patrullerande poliser i city (inte bara för

HIF) på kvällar och nätter bättre belysning i parkerna.



 Mindre elever på skolorna, som det är nu så är det alldeles för många barn både i klasserna 

och på fritids. Alldeles för lite personal i skolan samtliga områden. Alldeles för hög volym i 

matsalar tex. 

 Mindre segregerat mellan norr o söder. 

 Minska användning av fossila bränslen och öka användning av förnybara energikällor. 

 Minska arbetstiden för kommunalt anställda, påverka näringslivet att göra samma med sina 

anställda. 

 Minska bilismen. 

 Minska biltrafiken i centrum. 

 Minska biltrafiken i city. Försöka få bort tung trafik som kör genom city till färjorna. 

 Minska invandringen. 

 Minska invånarantalet. 

 Minska på bilar i centrum. 

 Minska på genomfartstrafiken i centrum vilket skulle påverka utsläppen positivt. 

 Minska trafiken centralt. Göra centrum mer levande, nu verkar alla människor att befinna sig 

på Väla. Få bort den tunga trafiken i staden. 

 Minska trafiken på Slottshöjden, behålla de få grönområden som finns här. 

 Minska trafiken in i centrum och bygga flera gångstråk. Tillåta cafe på parker. Bygga stora 

parkeringar i utkanten av Hbg och sedan bussa folk till stadens centrum. 

 Minskad biltrafik i innerstaden. Fler cykelstråk. Etablera marknadsplatser för frukt och grönt 

på andra ställen än söder och vid Rådhuset. 

 Minskad brottslighet. 

 Minskning av genomfartstrafiken i centrala Helsingborg utan att stadskärnan "dör ut" Stor 

varsamhet med de få gamla byggnader och stadsmiljöer som finns kvar,. 

 Mottagandet av flyktingar. Det behövs inte fler boenden på fredriksdal o liknande områden. 

Använd lokaler i välmående områden som laröd, hittarp, slottshöjden, sofieberg, ramlösa 

mfl. Bostäder. Samma här förtäta i flera områden typ laröd, hittarp mfl. Jobba aktivt med 

integration gärna via bostadspolitiken. 

 Musikutbudet på Dunkers Kulturhus. Var blev Världsmusiken av. Jämför med Malmö... 

 Mycket .... ångrar jag flyttat hit....har nu barnen här....dessvärre. 

 Mycket för äldre personer. 

 Mycket tveksam till vissa byggnadsprojekt. Helsingborgs lasarett borde byggts nytt på annan 

mer lättåtkomlig plats. Förflyttningen av Tivoli mycket tveksam, sett i relation till denna 

förflyttning är diskussionen om en rivning av Sundspärlan fullständigt barock. Skapa 

förutsättningar för ett levande centrum. 

 Mycket! Levande city, bort med skräpföretagen på söder, se till så att Söder lever upp och får 

en svensk framtoning dvs, bort med väskor tvättmedel och annat skräp som ligger utanför 

affärerna. Levande torghandel utan mygel, affärer och mysiga restauranger hela vägen från 

Furutorpsparken till Gröningen. 

 Möjlighet för alla att studera och arbeta. 

 Nu använder många den strandpromenad som blivit så fin. Men när det blir mörkt så är det 

inte så trevligt flera ljussättningar, gärna ut på bryggorna eller i vattnet runt bryggorna. 

 Nyttja/använd/blanda äldre/tonåringar/barn vid möjliga aktiviteter för förståelse och att få 

alla till att känna sig behövda. Alla kan lära sig av andra och därav få en bättre livskvalité/bild. 



 Något för de ungdomar som inte spelar fotboll eller andra bollsporter. Inte ens på

Idrottsoasen fick de plats...

 Något mer måste göras på Sundstorget. Det har blivit mycket bättre under senare tid -

fortsätt med blommor och försköning.

 Något program som hjälper de som är ensamma. Både äldre, nyanlända och kanske barn och

ungdomar. Mentorsprogram eller aktiviteter som locka de olika grupperna.

 Några rejäla aktiviteter till som äventyrsbad, fina parker, lummig strandpromenad, skridskois

utomhus i centrum, saluhall med seriösa (inte dyra) handlare. Tryggt att gå ut på promenad

för oss kvinnor efterkl 20.00 jag är alltid rädd efter mörkrets inbrott. Rädd för överfall rån och

våldtäkt. Ska det vara så?

 När det gäller sjukvården så är det väl inte i sig Helsingborgs stad men Region Skåne, men

utvecklingen har gått åt fel håll både för anställda och patienter. Med vårt skattetryck måste

vården och tillgängligheten bli bättre. Har förstått att det är mycket problem i skolan men är

för dåligt insatt för att kommentera. Bättre kollektivtrafik skulle kunna göra att man kan sälja

bilen.

 Närhet till affärer och inte bara Väla.

 Närheten och ett EJ döende centrum Satsa mer på cnetrum än sorköpen som väla mm.

 Närheten till sundet. Att utveckla kommunikationerna inom kommunen. Förbättra för oss

som cyklar.

 Nöjes utbudet.

 Omvårdnaden av äldre. Tryggheten på offentliga platser inklusive gator och vägar. Minskad

segregation. Mindre tung trafik.

 Ordning och reda, lika regler för alla, resurser till efterföljnad.

 Parkeringar vid typ gågator inte vara en timme om Helsingborgs stad vill ha fler folk att

handla istället för att köra till väla, så hinner ingen bilförare shoppa på en timme.

 Parkeringsplatser.

 Parkerna.

 Persontransporterna. Att ta bussen från tex. Ramlösa till Centrum tar en dryg halvtimme plus

väntetid på bussen. Med bil tar det 5 minuter. Värdet av att ta allmänna

kommunikationsmedel måste öka. Ex. minskad kostnad, kortare restid, dvs något som höjer

livskvaliten, annars tar folk bilen. Centrum måste vara ett givet mål, annars tar folk bilen till

Väla, (vilket inte kallas för Helsingborgs centrum, även om det tillhör Helsingborg).

 Politiker och tjänstemän ska se på sitt uppdrag från kommuninnevånarnas synpunkt och inte

införa klåfingriga regleringar som inte fungerar i verkliga livet.

 Politiker som lyssnar och TAR INTRYCk!.

 Politikerna borde börja samarbeta med SverigeDemokraterna.

 Politikerna kan lyssna på medborgarna som är kommunens kunder. Alla gamla ska själva få

välja hur de vill bo. Ingen tjänsteman har rätt att sätta sig över ensamhet eller andra

önskningar. Fler valmöjligheter t ex ålderdomshem för friska gamla som vill ha hjälp och

sällskap redan innan de bli sängliggande.

 Prioritera snöskottning och sandning på gator och gångstigar i Rydebäck. De var mycket

dåligt senast. Sköta gatlamporna bättre, de har varit dåligt den senaste tiden upp mot

stationen. De är ju många som utnyttjar kollektivtrafiken, de är ju bra för miljön.

 Programmera om rödljuset vid Olympia. Ibland behövs bilen.



 På söder finns mer att göra. Jobba hårt där för att göra söder mer mixat.

 Pålsjöslott skulle passa utmärkt till SPA. Äventyrsbad t.ex vid gamla Karantänen. Fler

intressanta gästarrangemang på teatern, konserthuset etc. Intressanta föreläsare inom olika

områden. Betydligt bättre konstutställningar med internationella konstnärer. Film-och

musikfestivaler.

 Renare luft med mindre genomfartstrafik i de centrala delarna i Helsingborg.

 Renare luft! Mindre och tystare trafik i centrum.

 Renare luft!

 Renare luft. Bättre underhåll av vägar. Förbjud dubbar. Ännu bättre cykelvägar. Gångbro

över järnvägsgatan.

 Renare stränder och badvatten. Mindre tolerans för nedsmutsning i staden, bötesfäll.

 Renhållning av all när miljö. Förebyggande hälsokontroll av äldre. Sluta upp med privatisering

av skolor och andra verksamheter. Att staden handlar närodlat när så är möjligt . Bättre

cykelvägar.

 Renhållning.

 Rensa bort mer tång och stenar på stränderna kring sträckan Fria Bad mot Domsten. Fler

hundvänliga platser och hägn som det är lätt att parkera bredvid. Bygga ett äventyrsbad.

 Riv inte Sundspärlan.

 Roliga evenemang för unga vuxna i 20-årsåldern, t.ex. konserter osv. Göra t.ex. söder till en

mer trygg plats att vistas på på kvällar.

 Rökning förbjuden på stränder, lekplatser, Fredriksdal, Sofiero, naturreservaten..... 

 Saknar inget så där på rak arm.

 Saknar tex en simhall för barn (vi åker till Klippan eller lerberget för att bada). Sedan är det 
dålig info om skolor, skolval, osv på hemsidan. Det kunde utvecklas mycket mer. Små saker 
som gör livet enkelt för föräldrar..

 Satsa mer pengar på småorterna och inte allt på centrum i stan.

 Satsa mer på en levande cityhandel och levande stadskärna. Även om kollektivtrafiken är 
viktig måste även parkeringsmöjligheterna i city bli mycket bättre.

 Satsa mer äldre sjuka rörelsehindrade. Dom som skulle behöva hjälp har inte råd att ta sig 

hit.

 Satsa på att höja ungdomars livskvalitet och medvetenheten om vad livskvalitet är - skapa 
alternativ till Knutpunkten. Skapa fler kreativa miljöer för ungdomar i alla åldrar kan mötas.

 Satsa på den egna befolkningen ,bygg ett nytt bibliotek ,gärna ett vattenland ,nere vid norra 
hamnen.

 Satsa på föreningslivet så att fler barn får chans till social o kulturell utveckling = bryter 
segregationen mellan rika o fattiga stadsdelar.

 Satsa på genus och jämställdhet.

 Satsa på kommuninvånarna med parker, lekplatser, aktiviteter för familjer och barn. Satsa 
inte på stora byggnader som stänger av staden från havet. Bevara sundspärlan och utveckla 
det fina området istället för att bygga bostäder.

 Satsa på skolan och ge ungdomarna en bra start i livet. Då blir det färre ligor som rånar folk 

på stan. Låt oss välja själva.......INTE stänga av city med bara en fil för bilarna. Vi vill ha ett 

levande city med tillgänglighet för både bilar och bussar. 

 Satsa på Ödåkra för äldre med en samlingslokal.



 Satsningar på kulturen.

 Se föregående fråga ang hemlösa. Även de nyanlända som är del av etableringen bör få mer

och bättre hjälp. Dels betr boende (nu är det inte ovanligt att många personer är skrivna på

samma adress) och aktiviteter. Det senare sköts ofta som 'förvaring' där eleverna inte gör

någonting av vikt och där 'vem som helst' är lärare eller pedagog... Arbetsförmedlingen och

de olika sfi-anordnarna bör ha bättre kontakt. I nuläget går arbetsförmedlingens möten före

elevens deltagande i undervisningen. Eleverna behöver först och främst språket, inte möten

på arbetsförmedlingen som inte ger någonting. Många praktikplatser utnyttjar sfi-elever och

byter ut dem efter 6 månader. Bättre kontroll behövs.

 Se föregående fråga.

 Se föregående fråga. Få bort segregerade bostadsområden.

 Se föregående frågor.

 Se föregående punkt.

 Se föregående sida med parkeringsmöjligheter i landborgen. Vi borde ha ett

nöjesfält/äventyrsbad.

 Se föregående sida.

 Se föregående svar + Uppfostra folk att inte skräpa ner. Knutpunkten är förfärlig. Det är

ledsamt att rätt ofta se trasigt glas i busskurer.

 Se föregående svar samt minskad brottslighet.

 Se föregående svar så förstår ni vad som skulle kunna öka livskvalliteten.

 Se föregående svar. Plus att jag känner numera stor otrygghet i staden. Mer poliser och

ordning på våldet.

 Se föregående svar. Sedan kan jag tänka mig att åldringsvården skulle behöva bli bättre. Mer

personal, fler aktiviteter för de gamla.

 Se mina svar i förra frågan.

 Se på individerna.

 Se svar föregående fråga.

 Se svar förg fråga. Även tryggheten i stan är kass. Poliser som syns och är närvarande (men

jag vet förvisso att kommunen inte styr polisen) behövs. Hur är tryggheten i stan nu när

polisen är utkommenderad att kontrollera våra landsgränser mot till exempel Danmark?

 Se svar på föregående frågor! Minska inkomstklyftor och segregation! Är absolut viktigast.

 Se svaret på föregående fråga.

 Se tidigare svar - det hade underlättat vår vardag så att vi vuxna kan ha mer tid för vår

livskvalitet.

 Se tidigare svar om synen på cyklister kontra bilar; hav och parker.

 Se till att behålla vår utsikt mot havet. Betyder mycket för helsingborgare att kunna se havet

även utan att behöva vara nere vid det.

 Se till att framkomligheten funkar för alla olika transportmedel och inte försvåra med t ex

bussfiler.... så många flaskhalsar har uppstått p g a detta. 

 Se till att ha en bra dialog med Region Skåne för kortare vårdköer på vårt eget sjukhus så vi

slipper åka Skåne runt för undersökningar/behandlingar som finns på vårt sjukhus. Skapa

förutsättningar mellan huvudmännen kommun/landsting så att lättare vårdinsatser kan göra

i hemvården och på vårdboende så slipper vi se våra gamla åka ambulans/taxi fram och

tillbaka med förvirring och förlängda vårdtider som resultat. Bygg inte igen utsiktplatserna i



innerstaden utan att närheten till Öresund fortsätter att vara en unik upplevelse. I det 

fortsatta arbetet med flytten av Ångfärjan så kanske man skulle kunna fylla en del av inre 

hamnen (från Kungstrappan fram till Marina Plaza) som skulle bli ett fantastiskt torg ut i 

havet. 

 Se till att medborgarna inte utsätts för höga och/eller närliggande buller/ljudstörning samt

minska där det finns.. Den "tysta" livskvaliteten är ett minne blott.

 Se till att människorna är trygga i sin miljö.

 Se till att securitas tar sitt uppdrag på allvar. Kommer de ut till en plats för att de har fått

anmälan om att en bil står i vägen för trafik, bötfäll biljäveln i stället för att göra en annan

bedömning.

 Se till att skolan och äldrevården fungerar. Uppvärdera människor som arbetar med/för

människor. Minska på ytligheten ex de s.k.kommunikatörerna.

 Se till att trafiken flyter så att de inte spyr ut avgaser i onödan. Håll stränderna rena och även

havet utanför. Håll efter parkerna inne i stan.

 Se till att äldrevården blir bättre.Riv inte allt det gamla.

 Se till djurens bästa i större utsträckning. Bättre priser på kollektivtrafiken.

 Se till så att trafiken flyter inte en massa hinder på gaterna.

 Se till så läkarna stannar på våra vårdcentraler.

 Se vad som ovan svarats om utegym/aktivitetsområden.

 Ser fram emot nya kongresscentret Trygghet i parker och alla nedgångar från Landborgen till

stan.

 Shoppingen i innerstaden måste få bättre förutsättningar för att kunna erbjuda bättre

öppettider och utbud.

 Situationen för uteliggare.

 Sjukvård omsorgstagande poliser för tryggheten.kultur som passar alla och att den dessutom

är fri inte bara för flyktingar. Värna om urbefolkningen som mår dåligt.

 Sjukvård utan långa vårdköer och tillräckligt med personal.

 Sjukvården kan alltid förbättras.

 Sjukvården.

 Självklart kan och ska det på alla områden göras förbättringar. Annars blir det försämring. Jag

saknar ingenting.

 Skapa ett Helsingborg "där det händer". Vad associerar svenskarna med Helsingborg, jo

närheten till Danmark. Kan inte Helsingborg erbjuda något eget. Arrangera saker så folk

kommer till Helsingborg för att uppleva saker och inte bara för att parkera bilen och åka till

Helsingör. Sätt Helsingborg på kartan.

 Skapa fler trygghetsboenden. Sluta att förtäta så in i vassen. Låt våra gröna ytor finnas

kvar.Sluta bolla med våra äldreboenden. Våra gamla är ingen handelsvara. Hur kan ansvarig

politiker C. försvara sitt handlande som emotsägs av erfarenhet och statistik.Hur många

gånger skall ni göra om samma misstag. Minnet måste vara kort.

 Skateboardramper vid den nya anläggningen bakom IH. Fler lekplatser. Tak över sittplatserna

på fredriksdalsteatern. Saluhall. Gör "Grytan" mer attraktiv som samlingsplats med fler

evenemang, picknickbord etc. Fler samlingsplatser för den äldre populationen.

 Skillnaden mellan norr och söder i Helsingborg behöver utjämnas genom satsningar på

Söder.Mindre biltrafik. Ska bilar användas ska det vara för att åka till Helsingborg och inte



genom, alltså ingen genomfartstrafik. Vi behöver renare luft. Mer hänsyn till äldre människor 

på bussarna, t.ex. genom att yngre personer kan resa sig och lämna plats för äldre. 

 Skippa bussfilerna. Ha låg avgift på kollektivtrafik. Tar bilen pga samma kostnad som buss.

 Skola och fritids.

 Skolmaten för barnen............Interner har bättre mat i fängelserna. 

 Skolmaten i form av bra råvaror (gärna ekologiska och närproducerade) utan tillsatser och

inga halvfabrikat.

 Skolorna! Kommer på sikt att löna sig. Hjälp de barn och ungdomar som har det svårt i tid.

 Skär ner på administrativ peronal i alla förvaltningar och anställ fler som "producerar" på

golvet som lärare, sjukvårdspersonal m.m. Skala bort hälften eller fler på It- och

kommunikationssidan, de har inget berättigande med sina interna representationer som

mässan i GBG.

 Sluta att bara ha affärer på väla, city dörr ut. hur bra är det för miljön, det är ju närmre och

lättare att ta sig till stan än Väla.

 Sluta bygga bort gröna ytor.

 Sluta med eko och nätmat.

 Sluta släng pengar på gaygalor, dyra utsmyckningar dyra lyxrenoveringar av vissa stränder,

fokusera på det som ska och bör göras istället.

 Sluta ta emot flyktingar och slopa bussfilerna vilka skapar en massa avgaser. Stoppa planerna

på att riva Sundspärlan till förmån för bostäder.

 Sluta ta emot flyktingar. HJÄLP ISTÄLLET VÅRA EGNA MEDBORGARE som till exempel våra

hemlösa - våra gamla - mm.

 Snabbare behandling vid allvarlig sjukdom, typ cancer.

 Snabbare tillgång till sjukvård.

 Social sammanhållning med lekplats, bibliotek som det stora i Helsingör och andra sociale

samlingsplats.

 Som pensionär tycker jag att kommunen borde sänka ålder för gratis bussresor från 75 ner

till 70. Vi har ju möjlighet att arbeta fram till 67 år och därefter försämras ekonomin avsevärt.

 Som sagt att helsingborgshem borde bygga ännu mer och inte bara för dem rika men ochså

för dem fattiga...

 Som tidigare nämnt ser jag att en stor del av problemet med trygghet ligger i uppbyggnaden

av människors psykiska ohälsa och att man redan på tidig nivå kan hjälpa människan att må

bra för att sedan senare undvika brott från personen i fråga.

 Sommartid tycker jag att stränderna borde rensas bättre från tång. Inte bara lägga det i en

hög på stranden utan forsla bort det. Se hur Landskrona kommun gör.

 Staden behöver inte riva alla vackra hus i centrum och bygga kongressanläggningar och

moderna hotell/bostadskomplex.

 Staden är dock inte trygg. Många vågar inte vara på i staden sent på kvällarna.

Trygghetsfrågan är den största frågan som Helsingborg måste hantera.

 Stadens "slogan" "Staden för dig som vill något" andas mer ekonomiskt fokus, företagande,

stress och press än god livskvalitet.

 Stadens historiska arv, såsom byggnader, konstverk och parker skall vårdas till

efterkommande generationer. Ett exempel på kortsiktighet och illa genomtänkt förslag är



den konstnärliga utsmyckningen av f d Gustav Adolfs Församlingshem. Skulpturen har både 

ett historiskt och ett skönhetsvärde som är värt att bevara. 

 Stadsbussarna tätare trafik till vissa områden.

 Stadsodling? Fler takterasser med grönska. Fler och större parker!! Mer ställen såsom

gröningen fast med lite träd? Som komplement till större utegym borde det finnas väldigt

enkla som en chinsstång och en dipsställning på fler ställen i staden, tex stränderna.

 Starta evenemang riktad till ensamma människor och som skulle få träffa andra som tycker

livet är 'tråkigt'.

 Steg 2 är att förbättra förutsättningar OCH incitamenten för medborgarna t.ex.; - bättre

rådgivning och bättre hjälp när man söker hjälp i tidigt stadie - om man håller sig frisk (och

b.la. söker mindre vårdhjälp och b.la. "kostar mindre") = ges man någon fördel.

 Stoppa alla Hyreshöjningar för minst 30 år framöver, så att folk har råd att bo i fastigheterna

här i kommunen. Då kanske även den fattigaste kan få behålla sin bostad utan att riskera att

bli vräkt på grund utav att hyran inte kan betalas. Det hade kanske kunnat, bidra med att

invånarna,inte behöver gå omkring och vara livrädda att dom inte klarar utav att betala sin

hyra om än den inte ligger i klassen 10-15.000 i månaden.

 Stoppa politikernas tävlan mot malmö, låt hbg vara en mysig stad. sluta med skrytbygge och

skit. se på Helsingör istället och följ deras exempel.

 Stressa mindre.

 Strippklubbar, fler nattklubbar.

 Städa stan!

 Städa upp staden . Man ska ju vara stolt över sin stad. Familjen o vänner såklart .mm.mm.

 Städning av våra gator och torg! Bygga fler bostäder! RIV KARANTÄREN!!.

 Städning på gator och torg.

 Ställen att umgås.

 Ständerna.

 Stävja brottsutvecklingen i staden. Sluta skapa trafikmiljöer som endast resulterar i köer och

utsläpp av växthusgaser. Lagföra personer som skräpar ner.

 Stödet till personer med funktionsvariationer måste bli bättre. Tillgängligheten måste också

bli bättre.

 Större lyhördhet.

 Större renlighet och trygghet i staden så att helsingborgarna och turisterna kan känna sig

välkomna till stadens centrala delar.

 Större tillgänglighet, gratis inträde.

 Större utbud av butiker.

 Svårt att säga...kanske en gemensam mötespunkt för personer i olika åldrar. Många centra är

inriktade på specifika åldersgrupper. Biblioteket och Dunkers kulturhus är väl några få som

riktar sig mot en bredare "publik", medan det senare oftast kostar en slant.

 Säkerhet på gatorna.

 Säkerheten.

 Säkrare cykel förvaring. Minska trafikbuller. Minska hastighet is stan ( farthinder) i stan.

 Sänkt skatt.

 Söder. Arbetstillfällen. Integrerade mötesplatser.



 T.ex. mer tid och bättre personal i hemvården så att äldre som inte har så stor möjlighet att 

själva påverka sin livssituation kan få en bättre livskvalitet. Kräv en utbildning för 

hemtjänstpersonal och de som inte sköter sitt jobb får hitta ett annat, detta i kombination 

med högre löner och bättre status behövs nog för att få upp kvalitén på vården av de äldre 

och sjuka hemma. 

 Ta bort alla bussfiler och se till att alla gator som har 1 bussfil och 1 personbilsfil, går att 

använda med personbil i båda körfälten. 

 Ta bort alla skitrestauranger. 

 Ta bort alla Wifi som finns överallt i staden. Stenålder att tro att det inte påverkar människor 

negativt med all den strålning och radiovågor detta sänder ut hela tiden. Se på vad man gjort 

i Ryssland, Frankrike coh flertalet övriga länder i Europa, där man förbjudit Wifi i skolor och 

mobiltelefoner till gravida. Gör ER läxa. 

 Ta bort allt farthinder som bara skapar irritation. 

 Ta bort tiggarna, vara rädd om "våra egna" hemlösa. 

 Ta hand om våldet. Man skall kunna gå närsomhelst och varsomhelst. 

 Te x ordenliga cykelbanor, finns utrymme för utvecling. 

 Tiggare som ett normalt inslag i stadsbilden rimmar dåligt. 

 Tillgång till handel och affärer av olika slag i innerstaden. 

 Tillgänglighet genom bussförbindelsen från ytterområdena och säkra cykelvägar in till 

centrum. 

 Tillgängligheten till klimatsmarta val. 

 Tillgängligheten till sjukvård och rådgivning, man ska inte behöva ha dåligt samvete föra tt 

söka vård/rådgivning och det är för svårt att få tid. 

 Tillgängligt centrum, även för bilister. Goda parkeringsmöjligheter. Annars är det snart ett 

dött centrum! 

 Tillåt inte höghusbyggen i villaområden, undvik förtätning som inkräktar på grönområden. 

 Titta över cykelvägar. Bygg lika många billiga som dyra lyxbostäder. 

 Toaletter vid fler lekplatser. Plantera mer och även i ytterområdena. 

 Trafiken på Stenbocksgatan å utanför Zoegas e inget annat än skandal. 

 Trafiken, och då tänker jag på all onödig avgasutsläpp från bilar som Helsingborgs Stad med 

berått mod har skapat. 

 Trafiken. 

 Trafikljusen har för kort tid för grön gubbe vid övergångsställen. Det gäller att vara snabb. 

 Trafikvett både bland bilister och cyklister/fotgängare. 

 Transporter för både gods och personer. Tillgängligheten i vård och omsorg. Att man har en 

god skola som bygger på kunskap och utvecklar eleverna och inte en massa paradigmet. 

Trygga och säkra offentliga miljöer. 

 Trygghet i boende miljöerna. 

 Trygghet i centrala Helsingborg. 

 Trygghet minskad stress. 

 Trygghet t ex mera ljus på kvällarna, gärna övervakningskameror på utsatta platser. 

 Trygghet. 

 Tryggheten ute på stan. 



 Trädgårdar åt folket, renare luft, renare vatten, bättre kollektivtrafik, mera kultur, kloka

välutbildade människor som fattar politiska beslut.

 Tycker att det är ganska bra kvalitet redan nu.

 Tycker det är ganska bra, vet inte vad som kan förbättras.

 Tygghet, att kunna gå utomhus dygnet runt utan rädsla.

 Typ hembygdspark centralt som i Ängelholm där stor som liten, gammal som ung kan umgås.

 Tyvärr, men jag kan inte svara nu.

 Tågförbindelserna med Lund, Malmö och Köpenhamn. I HBG finns för få företag som kan

erbjuda kvalificerade anställningar. Helsingborg är för litet. Det borde vara en centralort ett

mycket större område. Vad är det för ide att slösa pengar på Hallandsåsen för att vinna en

kvart, när de styrande ändå tänker som om vi fortfarande åker med häst och vagn. Länen

kom till för att det tog någon månad eller mer för att komma från Stockholm till Småland

under trettio åriga kriget. Lägg ner kommuner och län och gör större regioner, som sysslar

med att utveckla och koordinera och inte leka fotbollsspelare.

 Tänk till innan ni flyttar på ordinarie verksamheter för att ge plats till olika evenemang. De

olika aktiviteterna måste kunna samköras.

 Tänka på miljön. Fortsätta tänka på/ta hänsyn inte bara t de närmaste.

 Underjordiska garage. Absolut inga parkerade bilar ovan jord. Tror det är Geneve som lyckats

med det. Fantastiskt.

 Underlätta att fler företag kan etablera sig, Försök och slå hål på de "dåliga" områden med

hög arbetslöshet och mkt droger/brott.

 Uppmuntra nya idéer som hjälper människor att motionera mera i vardagen och välja mer

hälsosam och klimatsmart mat. Introducera flera dagar i veckan med vegetarisk mat på

skolor, äldreboende mm. Underlätta för cyklister genom att tex ha några fler pumpstationer

för luft till däcken, ha tävlingar med cykelhjälmar i vinster.

 Uppmuntra och underlätta möjligheterna för nya butiker och verksamheter. Det finns många

tomma lokaler i stan vilket ger ett tråkigt intryck.

 Upprepar: Grönområden osv, "oaser"/parker/öppna ytor och områden inom Helsingborgs

tätort. Att låta naturen/grönska alltjämt ha en närvaro även inom tätorten och centrum, i

någon mer eller mindre utsträckning och omfattning! Att det finns platser och områden där

ljudnivån är betydligt lägre vad gäller buller, oljud och dylikt; då tänker jag på "onaturliga"

ljudkällor som ljud från bilar, fläktar, industri och sådant.

 Utbilda nyanlända i vet och etikett.

 Utnyttja alla duktiga sångare och musiker som finns i staden. Musicaler på teatern.

 Utveckla grönområden, bygg inte för mycket och glöm inte bort grönområden(inte bara en

lite plätt utan riktiga rekreations områden).

 Utveckla staden med eftertanke och lokal förankring. Inte bygga en liten storstad i sten, glas

och betong, som nu verkar ske.

 Utveckla Tågaborg förmodligen den tråkigaste stadsdelen i staden.

 Utöka antalet vårdboenden samt demensboenden.

 Vandringsleder, bussturer tätare och framför allt fler cykelvägar ut ur staden som ska hållas

rena och cykelanpassade.

 Var rädd om den fria kulturen.

 Var rädd om det lokala näringslivet och lokala "odlare".



 Vara rädda om våra byggnader och inte låta förtroendevalda "leka" med vår stad.

 Varför ser alla torg i centrum så sterila ut? Det är inga mötesplatser, bara tomma ytor.

 Vatenbasen stor.

 Verka för en citymiljö som är en bra mix av butiker, restauranger, torghandel.

 Vet ej riktigt, men jag tycker åsikterna i filmen var bra och viktiga. För mig är integrationen av

folk som kommit hit viktig och att de själva ska vilja bli integrerade. Skillnaden mellan de

olika stadsdelarna är för stor, bl.a. genom den osynliga gränsen vid Trädgårdsgatan. Det är

också för stor skillnad på de olika bostadsområdena. Människor av "annan" härkomst

behöver spridas bättre bland den genuina svenska befolkningen.

 Vi behöver ingen genomfart genom Helsingborg. Stäng Järnvägsgatan för biltrafik.

 Vi saknar en central saluhall.

 Vinster i välfärden försämrar god service.

 Vissa bilisters egocentriska bilkörning.

 Våra gamla skall få värdig vård, ordentlig mat.

 Vården , äldreomsorg.

 Vården och tryggheten.

 Vården,skolan och fortsatt satsning på svaga områden. Fortsatt upprustning av söder.

 Vården.

 VÅRDEN. Jag vill träffa samma läkare varje gång jag tvingas gå till doktorn!!.

 Vårdköerna i sjukvården oroar, samarbetet med Region Skåne kan möjligen förbättras.

Trygghet i skolmiljön.

 Väg 111 är överbelastad vid vissa tider på dygnet.

 Värna mer om grönområden i staden, inte bebygga grönområden med mer s k förtätning.

Låta bli och riva all äldre bebyggelse som är en del av stadens historia och som gör staden

gemytlig.

 Värna om de befintliga större grönområden tex. Fredriksdal, Sundspärlan med Jordbrodalen

mfl centrala grönområden. Bevara koloniområden, dessa bidrar också till det "naturnära".

 Värna om kulturella byggnader. Hålla Helsingborg rent.

 Värna om stadskärnan.

 Ytterligare fler flerbostadshus till rättvisa och rimliga kostnader.

 Åka gratis med barnvagn på bussen, fler förskolor och skolor med bättre kvalitet.

 Åldringsvården och boende för äldre som vill ha sitt eget men i anslutning till vård, hjälp och

gemenskap.

 Återigen se förgående svar, man bör sträva efter mindre materialistisk inriktning och istället

en inriktning på mer själsliga och fysiska upplevelser för invånarna i kommunen.

 Återigen se tidigare svar. Det gäller att försöka ligga i framkant i alla avseenden, våga nya

lösningar, se hur man lockar fler människor till staden.

 Återinførande av Helsingborgsfestivalen som den var førrut.

 Äldrevården, att den ska bli mer individuell, respekt för den äldres egna tankar om sin vård.

 Äventyrsbad, bibliotek, biograf.

 Äventyrsbad, fler ställen att va på på vintern.

 Äventyrsbad, ramp till kick.

 Äventyrsbad.

 Ökad bemanning inom skola.



 Ökad blandning i boendet av "etniska" svenskar och nytillkomna. 

 Ökad information inför och i samband med stadens olika aktiviteter för 

kommuninnevånarna. 

 Ökad trygghet i en hel del passager och parkerm. Ex.vis utökad och bättre belysning. 

 Ökad trygghet, renare. Ett äventyrsbad lätt tillgängligt. 

 Ökad trygghet-mindre brottslighet. Rikare kulturutbud, framförallt fler konserter pop/rock. 

 Öppna upp Södergatan. 

  



Vilken stad i världen tror du skulle erbjuda dig bäst livskvalitet, och varför? 

 Adeleide. Flytta dit så förstår du. Gratis Wifi och spårvagstrafik i centrum mellan 

shoppingstråken...? Överlag bra stämning. 

 Alla städer har för och nackdelar. Att leva på en plats eller vara turist är helt olika saker. Jag 

har upplevt många städer men bara bott i Helsingborg så omöjligt att svara på. 

 Alla städer i Sverige om bara politikerna vill. 

 Alla större städer har ett bättre utbud, en mindre stad kan inte mäta sig. Tycker inte heller 

man ska försöka, blir ofta så där. 

 Alla utom Helsingborg. Tyvärr är det så med den förstörelselusta, som präglar "makten" idag. 

 Amsterdam det är en mycket bra stad att cykla i, det är ej Helsingborg, I Amsterdam är cykel 

och gångbanan skilda från varandra , det blir säkrare fär båda parter. 

 Amsterdam...... är en underbar stad jag har bott i Scheveningen 60km från Amsterdam. 

Scheveningen är helt fantastisk stad o bo i ( 6km från Den Haag ) Amsterdam har flera stora 

underbara parker som Leidseplain, Rembrantplain o mängder av underbara kanaler o en 

gästvänlighet i staden som är underbar Holland är fantastiskt. 

 Att bo på en plats med bättre klimat, isåfall. 

 Att inte behöva bli kopplad till minst tio personer inom kommunen innan man får tag på den 

rätte. 

 Auckland, NZ. Bra klimat, ren, stabil, etc. 

 Av de städer jag besökt kan London erbjuda mig bra livskvalitet (bortsett från boendet 

kanske). De funderar inte på att bygga bostäder i Hyde Park eller Kensington garden. 

 Bandol, Frankrike. Klimat, Litet, enkelt. Nära till mycket. Borde kunna leva enkelt o 

klimatsmart där. 

 Bangkok. Ordning och reda. 

 Barcelona - havet, värmen, pulsen. 

 Barcelona bra klimat allt finnes. 

 Barcelona där finns allt. 

 Barcelona Härlig puls med hav gångstråk restauranger Och caféer där människor kan mötas. 

 Barcelona kanske...Storstadaktiviteter blandat med sol och bad. 

 Barcelona maten vädret och människorna. 

 Barcelona! Havet, kulturen, maten och pulsen. 

 Barcelona! Vacker stad med.. Mycket kultur, gratis lånecyklar till alla studenter och självklart 

klimatet. 

 Barcelona, klimat och utbud. 

 Barcelona, stad, kultur, puls, hav. 

 Barcelona, storstad, god mat närheten till vattnet och värmen. 

 Barcelona, värmen. 

 Barcelona. En blandning av allt som jag tycker är viktigt. Om jag inte skall titta så långt borta. 

Malmö... jag vet att det är som att svära i kyrkan men jag gillar Malmö också. 

 Barcelona. God mat, goda viner, härlig puls, perfekt väder. 

 Barcelona. Har allt Hbg har med kultur och historia och närhet till hav, + klimat och vin! :-). 

 Barcelona. Klimatet, god mat till rimliga priser. Strand, storstad, nöjespark och fantastisk 

stämning i en och samma stad. 



 Barcelona. Klimatet, maten samt utbytet av aktiviteter. 

 Barcelonas atmosfär. Blandad typ av människor, liv och rörelse över allt. 

 Baserat på egen erfarenhet: London, San Francisco, Montpellier, Auckland.... 

 Berlin eller Barcelona - levande kulturstäder båda med vacker arkitektur (även den nya) och 

m-å-n-g-a träd. 

 Berlin! Dynamisk, nybyggnation, rörligt arbetsliv och karriärmöjligheter. 

 Berlin, Barcelona, Rom. Det är dynamiska och levande städer med ett 

socialförsäkringssystem. Även om där finns stora brister i det så finns det ett skyddsnät för 

individen. Såklart beroende på medborgarskap och dylikt. Men de är pulserande, har 

arkitektur, konst, scenliv, restauranger, liv och rörelse. Stora städer med närhet till parker 

och natur på landsbygden. Människor vistas mer ute, i stora sociala sammanhang. De delar 

livet på ett annat sätt och värderar också detta. 

 Berlin, mycket Klassiskt Musik. 

 Berlin. 

 Berlin. En stad för alla. Med ett brett kulturutbud på alla nivåer. Med plats för alla sorters 

människor. En kollektivtrafik som fungerar med samma biljett oavsett vad du väljer att åka 

och tät trafik. En tillåtande stad. 

 Bor på landet så ingen stad kan erbjuda mig bäst livskvalitet, hbg helt ok, men stan behöver 

inte bli större. 

 Borgholm, lagom stor stad. 

 Brisbane, Australien. Lagom stor stad. Klimatet, omgivningarna med stränder, regnskog och 

berg. Trevligt folk och trevlig atmosfär! Detta trots viss fara för översvämningar och 

skogsbränder... 

 Brisbane, lagom klimat, storstad, lugn atmosfär, vänligt. 

 Cairns, Australien. För där är allt nära. Gångavstånd till allt, grönsaksmarknad med närodlat 

varje lördag och söndag. 

 Calgary, Canada. För att man har gjort det enkelt att vara klimatsmart. 

 Cambridge. Där finns allt! Den akademiska världen, kultur, historia, stadsmiljö med 

landsbygden omkring. Gammalt blandas med nytt. Bra mat, bra priser, bra tillgång till det 

mesta. 

 Cannes i Frankrike här satsas mycket mera för att boende skall ha det bra Billigare att resa 

kollektivt utbyggt nät så det är lätt att förflytta sig. Städning och tvättning av gator och 

trottoarer varje vecka. Strandpromenaden tvättas varje dag. Ordentliga duschar vid badplats. 

Trevliga ljussättningar när det är mörkt. Växter i rabatter bytas flera gånger om året. Staden 

har ca: 74 000 invånare. 

 Cape Town; baettre klimat och ingen socialdemokrater. 

 Celebration i Florida. Har bott där och upplevde en trygg småstad med bra skolor och 

sjukvård, ett samhälle som brydde sig. Alternativt Kalmar, som är en trevlig liten stad och 

som verkar styras av bra politiker. Men det finns säkert många andra städer. 

 Chamonix i Frankrike, möjlighet att utöva aktiviteter i bergen året runt. 

 Coin. Nära till ekologisk odling som borde användas bättre. 

 Copenhagen, Denmark, Melbourne, Australia and Zurich, Switzerland which area all 

multicultural cities and all offer lots of ongoing social activities and happenings for all age 

Groups and all Cultures all year round. 



 De flesta städer som ligger vid havet. Det är livskvalitet att ha nära till havet. 

 Den stad där människorna får göra sin talan hörd och respekterad och inte är föremål för 

politiska storhetsdrömmar. 

 Den stad som frågar sig hur ser vi till det bästa för våra invånare från vaggan till graven? 

 Den stad som lyssnar på mina förslag ovan. 

 Den stad som satsar mest på miljön - fysisk och psykisk. Den stad som satsar på GEMENSKAP 

mellan ALLA människor oavsett ursprung. 

 Den stad som satsar på det jag skrivit i föregående svar. 

 Den stad som ser till helheten och alltid väljer samarbetspartners och leverantörer som 

arbetar med miljön och framtiden i fokus. En stad som satsar på att bli grön rakt igenom i alla 

led och som inspirerar sina medborgare till att tänka klimatsmart och hjälpa människor och 

förstå sin del i kedjan; alla påverkar - allt hänger ihop. 

 Den stad som.erbjuder man aktiviter gemenskap och arbete och som finns till för alla. 

 Den staden finns inte. Nu flyttar jag till landet! Ska bli underbart. 

 Den staden min familj och vänner bor i. 

 Den staden som jobbar mot en grönare värld. 

 Den stan är inte uppfunnen än. 

 Det beror mycket på var man befinner sig i livet. Men jag vill bo havsnärs. En stad som 

utnyttjar alla sina fördelar och som är tillgänglig för sina invånare är t ex Barcelona. 

 Det finns ingen viss stad i världen. Det viktiga är hur människor och "styrande" kan samverka 

till att skapa god livskvalitet för alla. Om jag personligen har god livskvalitet men detta sker 

på andras bekostnad så kan det inte vara god livskvalitet med mindre än att jag är egoistisk 

och en egoist har ingen god livskvalitet. 

 Det finns många städer i världen som har god livskvalitet. Hbg är en av dem. 

 Det finns säkert massor med städer som skulle kunna ge mig en bra livskvalitet men jag trivs i 

Helsingborg. Här har jag nära till kultur, hav, skog samt bra kommunikationer med utlandet 

och resten av Sverige. 

 Det går inte att jämföra städer på det sättet. Däremot är det bara att passera gränsen mot 

Tyskland så finner man de städer överallt där man i centrum inte kan hitta ens en 

cigarettfimp. Detta gäller Tyskland Frankrike , ja de flesta länder. 

 Det tråkiga svenska folkhemmet var bra, men man måste ju betala försäkringen. Det har 

yngre generationer, som fått allt gratis,, svårt att förstå. 

 Det vet jag faktiskt inte men det skulle nog vara en stad som ligger högt och är skyddad för 

översvämningar. 

 Det vet jag inte. Jag trivs bra i Helsingborg. 

 Det är en fråga som inte går att svara på. 

 Det är en lagom stor stad med ren luft, som ligger vid vatten med vackra naturomgivningar. 

Den gamla stadsmiljön ska vara bevarad, inga raka gator och alltför höga hus. Den ska 

uppmuntra till möten för olika aktiviteter, ha ett balanserat kulturutbud, bra skolor för alla 

barn, god vård om de gamla. Politikerna ska i första hand tänka på de egna invånarna och 

inte brösta sig och tävla om att vara bäst för att dra till sig nya invånare. 

 Det är en omöjlig fråga att svara på. 

 Det är nog Helsingborg...här finns nästan allt i lagom skala och närheten finns till 

Malmö/Köpenhamn om det saknas något. 



 Dublin. 

 Dum fråga = Ni får inget svar eftersom jag inte har besökt alla städer i världen. 

 Där det finns bra omväxling mellan affärer, restaurang, idrottsutbud,... I Sverige ser man 

samma affärer numera överallt och det blir tråkigt. 

 Där det finns bättre klimat. 

 Där jag bor. Fantastiska omgivningar. Otroliga möjligheter i vackra omgivningar. 

 Där jag väljer att bo... Just nu är det Hbg. 

 Där man använder stadens resurser vettigast, kan mycket väl vara Hbg. 

 Där är jag dåligt vetande. 

 Edinburgh, om tillgänfligheten med kollektivtrafiken var bättre. Vacker stad, bra kulturutbud, 

öppenhet, lätthet. 

 Eftersom jag bor i Helsingborg tror jag också att det är bästa platsen för mig. 

 Egentligen ingen aning men kanske en mindre stad i Provence. 

 En bra stad vore Helsingborg utan blåst och "skånsk vinter". 

 En fantasistad där alla accepterar varandra som dem är och att vi erbjuder arbete och 

bostäder som alla oavsett funktionsvariationer kan känna sig välkomna till. Alltså en stad 

med stor acceptans för alla människor. Finns den staden idag? 

 En fullständigt idiotisk fråga. Faktiskt. 

 En liten by i Bohuslän. Gärna på en ö. Havet, dialekten, människorna. Omsorg. 

 En liten stad i Italien där jag kan gå ut och handla allt på torget.... Sitta ner på en liten 

servering och ta en kopp kaffe. Det mesta finns i Helsingborg, dock lyser solen och värmen 

med sin frånvaro. Men det kan ju inte en politiker göra något åt, fniss. 

 En medelstor stad i Sverige med styre som ser till " människans " och kommunens bästa 

Finns exempel inte bara i Skåne med politiker som sätter "människors" välbefinnande före 

sitt eget. Och är tillgängliga. 

 En mindre ort i Australien eller nya Zeeland. Långt bort ifrån krig & terrorhot. 

 En omöjlig fråga att svara på. Jag vill fortsätta bo i Helsingborg eftersom jag trivs här och har 

mina vänner här. För mig är det livskvalitet. 

 En på varmare breddgrader utan sk skånsk vinter? 

 En stad där jag känner få begränsningar. 

 En stad där politikerna inte hafsar fram gigantmonument över sig själva. 

 En stad där upplevelsen av närhet till naturen och där vyerna med berg ger en känsla av 

frihet. En sådan stad skulle kunna vara Geneve. 

 En stad ii södra Europa för att man där tar hand om sina äldre innevånare och tar vara på den 

otroliga kunskapsbank vi besitter. 

 En stad med ett huvudcentrum och vars delar byggs upp med små stadsdelscentrum. Med 

centrum avses mittpunkt för handel och arbete som omges av bostäder. De allmänna 

kommunikationerna mellan huvudcentrum och stadsdelscentrum MÅSTE vara mycket 

snabba och billiga. Det måste finnas luft runt stadsdelscentrumen. En bra stad ska inte vara 

kompakt. det SKA finnas mycket natur mellan delarna. 

 En stad med intressanta företag, bra kultur, som kan locka till sig bildade invånare. Vet inte 

vilken stad jag föredrar. Köpenhamn kanske. 

 En stad med medelhavsklimat. 



 En stad med närhet till bra surfing, skidåkning och med jordnära ickematerialistiska 

människor. Tex Tauranga, Nya Zeeland. 

 En stad som Helsingborg med närhet till havet o även skogar o parker. 

 En stad som lyssnar på invånarna och inte bara låter politikerna köra på med sina egna ideer. 

 En svår fråga: man känner ju inte till alla städer i hela världen. Kanske Zürich i Schweiz p g a 

säkerhet, renlighet, kulturutbud, närhet till alperna. 

 En sydeuropeisk stad pga klimatet med alla sina uteservingar. Madrid är ett lysande exempel. 

 EN sådan stad finns inte på någon karta. Helsingborg får duga. Här har jag mitt jobb och min 

familj. 

 En varmare. 

 Ett varmare klimat och en sund stadsutveckling... Kanske en stad i Australien. 

 Ev Singapore, mycket rent och fint där. Ev Barcelona, underbar stad. 

 Finns den? 

 Finns det? 

 Finns inget som är perfekt men kanske. Stockholm pga utbudet och en vacker innerstad. 

 Florens i Italien med närheten till såväl hav som alper. Centralt beläget i hjärtat av Europa. 

 Florens. Kulturen klimatet maten. 

 Funchal ... lugnt och skönt. 

 För att få bäst livskvalitet kan man inte bo i en stad , kvittar var den ligger i princip, då det 

finns för mycket avgaser överallt. 

 Förhoppningsvis Helsingborg. 

 Gräset är nog inte grönare på annat håll. 

 Gärna Helsingborg med sitt fina läge och med en rätt lagom storlek. 

 Göteborgs muséer kostar endast 40:-/år och då får jag besöka alla stadens muséer hur 

många gånger jag vill. 

 Hade helst bott på landet om jag haft råd. Ingen stad alltså. 

 Halmstad, rent o god sjukvård, och inga långa väntetider. 

 Haparanda. Bättre luft. 

 Har absolut ingen aning och min önskan är att jag skall kunna klara min vardag med dom små 

ekonomiska resurserna som jag har lyckats spara i hop för min pension. 

 Har besökt många mycket trevliga städer såväl i Sverige som utomlands. Men, inte bott där 

tillräckligt länge för att kunna utvärdera dem ur livskvalitetsynpunkt. 

 Har bott i Varberg, och där måste jag säga att livskvaliteten är bättre. 

 Har det bra nu eftersom mina närmaste finns på nära håll. 

 Har flyttat från huvudstaden till Helsingborg och stortrivs. Lagom stor liten stad, bra 

kommunikationer, närhet till naturen. Vänliga människor och närhet till kontinenten. Det 

räcker för mig. 

 Har inget svar på detta eftersom jag inte besök världens städer. 

 Har inte hittat den staden än. 

 Har jag inte tänkt på. Helsingborg är sundets pärla, så förstör inte denna titel. 

 Havanna, Boures Aries, San Jose. 

 Helsingborg så klart. 



 Helsingborg :-) för att det ligger vid havet och man kan se vattnet från staden och sitta i norra 

hamnen samtidigt som man är mitt i stan och för att det är en lagom stor stad där allt finns 

men ändå är enkelt att nå. 

 Helsingborg :-). 

 Helsingborg det är här jag har vänner och familj och det är den verkliga livskvaliten för mig. 

 Helsingborg där bor och lever jag. 

 Helsingborg därför att jag vill fortsätta att bo här. 

 Helsingborg eftersom här finns en vilja hos medborgarna. 

 Helsingborg eftersom min familj och vänner bor här och jag har ett aktivt socialt liv nära hav 

och kontinenten och med mysig småstadskänsla men ändå ett bra utbud. 

 Helsingborg för att det är hemma. 

 Helsingborg för att det är min stad och jag bor och trivs här. Men det finns mycket som skulle 

lätt kunna bli bättre, som att slippa se allt skräp t.e x. 

 Helsingborg för att ni vill. 

 Helsingborg för att staden börjar lyssna på fler invånare. 

 Helsingborg för det är staden i mitt hjärta. 

 Helsingborg för där finns mina nära och kära. 

 Helsingborg had potential, mycket kan naturligtvis bli bättre, lyssna på ungdomarna, de ska 

forma sina liv här. 

 Helsingborg har allt som är bra. Lagom storlek på stad. nära till en annan kultur t. ex. 

Danmark. Nära till hav och natur. 

 HELSINGBORG Jag har bara bott här några år men vilken fin stad. 

 Helsingborg jag är född här och trivs väldigt bra. önskar jag kunde jobba i stan och slippa 

pendla. 

 Helsingborg känns rätt bra! :). 

 Helsingborg ligger bra till. Stockholm också, pga av närhet till vatten, stort kulturutbud. 

 Helsingborg ligger högt upp på den listan med sitt läget, nära havet och närhet resten av 

Europa och sin storlek. 

 Helsingborg ligger högt upp på listan. I stan finns både lugn men också tempo och puls. 

 Helsingborg ligger rätt bra till. Den måttliga storleken med korta avstånd till mycket är en 

stor kvalitet. Är dock bekymrad över stadens utvecklingen med den tynande stadskärnan. 

Om utvecklingen fortsätter finns det en risk att stadskärnan på sikt blir en död, klaustrofobisk 

plats med bara museala värden kvar. Väla måste avvecklas på sikt. 

 Helsingborg med dess fantastiska läge och natur. 

 Helsingborg med medelhavsklimat? Det som då inte finns här finns på nära håll. Frågan är 

närmast omöjlig att besvara. 

 Helsingborg nära till allt. 

 Helsingborg och Stockholm. 

 Helsingborg- som är under ständig utveckling. 

 Helsingborg såklart. 

 Helsingborg where else. 

 Helsingborg är bra men jag skulle önska bättre väder och en längre sommar. 



 Helsingborg är en bra stad att bo i. Det finns givetvis städer som har olika livsbetingelser men 

en stad vid havet med fyra årstider, rent och snyggt samt tryggt är bra. Sen vill man se 

framemot ålderdomen utan riskera att inte kunna få del av vård när den tiden kommer. 

 Helsingborg är inte dumt och den har ett fint läge vid sundet och är lagom stor. 

 Helsingborg är ok för mig. 

 Helsingborg är OK. 

 Helsingborg är staden jag vill leva i, utan tvekan. 

 Helsingborg! lagom stor, bra tempo. 

 Helsingborg!!! Har allt jag vill ha och behöver - ändå har jag och många kollegor med mig 

varken tid eller ork att ta del av allt som staden erbjuder på grund av ett stressigt liv med ett 

livspussel som är svårt att få ihop... 

 Helsingborg, allt finns. 

 Helsingborg, det är ju här jag har min familj. 

 Helsingborg, därför att jag bor här idag. 

 Helsingborg, därför att jag känner mig trygg i denna staden som jag levt mitt liv. 

 Helsingborg, för det är staden där jag är född, uppvuxen och som jag älskar. Självklart 

upplever jag mest livskvalité här då. 

 Helsingborg, för jag trivs här. 

 Helsingborg, för jag är helsingborgare. 

 Helsingborg, har inget alternativ. 

 Helsingborg, här finns min familj. 

 Helsingborg, här finns mina vänner och familj. 

 Helsingborg, här är jag född och trivs bra. Nära till havet, familj och kontinenten. 

 Helsingborg, lagom storlek med närhet till skog, hav och storstad som Köpenhamn. Stort 

utbud av restauranger. 

 Helsingborg, närheten mellan city och natur med hav och skog. Nära till kontinenten men en 

lagom stor stad, korta avstånd till det mesta. 

 Helsingborg, Om vi få ner luftföroreningarna i centrum. Om vi bereder mer parker och 

grönområden. 

 Helsingborg. 

 Helsingborg. ..närhet till vattnet. 

 Helsingborg. För att jag har mitt arbete, min familj och mina vänner här. 

 Helsingborg. Har aldrig velat och behövt flytta. 

 Helsingborg. Havet , landet och skogarna. 

 Helsingborg. I det stora hela trivs jag utomordentligt bra här. 

 Helsingborg. Jag har valt att bo här. Känns hemma och släkten bor här. 

 Helsingborg. Lagom stor stad med närhet till familjen. 

 Helsingborg. Lagom stor stad och bra på flertalet områden. Finns dock brister som att 

politikerna värnar mest för områdena på norr. Söder borde inte få vara så "nerskräpat" som 

det blivit. 

 Helsingborg. Lagom. Läget. Klimatet. 

 Helsingborg. Läget. 

 Helsingborg. Men det finns fortfarande mycket som kan bli bättre. 



 Helsingborg. Närheten till min familj. Tryggheten för barnen. Fin sommarstad där jag njuter 

av strandnärvaron. Ljusen i staden i december. Klimatet kan vi ju ej påverka men initiv som 

novemberljus på Sofiero (kanek i stan??) och utomhusaktiviteter i mörka tider lyfter. Bodde i 

Linköping tidigare och folk vallfärdades till det, konstnärer gjorde oliak installationer och 

karta visade några km vandringsled. Fick ut många i friska luften i en mörk månad. 

 Helsingborg. Närheten till vattnet. 

 Helsingborg. På grund av närheten till det mesta och för att arbetet med de frågor som ger 

mig livskvalitet redan pågår. 

 Helsingborg. Trivs här. 

 Helsingborg. Vacker stad där mina nära och kära finns. 

 Helsingborg. 

 Helsingborg/Gantofta (har bott här i 45 år). 

 Helsingfors, kallt och rent. 

 Helsingfors. 

 Helsingør och København beroende på att man där tagit vara på äldre byggnader.... Hbg har 

fått för många "bruna klumpar" (= fula fyrkantiga tegelhögar(byggnader)) (ibland gråa 

betongklumpar) istället för att ha restaurerat och bevarat vackra hus. 

 Helsingör, bevarar det genuina, men tänker ändå framåt och förnyar på ett genomtänkt sätt 

som inte fördärvar det gamla. 

 Hmm svårt, men en stad som har nära till natur, mycket och bra kommunaltrafik. 

Restauranger med mycket vegetariska alternativ. 

 Hong Kong. lifestyle better. 

 Hongkong eller Singapore, klimatet, renhet, ställer krav på sina invånare. Ett samhälle som 

inte ställer krav på sina invånare utvecklas till ett samhälle med mycket civilolydnad. 

 Hongkong, ,rent , ordning. 

 Hoppas det är Helsingborg för det är trots allt här jag lever och bor. 

 Hopplös fråga att svara på och rätt löjlig. 

 Här trivs jag och här vill jag leva och dö. 

 I Schweiz, Frankrike och Spanien förkommer inte Helsingborgs centrala problem. 

 Icmeler, gästfrihet, bra levnadsvillkor och en supersnabb sjukvård. 

 Ien stad som tänker på balansen och inte kortsiktigt. 

 Imitt fall Barcelona av anledningen att de aktivt i sin arkitektur inkluderar användning av 

deras gemensamma utrymme för de flesta typer av aktiviteter. Jag kan cykla t.ex. på ett helt 

annat sätt där nere och det hade uppfyllt min cykelkvalitetsönskan väldigt mycket men då 

har jag andra saker som jag föredrar med Helsingborg. Utopin har jag aldrig hittat än men ett 

steg på rätt väg mot ett bra samhälle det är att man ska lyssna på varandra och se hur man 

på bästa sätt kan få så många som möjligt att vara med och delta för ett samhälle som så 

många som möjligt kan må bra i och få hjälp om inte detta mål uppnås. 

 Ingen aning men Helsingborg är bra. Jag har bott i Helsingborg med omnejd i hela mitt liv och 

det är ett aktivt val. 

 Ingen aning tror och hoppas att alla arbetar med detta. 

 Ingen aning, jag har inte varit i tillräckligt många städer för att kunna avgöra det. 

 Ingen aning. Jag har det bra här. 



 Ingen aning. Singapore är väl närmast den perfekta världen. Har varit där men det skulle nog

bli tråkigt i längden. Det behöver alltid finnas förbättringspotential annars finns det inget att

sträva efter.

 Ingen aning. Väldigt dum fråga då inte många är tillräckligt insatta i olika städers uppbyggnad

och sammansättning i förhållande till det som känns viktigt i livet, och jag är en av dem som

inte kan svara på det.

 Ingen annan , jag har ju mina barn här och Sverige är ett mycket bra land att leva i.

 Ingen speciell stad bara där är sol och varmt.

 Ingen stad i världen kan erbjuda bättre livskvalitet än Helsingborg! Om man i livskvalitet

lägger in vädermässiga aspekter så kan jag tänka mig Barcelona, men då tror jag att jag får ge

avkall på delar av livskvalitén i övrigt.

 Ingen stad kan stå för allt. Glädjen är att uppleva olikheter i kultur och levnadssätt.

 Ingen stad, men en liten by vid havet.

 Ingen stad, möjligheten att kunna ha en lägenhet i en bra, levande, aktiv och grön stad

kombinerat med en stuga ute i naturen, gärna i skogen vid en sjö hade varit det optimala för

mig.

 Ingen stad, skulle trivas bäst i en stuga vid en sjö i ödemarken.

 Ingen stad. Snarare en stuga i skogen.

 Ingen, det går inte att bli perfekt. Trygghet kombinerat med utbud, service, osv finns inte på

någon plats jag vet idag.

 Inte en aning! Vädret i Helsingborg är svårt för Helsingborgs stad att göra något åt :).

 Inte Helsingborg.

 Irapetra,pga klimatet.

 Jag behöver flera, olika, platser för att må bra.

 Jag bor inte i en stad, även om jag bor i Helsingborgs stad - jag bor på landet!!! Jag vill inte bo

i en stad för min livskvalite sjunker där.

 Jag har 3städer som jag älskar förutom Helsingborg. Stockholm, Karlskrona och Köpenhamn.

 Jag har bott i 4 andra städer. Trivs bästi Hbg.

 Jag har valt Helsingborg just på grund av livskvaliteten. Bäst i Sverige, enligt min mening.

 Jag hoppas på Helsingborg, de finns ingen bättre stad.

 Jag kan inte tänka mig att bo i en annan stad än Helsingborg och efter att ha rest mycket och

besökt många små som stora städer så har jag inte hittat/upptäckt någon bättre stad!!.

 Jag ser Göteborg som en väldigt trevlig stad. Grönområden, stort affärsutbud inkl

stormarknad, stora nöjesutbud, bilfritt centrum.

 Jag skulle vilja bo i en stad där klimatet var varmare och människorna mindre stressade. En

plats där vi inte låser in oss i våra små hus/lägenheter och är rädda för att gå ut. En plats där

vi värderar vår hälsa och familj mer än alla prylar vi måste köpa.

 Jag stannar i Sverige och vet inte om jag hittar något bättre än Helsingborg.

 Jag tillbringar nästan all min tid i HBG så det går inte att svara på.

 Jag trivs bra här på Råå.

 Jag trivs bra här.

 Jag trivs bra i Helsingborg! :).

 Jag trivs här i Helsingborg där det är nära till hav och natur. Lagom stor stad, nära till större

städer som Köpenhamn och Malmö.



 Jag trivs rätt bra i San Fransisco. Nackdelen är jordbävningarna, annars trivs jag med 

närheten till havet och fiskrestaurangerna, närheten till vingårdarna och Chinatown. 

 Jag tror att vilken stad i världen jag än valt så skulle jag uppleva kulturkrockar. Men om jag 

får välja en stad i världen som jag skulle vara född och uppvuxen i och uppleva bäst 

livskvalitet, så tror jag att det blir någon stad i Japan. Låt säga Kyoto. Om jag måste välja en 

stad i dag - efter att ha vuxit upp och bott i Helsingborg - så tror jag att det blir en svensk 

småstad. Låt säga Nora (inte Mora, utan Nora). 

 Jag tror inte någon stad är bäst på allt. 

 Jag tror på en stad som är i storlek 75.000 invånare men en tydlig stadskärna. Man är inte 

helt anonym men staden är ändå så stor så det finns det mesta. Stora torg och lilla torg men 

fontän och plats att träffas. Så bilfritt som möjligt utan att centrum får ge vika för shopping 

centra i stadens utkant. Billig kollektivtrafik så vi ställer bilen hemma. Bra cykelbanor. Ett rikt 

föreningsliv. Organisationer som stöttar de i livet som har det svårt. Mångkulturellt och 

arbetar för allas lika värde. En stad där människor känner att vi är alla ansvariga för att vi ska 

hjälpas åt att få livet att gå runt. Var denna stad heter. 

 Jag tror på Helsingborg :). 

 Jag tycker att Helsingborg är den bästa stan för mej och ger mej hyfsat god livsvalitet. 

 Jag tycker Helsingborg är bäst i förhållande till sin storlek och med hänsyn taget till 

kulturutbudet. 

 Jag tycker mkt om Hbg. Lagom stor, vackert belägen etc. Vill inte bo någon annanstans. 

 Jag tycker nog Helsingborg, här finns många bra restauranger som man kan äta på.. Jag har 

rest mycket och sett mycket men jag tycker nog Helsingborg är bäst. 

 Jag upplever att Helsingborg erbjuder mig mycket bra livskvalitet. 

 Jag vet inte om någon stad täcker in allt. Oftast vill man ju ha nära till familj och vänner och 

det styr. Jag trivs bra här men tycker att kulturutbudet skulle kunna vässa och att man skulle 

vara mindre ängslig i stadsbyggnadsfrågorna. 

 Jag vill att detta skall vara Hbg. 

 Jag vill bo på landsbygden. 

 Jag är en lokalpatriot har svårt att tänka något bättre än Helsingborg. 

 Jag är ganska nöjd med Helsingborg. Lagom stor stad med goda kommunikationer. Hade vi 

haft lite skärgård och nära till skidåkning hade det varit optimalt. Sydney är annars en trevlig 

stad men ligger lite "off". 

 Jag är ingen stadsmänniska. Jag trivs bäst på den skånska landsbygden. 

 Jag är ingen stadsmänniska. Landet är bäst. 

 Jag är mycket nöjd med Helsingborg, tror inte livskvaliteten kan bli så mycket bättre någon 

annanstans. (Möjligen lite mer sol och värme på sommaren och snö och kyla på vintern!). 

 Jag är nöjd med Helsingborg annars hade jag haft flyttat. 

 Jag är nöjd med Helsingborg. 

 Just nu Helsingborg. 

 Just nu är det Helsingborg. 

 Just nu är det Ystad, på grund av Ystad lasarett, där får jag som sjuk hjälp medan 

Helsingborgs lasarett stängt mig ute. Att behöva pendla ner till Ystad för att få en behandling 

som du kan få på Helsingborgs lasarett är skrattretande. 



 Kalmar i Sverige pga av ett fantastiskt sommarutbud, som slår Helsingborg med råge. Årets 

sommarstad 2015. Annars? Kanske någon mysig stad i Sydfrankrike. 

 Kan ej svara på detta. 

 Kan inte peka ut någon särskild. Brukar kunna anpassa mig till olika miljöer och hitta det som 

är positivt för mig. 

 Kan inte svara på den frågan, synen på livskvaliteten ändras med åldern. 

 Kan inte säga en speciell stad, men storstäder där det finns liv och något händer där förutom 

på sommaren så som i Helsingborg. 

 Kan inte säga vilken stad men en stad där det större delen av året är varmt och sol skulle öka 

min livskvalitet. 

 Kanske Geneve. (Alla parkerade bilar i underjordiska garage). 

 Kanske Reykjavik? Djupt förankrad demokratisk tradition Frisk luft, oförstörd natur Stolthet 

över sitt historiska arv. 

 Kapstaden. Vin mat sol. 

 Kapstaden. Värme, god mat, rimliga priser. 

 Karlskrona pga den underbara skärgården och lagom med invånare. 

 Karlskrona tittar jag själv lite på ... 

 Kiruna där är det gott om plats och mycket frisk luft....fast där finns mycket skit under jord 

som inte syns som i hallandsås kanske. 

 Kiruna frisk luft;). Jag har valt att leva och bo i Helsingborg, den är trots sina skavanker den 

stad jag vill fortsätta leva i. 

 Knepig fråga ..... Jag vill hoppas på ett utvecklat Helsingborg .... 

 Konstig fråga. Man måste ha som utgångspunkten de människor som bor i den enskilda 

staden. Vilka behov och önskemål finns? 

 Korkad fråga, många städer ger mig livskvalitet med trygghet, levande city, fina affärer city, 

möjlighet till rekreation i city. 

 Krakow Polen Högstående kultur, många evenemang. nära till andra kulturhuvudstäder i 

Europa. En fantastisk stad att bo och leva i. 

 Kristianstad och Ystad med sitt vattenrike sin stadsmiljö. 

 Kristianstad. Bra bussförbindelser och cykelvägar till kusten. 

 Kristianstadhar lyckats bättre än Helsingborg. 

 Kyoto i Japan. Tack vare japanernas kultur, förmåga att njuta av livet, trots alla de stränga 

krav som ställs på dem. Det är nödvändigt att ställa krav på människor, annars urartar allt. 

 Känner ej till någon stad som erbjuder så bra livskvalitet som jag önskar. 

 Känns som en meningslös fråga. 

 Köpenhamn - en liten riktig storstad med allt vad det innebär. 

 Köpenhamn. 

 Köpenhamn. Livlig, opretentiös och rik på kulturupplevelser. Välbevarade äldre byggnader, 

spännande nybyggen. Finfina cykelleder. 

 Köpenhamn: Cykelvänligt. Större stad - mer utbud. Liv och rörelse. I september när vi hade 

flyttat hit för många år sen undrade barnen som då var små var alla människorna var. 

 Laos(Tibet) lugn harmoni. 

 Lissabon kanske ! klimatet. 

 Livskvalité för mej är något man bygger upp själv så jag kan känna detta överallt i världen. 



 Livskvalitet beror på mig själv, var är på sätt och vis ovidkommande. Är nöjd och stortrivs 

med Helsingborg,. 

 Livskvaliteten finns där familjen finns, inte i någon speciell stad.... 

 Lomma. Nära storstan, bra skolor. Låg brottslighet. Rent. 

 London för att det är en smältdegel av hela världen. 

 London och dess utbud. 

 London! Bra puls och roligt kultur liv. 

 London, dem har tv övervakad polis, ökad trygghet. 

 London, det är nära Sverige och där finns allt och det är då trevliga människor och då kan vi 

se ut precis som vi vill. 

 London, där finns allt, dom stora parkerna, kulturen, tunnelbanan som gör att man kan 

förflytta sig snabbt, utbudet av butiker, restaurangerna, pub kulturen, ja listan kan göras 

lång. 

 London, Paris, Rom m fl, där är ett brett kultliv. 

 London, pga mångfalden. 

 London, puls, kommunikation, natur. 

 London. Engelsmännens artighet. Kulturutbudet, kvalitet och mängd. Bevarandet av det 

gamla. Förmågan hos styrande och polis att ta i med hårdhandskarna när det behövs. 

 London. Fantastiskt utbud av allt samt fotboll. 

 London. Ingen kommentar. 

 Los angeles - värmen som vi inte kan göra så mycket åt i Sverige. 

 Los Angeles pga vädret. 

 Luktar storhetsvansinne.....lilla hbg.... vilken fråga. är ju vardagen som är viktigast.... 

 Madrid för att där var varmt och god mat samt fina flickor. 

 Mallorca, bra väder. 

 Malmö! Nära till jobb, levande citykärna, närheten till havet, bostäder inte företag nära 

havet, lätt att ta sig runt. 

 Malmö, därför jag kommer från Malmö. 

 Malmö, större folkrörelser i den staden. 

 Malmö. Där bryr man sig om medborgarnas åsikter. 

 Manapla (Negros, Filippinerna). Det är en härlig plats. 

 Massor av andra, men har för lite reseerfarenhet för att veta. 

 Medborgarinflytande skapar en god livskvalitet. Låg kriminalitet och trygghet i närmiljön är 

värden som har hög prioritet. Goda möjligheter för alla och gemensam skola är viktigt. Finns 

det sådana städer i världen, vet ej? Man kanske ska uppfinna den staden. 

 Melbourne Australien. Ny och gammal men välhållen bebyggelse, spårvagnar kors och tvärs 

för en billig peng. Närhet till kust, stränder och hav. Välbesökta parker för motion, rekreation 

eller picknick - utan nedskräpning. Allt byggt för de egna medborgarna, betalande turister får 

man på köpet. Det sköna klimatet har man också på köpet. 

 Melbourne, Australien. Klimat, människorna, miljön. 

 Melbourne. Har varit där ofta, i princip allt. 

 Melbourne. Klimatet,vänligheten,priset på bostäder. 

 Miami. Bra klimat. Trevligt och lättsamt folk som bor där. Oftast god sjukvård med bra 

försäkring. 



 Min kunskap är för liten för att kunna besvara denna fråga eller så är frågan felställd dvs. är 

staden som stadsbildning en lösning på ökad livskvalité? 

 Mindre stad från England. Ex Newcastle. 

 Mindre stad. De är mer rädda ominvånarna. Hbg är för fyrkantigt och jag lär lämna den inom 

några år. 

 Munchen, stor men ändå småstadskänsla. Nära till bra fotboll och skidåkning. 

 Munchen, stora grönområden, bra kommunikationer, det händer alltid något. 

 Mycket svår fråga! 

 München. Bäst öl i världen. 

 Många städer. Beror på svensktänket. Lagom är bara bäst om man själv kan balansera det 

när man inte vill ha för mycket eller när man får för lite. 

 Märklig fråga, men servicegrad är såklart viktig speciellt när man blir äldre. Närhet till 

naturrekriation likaså. Sedan är familj och vänner oerhört viktigt. 

 Möjligen en stad på Nya Zeeland. Stora öppna ytor. Många bor i egna villor. 

 Naples, Florida. Bra klimat, lugnt tempo, låg kriminalitet, Vårdandet av gemensamma platser 

som tillgång till stränder, parker och den omgivande vildmarken. 

 Natur, kultur och varmare väder finns såklart i många andra städer men i just de städerna 

som då är aktuella finns kanske inte den sociala tryggheten på samma sätt som i Sverige. Om 

jag måste välja blir det troligtvis någon stad i södra Frankrike. 

 New York - där finns ALLT. 

 New york - the city that never sleeps. 

 New York City, där känner jag mig trygg, träffar många människor som tar till ord istället för 

tafs och där jag kan röra mig utan orolighet. Taxipriserna i NYC är dessutom mycket lägre än i 

Helsingborg så om man skulle känna sig osäker är det inga problem att vissla in en taxi. 

 New york där finns något för alla och ombytet man kan göra med olika människor är enormt. 

 New York ingen dömer dig Mycket folk du kan se ut som du vill. 

 New York om man tänker på kulturutbudet. Finns nåt för alla. De är även måna om sina 

grönytor och parker. Vet dock inte hur det ligger till med vattenkvalitén i Hudson River :-). 

 New York, bättre kultur och affärer i city. 

 New York, det mesta verkar fungera där trots det stora invånarantalet. 

 New York, därför det är New York. Nej som halv norsk/dansk skulle jag saga Helsingborg eller 

Helsingör eller Skien I Norge. Lungt tempo, bra luft och nära mycket. 

 New york, Miami, Kapstaden, Berlin. Det har stort utbud, fina utomhusmiljöer, öppenhet och 

tillåtande. 

 New York, Tokyo. För att dom inte bryr sig om omvärlden, de bygger för sig själva. 

 New York,. 

 New York. Allt finns där. Puls, öppenhet och möjligheter. 

 New York. En mix av fullt fungerande urban stadsmiljö, kultur och grönområden. En till synes 

trygg miljö utan kaos trots sin storlek. 

 New York. Pulserande stadskärna med öppna och trevliga människor. Gott om grönområde 

och ganska nära för att komma ut till landsbygd med bra uppbyggt transportnät. 

 NewYork,förklaring överflödig. 

 Nice i Frankrike p.g.a. Klimatet och maten. 

 Nice i Frankrike. Bor där 3-4 månader om året. Se mina tidigare synpunkter. 



 Nice tex, rivieran, 2 timmar till alperna, hyfsat stadsutbud. Oslo går inte heller av för hackor 

eller Vancouver ... 

 Nice! För att den staden har allt. 

 Nice. Nära till allt och lokala politiker som värnar om historien. 

 Norge. 

 Nu har jag haft förmånen att både resa i väldigt många länder och dessutom bo i USA, så 

visst finns det guldklimpar på många håll. Dock har dom det gemensamt med en alltför 

jobbig trafik, vilket gör att jag tackar nej till det mesta. Våra vintrar i Helsingborg är inget att 

skryta om, men inte mycket att göra åt. Nu håller jag på mycket med kappsegling, och tycker 

Helsingborg egentligen har förutsättningarna att skapa de bästa förutsättningar för båtliv och 

kappsegling, vart fall i Sverige, men är dåligt utvecklat. Råå Marina är tristare än MAXIs 

parkering, en riktig öken. Både för mig som Helsingborgare, och också för besökare. Totalt 

avsaknad av restauranger, barer, omklädningsrum, duschar. 

 Någon av städerna i Portugal. Vänliga och arbetsamma människor. Vacker natur och 

behagligt klimat. 

 Någon mellanstor stad i Tyskland (Hannover, typ). Mycket bra kulturutbud inom musik, god 

mat och dryck. 

 Någon mindre stad i Spanien utmed kusten. Kan erbjuda ett annat klimat än Helsingborg. 

 Någon stad i Italien- på grund av synen på människor, att man umgås över åldersgränser, den 

höga kvalitén på mat och bevarandet och stoltheten över det egna kulturarvet, öppenheten. 

 Någon stad i Schweiz med närhet till alperna. Berg innebär frisk luft. 

 Någon stad i Sverige ligger högt på listan men annars någon på Irland eller Skottland tex 

Portree. Anledningen är att människorna är vänliga och naturen är fantastisk. 

 Någon stad med mer vinteraktiviteter tex åka skridskor, skidor, mm. Klimatfråga.... 

 Någon stad på Island. Världens mest jämställda land. De skattar sig också högst av alla i 

lyckomätningar. 

 Någon varm stad, nära natur dit du kan ta dig med cykel. 

 Någonstans i Sverige alt. Canada. Rent, ordning &reda, trevliga människor, bra mat, bra mix 

av kulturer. 

 Någonstans i södra japan kanske, lite mer sol och ett mycket trevligt folk med hög 

arbetsmoral och ordning och reda i samhället och dessutom mycket vacker natur. 

 Någonstans varmare i alla fall. 

 Något varmt ställe där människor är lite mer avslappnade. 

 När jag var ung så var det säkert en stad, numera är det förmodligen att slippa att bo i en 

stad. Lugn och ro är det man är ute efter. När jag var yngre så bodde jag många år i Boston i 

USA, där fanns mycket som skapade livskvalitet men jag känner också att det som var viktigt 

då är inte så viktigt nu längre. 

 Nöjd med helsingborg. 

 Oj, vilken fråga! Men ok...jag gillar Reykjavik, för jag upplever att det är ordning o reda där. 

Kanske det beror på att staden inte är så stor, och på att nationen i sig är liten och därför har 

fått vara mera "ostörd". 

 Ojojoj vilken fråga! Ingen aning, de flesta ställen jag besökt har något som ger utdelning i 

livskvalitetshänsyn. New Orleans har musiken, träsken, värmen och Cafe du Monde! London 

har det enorma mångkulturella utbudet! Edinburgh och Glasgow dialekten och den 



fantastiska naturen på näravstånd. Rom och Venedig har historiens vingslag runt varje knut. 

Stockholm sitt vackra läge. Göteborg sina trevliga människor. Halmstad har Tylösand, den 

vackraste stranden i världen. Fick ni svar på frågan? 

 Olika europeiska städer beroende på vilken årstid det är. 

 Om några år kommer nog situationen i Helsingborg och övriga Sverige se helt annan ut. 

Danmark och Köpenhamn kan bi ett alternativ. Båstad, lite bättre nu med tågförbindelse. När 

barnen har flyttat ut kan jag tänka mig att flytta ngn stans där det är lugnt och tryggt i Europa 

och sedan flyga till mina uppdrag. 

 Omöjlig fråga att svara på men dock intressant att fundera kring. Kanske New York som aktivt 

arbetar med att prioritera gångtrafikanter, eller Vancouver som tydligt prioriterar gång- och 

cykeltrafik eller Bremen som med sina Bremenpunkte aktivt verkar för hållbar mobilitet med 

en samverkan av taxi, bilpooler och kollektivtrafik. 

 Omöjlig fråga eftersom jag vara besökt promille av alla världens städer. 

 Omöjlig fråga. Jag har inte besökt flertalet av världens städer. Ibland känns Helsingborg både 

lite för liten och lite för brackig och sluten. Lite självgod. Det var svårt att flytta hit en gång i 

tiden från studentstaden Lund men mycket har förändrats i positiv riktning. Jag trivs bra i 

Malmö, New York, London och Köpenhamn när jag besöker dem. 

 Omöjligt att svara på eftersom jag bara har bott i Sverige, det räcker inte med att bara har 

varit turist i en stad. 

 Omöjligt svara på. 

 Oslo Mitt intryck jag fått vid semester där. 

 Oslo. Nära och enkelt att ta sig ut i naturen, mycket grönska i centrum och mer småskalig 

bebyggelse. 

 Palma de mallorca, varmt skönt och fint runt omkring, stor variation på kort avstånd. 

 Palma, för restauranger, kultur, yoga och värmen skull. 

 Palma. 

 Paris för att där finns allt och det ligger centralt. 

 Paris och New York eftersom jag har min familj där. Dessutom ett enormt utbud av allt man 

vill se, göra etc. 

 Paris, för där finns både kultur, gröna oaser och fantastiska transporter. 

 Paris. God filosofisk anda och satsning på kultur, debatt och nyheter. Att de tänker 

självständigt, inte bara enligt den amerikanska masskulturen. 

 Paris. Mycket stora arealer med grönska och vatten centralt, all mark används inte till 

bebyggelse utan man ser att det är viktigt för människan med både kultur och rekreation. 

 Paris. Många fina byggnader, varmt och skönt. 

 Perth,. 

 Phuket Om man har pengar Har fått vård där för 10 år sedan. 

 Prag .älskar denna stad för att inte river de gamla husen. Utan renoverar efter hand. Sedan 

har vi ju spårvagnar. Tyvärr tog ni ju bort dessa. Knäppt. 

 Reykjavik på Island bra kost och luft nära till naturen. 

 Reykjavik för där finns inga flyktingar och där bryr dom sig om sina egna medborgare och inte 

hela världens folk. 

 Reykjavik - närheten till en fantastisk natur. 

 Reykjavik har aldrig känt så ren luft som där. 



 Reykjavik på Island och Freiburg i Tyskland, båda pga av renhet. 

 Reykjavík, tillgång till ren luft, fantastiska naturupplevelser. 

 Rio de Janeiro, men det är mest pga människorna inte staden. Men klimatet och 

människorna som lever där är öppna, glada och behöver inte så mycket i vardagen. Där finns 

många fattiga där men vi har ju dom hemlösa och andra socialt belastade i Helsingborg. Vet 

inte om skillnaden är så stor, i Rio värnar och hjälper man om varandra i den mån man kan. 

Här bryr man sig inte så mycket, mycket egoistist tänkande, mest vad jag kan roffa åt mig. 

 Rom för jag älskar Italien. 

 Rom. Bra tillgång till all kultur. 

 Rom. Den staden har det kultur-, nöjes-, mat-, kommunikations- och friluftsutbud som jag 

önskar att jag hade nära till. 

 Sammantaget när jag väger in allt vet jag ingen annan stad som skulle ge mig en högre 

livskvalitet än jag har idag i Helsingborg. 

 San Francisco, bra luft bra för cyklister. 

 San Francisco. Finns grönområde mitt i stan. Bilen har en parkeringsplats. Tempot är 

njutbart. 

 San Fransisco - stort men litet på en gång. Nära till allt. 

 San Fransisco, Sydney eller Johannesburg. Pga att det är städer med egna identiteter, som 

inte är anonyma och förväxlingsbara med andra städer. Samt att de tar tillvara närheten till 

hav och orörd natur. 

 San Fransisco: hav, urban storstad med mycket kultur, nära till orörd natur, och inte minst 

bra väder. 

 San Sebastian på ön La Gomera på Kanarieöarna eftersom det är väldigt lugnt där. 

 Seattle, USA - en unik kombination av natur och stad kombienrad med spännade arkitektur. 

 Seattle. Påminner om Helsingborg. 

 Sidney. Har allt som Helsingborg har, fast mer. 

 Singapore alla verkar vara välkomna och alla har i sitt närområde tillgång till skola pool och 

tillgång till sin egen religion. 

 Singapore- liten i area (nära till allt), klimatet, stor befolkning så det finns ett bra utbud av 

varor/mat/tjänster möjlighet att bad, hiking etc, rent, trevlig kultur, trygghet. 

 Singapore med all sin renhet. Ingen nedskäpning får förekomma!! Ordning och reda i 

samhället: Ingen flathet som i vårt land!. 

 Singapore Ordning och reda Rent och snyggt Välfungerande infrastruktur Tydliga lagar. 

 Singapore som har ordning och reda. I helsingborg går dfet mesta på skruvar. 

 Singapore! Ren, snyggt, bra nöjesutbud. New York, pulsen gör att man som turist blir 

fascinerad. 

 Singapore, där är väldigt rent och fint. Ingen kastar skräp, fimpar och tuggummi på 

trottoarerna. Böter för nerskräpning. 

 Singapore. 

 Singapore. Dess renlighet, vänlighet och ödmjukhet. 

 Singapore. Inget våld för det är ytterst stränga straff. 

 Singapore. Mycket låg brottslighet och en ren stad. Härliga restauranger. Känns alltid tryggt i 

Singapore. 

 Skulle inte vara någon stad utan ett boende på landet. 



 Skulle nog välja en mindre kuststad i Australien. Bra klimat och lugnare tempo. 

 St Helena i napa Valley, Kalifornien där jag bott. Mindre stad, livlig stadskärna på helgen 

(även söndag), trevliga restauranger, mycket grönt, Många Events med man ur huse, en 

vänlig atmosfär mellan människor som inte finns i Helsingborg. 

 Stad vet jag inte, men länder antar jag att Canada, Australien och Sweitch (felstavat) ligger 

bra till. 

 Stad vid havet, färna ett sund med en pärla i. 

 Staden där all mat är ekologisk och naturlig, där husen är byggda i naturliga material och där 

bilar är bannlysta förutom små, tysta elbilar. Har inte hittat den än.. 

 Stockholm - står för acceptance, vacker natur, lättillgänglighet. 

 Stockholm alt. Kalmar. 

 Stockholm eller Malmö - bra förbindelser, rikt kulturliv, vackra städer,. 

 Stockholm gröna parker vatten. 

 Stockholm och Norrköping naturen nära in på knutarna samtidigt som det hela tider jobbas 

med ,centralt men ändå nära till naturen. Även för dem som inte kan ta sig långt iväg. 

 Stockholm är en fantastisk stad med stort kulturellt utbud mycket natursköna områden och 

förvånansvärt lättillgängligt. 

 Stockholm, bra och billiga kommunikationer som går ofta och överallt till alla sevärdheter 

och kultur. En vacker stad som inte känns för stor pga allt vatten som omgärdar den. (New 

York är heller inte fy skam!). 

 Stockholm. Höga löner med en hög levnadsstandard. Mycket kultur. 

 Stockholm. Mycket vatten runt om. Många parker. Bra kommunikationer. Stort utbud av det 

mesta. 

 Stockholm. Stor variation när det gäller bio musik jazz m.m. 

 Stockholm. Stort kulturutbud och storstadspuls i vattennära miljö. 

 Stockholm. Utbud och tillgänglighet. Helsingborgs centrum är så otillgängligt och stängt. 

 Stockholm: Restauranger. Museum. Vatten. 

 Stort kulturutbud ,strövområden ,lagom stor stad, havet. 

 Städer där bilarna inte styr sammhället. Freiburg i södra tyskland t.ex. 

 Städer med ren miljö och många kulturella uttryck. 

 Städer är inte intressanta. Landsbygd och småorter har bättre livskvalitet. 

 Sundsvall. 

 Svensk småstad i S delen. 

 Svår fråga, eftersom jag inte besökt alla städer. Men generellt sett, mår väl kuststäderna 

bäst!? 

 Svår fråga, jag är för lite insatt i alla världens städer för att kunna ge ett svar här. 

 Svår fråga. En kvalificerad gissning är New York utifrån utbud och omtalade trivselfaktorer. 

 Svår fråga. Man måste egentligen bo ett tag i en stad för att kunna veta om man trivs. Jag har 

trivts i många städer, men just nu passar Helsingborg oss bäst. 

 Svår fråga.Idealet finns nog inte-men beträffande ren stad är Singapor i flera fall mycket bra. 

 Svårt att svara på det, bra klimat, varmt och skönt, lagom stort, kulturutbud, mat, språk, 

tillgänglighet, levnadskostnadet avgör. 



 Svårt att svara på då får man fundera ett tag för att hitta någon plats som är bättre att leva 

på än Helsingborg. Tar man hänsyn till klimatet så är nog Las Palmas en av de bästa städerna 

att vara på. 

 Svårt att svara på då jag inte har besökt alla städer. Men jag tror London är en stad som har 

allt. 

 Svårt att svara på, men en mindre stad som Vadstena, Varberg eller Ängelholm. 

 Svårt att svara på, men optimala med bra barnomsorg, skola och sjukvård. Vid havet, sedan 

max en halvdags körning på vintern för att komma till skidåkning. Där man umgås där man 

bor, finns restauranger, cafeer etc. Man tar hand om sina gamla med god vård, mat etc. Inga 

överfulla dagis, skolor som håller på att kapsejsa för ingen lyssnar och bryr sig där 

undervisning blivit enbart att hålla ordning. Där ungdomar kan få arbete och boende. bl.a. 

 Svårt att svara på. 

 Svårt att säga. 

 Svårt att säga. Berlin kanske, med sina många grönområden och områden för rekreation. 

 Svårt att säga. Skulle säga städer som Shenzhen, Dubai, Seoul, Singapore, Tokyo osv. Dessa 

städerna, som jag tycker, bygger på höjden än utåt samt är "nya" så infrastrukturen som 

byggs ut är ny och på små ytor för att uppdatera. Sedan med städer som är på höjden har du 

alltid nära till saker än städer som säg Paris där byggnader inte får vara högre än 40 m och då 

staden måste växa utåt på kartan. 

 Svårt att säga. Älskar Rom pga historien och all gammal kultur. New York för dess puls och 

London för dess enkelhet och trevliga människor. 

 Sydney bra väder, vänlig attityd. 

 Sydney eller Stockholm,närheten till vatten. 

 Sydney i Australien. Där träffas "alla" utomhus i stans olika parkområden eller på 

sluttningarna ner mot stränderna. Lättsamt umgänge med picnic, barbeque-grillning, 

lekplatser, vattenlek, bollplaner, stora gräsytor, allt inbjuder till gemenskap och trivsel. 

 Sydney Skönt klimat. 

 Sydney, folk är i rörelse dygnet runt. Väl samordnat. Smidiga trafik förbindelser. Mindre 

stress men större stad. Väl städad. Bra väder, havet också i staden. 

 Sydney, havet, kulturen, klimatet. 

 Sydney, miljötänkandet. 

 Sydney, San Diego. Härlig temperatur, strand, stad med många butiker och kultur. 

 Sydney. Fint väder, härlig känsla vara där. Fina byggnader och fina hamnområde. Som 

inspirationskälla till Helsingborg skulle Darling Harbour kunna fungera med fina restauranger, 

butiker och monorail. Även hamnområdet i Kapstaden är fint. Norra Hamnen (och jag är rädd 

det blir samma i H+) är för små allmänna ytor för restauranger, uteserveringar och butiker. 

Höga hus även i centrala Helsingborg. En Turningtorsokonkurrent i H+ hade varit fint. 

 Sydney. Rio. Bad vädret folket. 

 Sydney.... har mycket som Helsingborg har men är en världsmetropol, har ett varmare klimat 

och så råder det en mer laid back livsstil som jag gillar. 

 Sånt funderar jag inte på. Det är här och nu jag lever. 

 Södra Spanien och Californien. 1) Klimatet 2) Lägre tempo i samhället och i arbetslivet. 

Ekonomin ska inte styra livet. 

 Tag lite av var stad så är man nära det ultimata. 



 Tja Helsingborg säkert om det var 10 grader högre medeltemepratur...men det kommer väl

snart ;-).

 Tokyo. Du kan glömma din kamera på en parkbänk i Tokyo, komma tillbaka nästa dag gå in i

närmsta butik och fråga om någon har lämnat in en borttappad kamera där. Nio fall av tio,

finner du den där. Japan har en moral och etik som saknas i resten av världen.

 Toronto, Kanada. Liknande förutsättningar. Stor stad, med andra stora städer i närheten.

Grön.

 Torrevieja i Spanien, lagom stor och trivsam på alla sätt.

 Trivs bra där jag bor, vill inte flytta.

 Trivs bra här. Annars en mellanstor stad i Australien pga klimatet och att de har liknande

grundläggande värderingar/kultur.

 Trivs bra i Hbg.

 Trivs bra i Helsingborg.

 Trivs bra i Helsingborg. Annars är Miami min favorit.

 Trivs rätt bra här. Gillar att vi har fyra årstider, nära till vatten..

 Trivs väl bra i Hbg.

 Troligtvis Sidney eller någon annan varm metropol med fungerande välfärdssystem.

 Tror efter att bott på många platser Helsingborg har bra livskvalitet. Det som skiljer kan vara

klimat ex. en stad i södra Europa har de fördelarna.

 Tror inte på staden eller platsen är avgörande utan vem och vad man omger sig med.

 Trots min ganska höga ålder kan jag inte peka ut någon världsstad, som jag hellre vill bo i.

Helsingborg är idag min stad och den kommer att bli ännu bättre.

 Tulipanaros. Men vissa länder och städer tycks hantera vissa problemområden bättre än

Sverige/Helsingborg.

 Tycker det är bra i Helsingborg.

 Tycker Helsingborg är en alldeles utmärkt stad för att erhålla bra livskvalitet p.g.a. dess

storlek och läge.

 Tycker inte frågorna är speciellt intressanta.

 Tyvärr är det nog ingen stad i något I-land. Där är stressen för stor. Är nog i en stad där

konsumtionen är ett minimum ...

 Underlätta livet för cyklister så är nog Helsingborg en av de absolut bästa platserna i alla fall i

norra europa.

 Utan att vara SDare väljer jag HBG i Sverige. Livskvaliteten finns inom en oavsett var jag

befinner mig geografiskt.

 Vad jag tror och vad som är verklighet är vilt skilda och knappast något man kan applicera på

Helsingborg.

 Vancouver Canada. Sport, stad och närliggande natur. Oslagbart.

 Vancouver Lagom stor stad nära hav o berg. Även städer i Schweiz ( Zurich Geneve ) har en

hög livs kvalitet för innevånarna.

 Vancouver, Canada Bra balance mellan arbete och familj.

 Vancouver, för att jag bott där och upplevt det själv.

 Vancouver, Kanada pga klimat, sociala skyddsnät, brett aktivitetsutbud.



 Vancouver, vänlig stad, stor stad med stort utbud av kultur, fritid, idrott och andra 

engagemang. Friluftsstad man kan cyklar och röra på sig i vackra grönområden men också 

inne i stan. 

 Vancouver. Melbourne. Mycket kultur, både klassisk och alternativ. Mycket evenemang och 

olika aktiviteter. Öppenhet. 

 Vancouver i Kanada! Fantastisk omgivning och natur i ett politiskt trevligt och mer 

problemfritt land! Ett mindre migrationsflöde än i Europa ger ett socialt stabilare samhälle. 

 Varför inte Helsingborg, om man tar fasta på och utvecklar staden med detta unika läge och 

tar bort det som återstår av kemisk industri som inte passar in i en stad som satsar på bra 

livskvalitet. 

 Varje stad är unik och har sina förutsättningar, klimatet skiftar och det finns behagligare 

platser. Jag gillar att resa till platser som inkluderar alla, där dom flesta har det bra, det kan 

vara storstäder med mångkultur eller en isolerad by där gemenskap, mat , kultur, sätts högt. 

 Washington. Mycket bra znögan. 

 Vem skapade denna frågan? 

 Venedig pga miljö, mat och klimat. 

 Vet ej - har inte kännedom om världens städer annat än i begränsad omfattning. vem har 

egentligen det bland normala människor och kan göra en sådan bedömning dvs jämföra? 

 Vet ej - men ansvaret för bästa livskvalitet ligger hos den enskilde var man än bor. Tror inte 

det är var man är men hur man är som är viktigast. 

 Vet ej har ej möjlighet att resa på grund av för dålig sjukersättning. 

 Vet ej men kanske en liten stad med gammeldags bebyggelse parker grönområde simhall 

träningshall saluhall många ekologiska och vegetariska restauranger Stort bibliotek etc 

Tydliga årstider. 

 Vet ej om det finns sådan stad/ställe. 

 Vet ej vilken eller varför. Var stad har väl sin tjusning efter förutsättningar. 

 Vet ej vilken stad, men det skulle vara en med ett bättre klimat än Helsingborg - varmt året 

runt, inget regn på tvären och inte dessa förskräckliga vindar jämt och ständigt året om. 

 Vet ej Vill bo i Helsingborg. 

 Vet ej, går ej att byta ut den kalla och gråa årstiden. 

 Vet ej, men (om man bortser från varmt klimat och närhet till skidåkning) så är följande 

viktigt: - bra utbud av både offentligt finansierade alternativ för skola, sjukvård och 

äldrevård. - väl fungerande kollektivtrafik. 

 Vet ej, men jag tror att Helsingborg tyvärr har en bra bit kvar innan man kan säga att staden 

är bäst i världen. 

 Vet ej, New York kanske. 

 Vet ej, är nöjd med Helsingborg. 

 Vet ej. det borde vara helsingborg. 

 Vet ej. Gräset är aldrig grönare på andra sidan. Det finns överallt utvecklingspotential. Jag 

tycker mycket om Vancouver BC Kanada men jag tror inte jag skulle flytta dit. 

 Vet ej. Har tex inte varit i Singapore. Men där är nolltolerans mot nedskräpning och kanske 

också mot brottslighet också är där behagligt klimat. med andra ord i en stad som agerar mot 

brottslighet och nedskräpning och där det är varmt året runt. 

 Vet ej. Jag trivs mycket bra i Helsingborg. 



 Vet ej. Måste naturligt vis ligga vid havet. 

 Vet ej. Trivs bra i Helsingborg. Har bott utomlands i många år med. Det skulle vara vädret 

men det kan vi ju inte göra något åt. 

 Vet faktiskt inte! Men en där moralen är hög, där man bryr sig om varandra. 

 Vet ingen specifik stad. Det är alltid en fördel om klimatet är bra. 

 Vet inte om det finns någonsådan stad! Göteborg kommer en bra bit. 

 Vet inte vilken stad. Men en plats med mycket saker som händer. För alla ålder och folk i 

olika livsfaser. 

 Vet inte, har vänner och släkt här. 

 Vet inte, jag skulle nog helst på på landet. 

 Vet inte, jag vill bo kvar i Helsingborg Fin o vacker stad inte Sundets Pärla för ingenting. 

 Vet inte, varje stad har sina förtjänster och misslyckanden. 

 Vet inte, vill inte bo någon annanstans än här, här finns ju min familj. Det jag dock önskar är 

ett bredare näringsliv och större arbetsmarknad. Min livskvalitet försämras avsevärt om jag 

måste börja pendla. Det var för att slippa pendla och komma närmare familjen jag flyttade 

från Stockholm. 

 Vet inte... hade varit nöjd om jag kunde få det i det land jag lever och betalar skatt i. 

 Vi flyttar runt i hela världen som familj dit vi tror det passar oss bäst. Vi hade ingen 

anknytning alls till HBG för tre år sedan när min man fick ett jobberbjudande här och vi 

flyttade hit från Hong Kong. Vi ville ha motsatsen till HK så vi kom för det lugna barnvänliga 

livet, den rena luften den vackra naturen och att barnen själva ska kunna obehindrat och 

självständigt röra sig och det finns en ok internationell skola. Hbg är väldigt bra för oss just nu 

(barnen är 6, 8 år) när dom blir lite äldre så kommer vi flytta till någon annan plats som 

passar oss då jobbmässigt och familjemässigt troligtvis någonstans i USA. 

 Vi har valt Helsingborg därför att vi tycker här är bäst. Parkerna, Gröningen, 

strandpromenaden norrut, närheten till havet, teatern, konserthuset, Arenan och nya 

Olympia. Vi har Dunker att tacka för mycket av livskvaliten. 

 Vi skulle ha svårt att flytta från Helsingborg. 

 Vid sidan av Helsingborg, San Diego med bättre klimat. 

 Wien har varit där man blir bötfälld fär nerskräpning renaste stad jag sett. 

 Wien Klimatet och kulturen. 

 Wien, det finns mycket kultur, fina gröna "lungor" och kanske en större respekt/värdering av 

erfarenhet/kunskap. 

 Vilken fråga....går inte att svara med en stad. Florence,NY.Kalmar. 

 Vilken fråga? Några politiker har argumenterat innan med att det är väldigt många i 

Amsterdam som tar cykeln till jobbet och att det finns nya stadsdelar där man inte kan köra 

bil alls. Nu råkar det vara så att Helsingborg lutar lite mer än Amsterdam gör och det är svårt 

att bortse ifrån detta. Bygg några linbanor längst med de mest trafikerade backarna för att 

göra det lättare för oss att cykla. Ordna smartare och säkrare cykelförvaring mm. om ni nu 

inte vill att vi skall köra bil i stan. Helsingborg är fin som det är. Låt bli om ni inte kan göra det 

bättre. 

 Vilken konstig fråga. 

 Vilken konstig fråga... Helsingborg såklart. 

 Vilken ren stad som helst med närhet till min familj och natur. 



 Vilken som helst i södra Europa med sol, värme, havsnära, låga restaurangpriser och ett bra f 

fotbollslag. 

 Vilken stad I Skandinavien som helst hänsyn tagen till att vi fortfarande har god luft och 

vatten kvalitet jämfört med stora städer/lander I resten av världen. 

 Vilken stad som helst där politikerna lyssnar på invånarna. så hbg är borträknad. 

 Vilken stad som helst i Italien pga den goda maten och sättet att umgås. 

 Vill inte bo permanent någon annan stans. Här finns familj och vänner. 

 Würzburg i Tyskland. Natur, mat, tryggt, synliga poliser på gatorna, gott om parkering där 

man kan parkera utan krossad ruta, bra kollektivtrafik av alla slag, mm, mm... 

 Väldigt svår fråga! Anser mig inte kunna jämföra på det sättet. 

 Ystad , verkar harmoniskt. 

 Ystad med närhet till nära och kära. 

 Zurich. 

 Å det vet jag inte har bott i många ,men just nu bor jag här o jag trivs ,men jag vet att vi kan 

få den ännu finare. 

 Älmhult. En trygg stad (samhälle) där man inte behöver undvika speciella områden när det är 

mörkt. God social kontakt mellan människor. Nära till natur med ett utbud av 

fritidsaktiviteter. 

 Älskar Helsingborg det ger mej allt jag behöver, vill inte välja någon annan stad att bo i. 

 Älskar Helsingborg. 

 Ängelholm med de fina parkerna. 

 Ängelholm som är mjukare och tryggare med levande centrum och där man satsar på att 

utveckla kommunen för att de boende ska ha god livskvalitet. Man bygger inte monument 

över politiker. 

 Är ju inte så berest på senaste tiden, men tror i så fall på en stad, som fokuserar på att ta 

hand om sin yngre generation, som ju skall fortsätta bygga samhället. Denna yngre 

generation bör vara medveten om hur den bör bygga och utveckla sin närmiljö, för att inte 

förstöra vår jord. Dessutom bör de ha fått personligen känna att man kan drömma, planera 

och skapa tillsammans med andra människor, oavsett social status och tidigare nationalitet. 

En stark och framgångsrik högskola vore också bra att strävamot. Möjligheter till att ta del av 

forskning och framsteg på ett positivt och lockande sätt. Ett samhälle som är öppet för nya 

ideér och prioriterar utveckling och möjligheter före gamla regler och begränsningar. Ta vara 

på all kunskap och kreativitet som finns bland oss ALLA. Jag vet faktiskt inte vilken stad i 

världen detta skulle kunna motsvara... 

 Örestad. Greater CPH o Skåne. 

  



Nämn tre saker som du tycker utmärker god kommunal service: 1 

 Agera utefter individens behov och enligt gällande lagstiftning, inte efter ekonomiska ramar. 

Lagar och regler gäller oavsett underskott i resultatet! 

 All service i kommunal ägo. 

 Alla anställda vet att de i första hand är allmänhetens tjänare (min översättning av 

engelskans 'public servant'). Den främsta uppgiften är att lösa medborgarnas problem. Kan 

man inte lösa problemet själv ska man vara behjälplig att hitta en annan allmänhetens 

tjänare som kan det. Får tyvärr konstatera att Helsingborgs stad har mycket att jobba med 

för att uppnå detta. 

 Allmänna kommunikationer, snabba och billiga sådana. 

 Allmänna kommunikationer. 

 Anpassad kollektivtrafik. 

 Anställda som orkar jobba övertid, tränar och inte belastar systemet med förslappade 

kroppar och därmed orkar arbeta. 

 Ansvarsfullhet med skattemedel. 

 Antal lärare per elev. 

 Användarvänlighet i stället för användarfientlighet. 

 A och O är att faktiskt vara serviceminded vilket saknas på för många ställen inom 

kommunen. Man borde jobba mer som ett företag där det finns en stolthet för att jobba där 

och man behandlar sina medborgare som kunder dvs den nödvändiga källan för att driva 

företaget vidare. 

 Att alla kommunala förvaltningar har samma ansvar att hjälpa till så att kunden (de boende) 

känner att de får service. 

 Att allt fungerar som det ska med såväl halkbekämpning, städning och fungerande 

kollektivtrafik och hemtjänst. 

 Att arbetsförmedlingen fungerar. 

 Att bli bemött med respekt och att känna sig delaktig i beslut kring stadens utveckling. 

 Att bry sig om invånarna när man ställer krav på förbättringar. Att svara på de inkomna 

meddelande man skickat via er hemsida. 

 Att den man söker nås på telefon. 

 Att det alltid finns någon som kan svara på ens frågor (kommunvägledning). 

 Att det finns enkel och lättförstådd information om samhällstjänsterna. 

 Att det finns kommunala fungerande transporter. 

 Att det man erbjuder är samma som det man själv vill ha. Ex. När man blir gammal eller dagis 

till barnen: vilken hjälp vill du ha, förvaring, hyfsad standard eller bra livskvalité,. 

 Att det ska vara lätt att komma i kontakt med ansvarig tjänsteman. 

 Att det skall vara lätt att komma i kontakt ansvarig personal i resp. verksamhet. 

 Att få en kundkänsla. Jag vill inte vara "brukare", patient eller liknande. Jag vill vara och kallas 

kund. 

 Att få prata med en riktig människa och kunna ställa frågor. 

 Att få välgrundade svar på ställda frågor. 

 Att ge aktuell och adekvat information i sakfrågor. 

 Att ha bra busstrafik. 



 Att hemvården har koll på sina kunder, vilka hjälpmedel som finns i hemmet. Vem som har 

larm i hemmet och att inte gå in med nyckel när det inte är befogat. 

 Att hålla rent i alla områden. 

 Att ingen del av kommunen glöms bort. 

 Att invånarna får ha inflytande i åtgärder som berör just dem. Många saker kan göras på 

olika sätt och det är inte alltid kommunen har bästa o ända lösningen. Lyssna, lyssna o lyssna. 

 Att kommunen inte låter andra entreprenörer söta äldreomsorgen. Det finns inget annat att 

spara på än personalen och det är det entreprenören gör för att det ska bli större vinst. 

Självklart går det ut över personal och vårdtagare. 

 Att kommunen lyssnar på vad folk behöver i sin närhet, utan att skylla på att det inte finns 

pengar. 

 Att kommunenen svarar på skrivelser (e-post) som man skickar till dem. Har fortfarande inte 

fått på en skrivelse som sickades i april, med påminnelse i september, men 

stadsbyggnadsförvaltningen har väl annat att tänka på!!! Det räcker inte med en fin hemsida 

och en massa kommunikatörer om man inte klarar av att svara på en enkel fråga. 

 Att kommunens anställda kommer ihåg var deras lön kommer ifrån. (Vilket bland annat 

innebär att de är på sin arbetsplats och svarar i telefon.). 

 Att kommunens hemsida alltid är aktuell och att jag lätt hittar det jag söker. 

 Att kommunens informations material är läsbart för alla. Då menar jag för människor med 

kognitiva funktionsnedsättning, synskadade,mfl. 

 Att kommunikationerna (buss,tåg) går i tid, samt att de som jobbar med detta är 

serviceinriktade och inte surgubbar. 

 Att kunna felmeddelande utrustning som lampor och lekplatser går sönder. ( självaste 

anmälan är enkelt sen kan det ta ett tag innan det är fixad dok). 

 Att kunna komma i kontakt med kommunen snabbt, slippa köa t.ex. telefon kö. 

 Att lyssna. 

 Att låta de äldre kunna påverka sin vardag. Att få bestämma hur man vill bo och att kunna få 

den hjälp man behöver. 

 Att man inom rimlig tid kan komma i kontakt med en myndighet och få svar på frågor eller 

hjälp. 

 Att man inte glömmer de älder ,de har ingen möjlighet till allt det digitala , ock kan känna sig 

utanför. 

 Att man kan få viktig information på ett tydligt sätt och i god tid. 

 Att man kan nå den som söker inom rimlig tid eller att vederbörande hör av sig om man fått 

besked om det. 

 Att man kan åka kommunalt även för oss utanför staden. 

 Att man kommer fram lätt till myndigheter och kan tala med ngn utan att sitta i dessa 

telefonköer med alla knappval. 

 Att man känner sig sedd som medborgare, ett ärligt och öppet bemötande. 

 Att man lyssnar bättre. 

 Att man lyssnar på invånarna önskemål och seriöst begrundar dessa. Detta är indirekt en 

förbättrad service. 

 Att man lätt får tag på tjänstemän för att framföra synpunkter. Det har blivit sämre med den 

nya organisationen. 



 Att man märker att ni finns där.händer något i staden villman se att ni är aktiva med 

lösningar som kommuniceras ut till alla på ett tydligt sätt. 

 Att man ser som sitt uppdrag att tillgodose kommuninvånarnas intresse på bästa möjliga 

sätt. 

 Att man snabbt ska kunna få tag på personer att anmäla bristande belysning eller skador på 

gator leder. 

 Att man tar medborgarna på allvar. Man ringer inte på securitas för idiotiskt parkerade bilar 

utan anledning. 

 Att man vet stadens verksamheter, ja vad som erbjuds, det finns kanske men jag har inte 

stött på det. 

 Att man vet vem man ska vända sig till och inte hänvisas runt för mycket. 

 Att politiker lyssnar på medborgarna och släpper prestigen. 

 Att politiker lyssnar. 

 Att politiker och tjänstemän kan svara för sig utan kommunikatörer. 

 Att snabbt svara på frågor, antingen genom att själv ge svar eller förmedla kontakt, alltså 

försöka hjälpa till. 

 Att stadsbyggnadsförvaltningen lyssnar på medborgarna, och förstår att de inte ska låta sig 

korrumperas, utan ska ha medborgarnas bästa som sitt främsta uppdrag. 

 Att ta hänsyn till ytterområden. 

 Att tillhanda hålla bostads möjligheter till äldre boende och ungdomar. 

 Att tjänstemännen och politikerna svarar på de mail de får! 

 Att tjänstemännen är anträffbara /tel el mail/. 

 Att underlätta för näringslivet, så att företagen har chans att utveckla sin verksamhet. KAn 

gälla både möjligheter till nätverksgrupper, men också underlätta i t.ex. bygglovsansökningar 

etc,. 

 Att veta var man ska vända sej när man behöver hjälp. 

 Att vi tar god hand om de äldre. 

 Att äldrevården kan servera varm mat i den enskildes hem. 

 Attraktiva arbetsplatser. 

 Autogirobetalning. Saknas för barnomsorg. 

 Avfallshantering. 

 Avfallshanteringen på fiborna. 

 Barn och äldrevård. 

 Barn/Äldreomsorg. 

 Barnomsorg till alla. 

 Barnomsorg. 

 Barnomsorgen. 

 Begränsa antalet barn o ungdomar i förskolor och skolor då att alla kan få synas och att fler 

kan få arbete där, även stödpersonal som intebehövervsra pedagoger. 

 Behåll verksamheten i egen regi, sluta sälj ut god kommunal service. 

 Bemötande av människan. 

 Bemötande på telefon. 

 Bemötande. 

 Bemötande. Ett gott och trevligt bemötande gör så mycket. 



 Bemötanden. 

 Bibliotek. 

 Biblotekets service att maila några dagar innan ett boklån ska återlämnas samt att det går att 

förlänga lånet på nätet. 

 Billig fungerande kollektivtrafik. 

 Billig kollektivtrafik. 

 Billig och effektiv kollektivtrafik. Bör vara betydligt billigare för att få ännu fler att välja bort 

bilen. 

 Billig. 

 Billiga, täta färdsätt/möjligheter. 

 Bli hänvisad till rätt myndighet (person). 

 Bli mött m vänlighet o pos då kommunanställda kontaktas. Dessutom lätt att nå de olika. Bra 

bussförbindelser. 

 Bort med privata vårdboende. 

 Bostäder. 

 Bra & fungerande förskola/skola. 

 Bra allm. kommunikationer. 

 Bra allmänna kommunikationer - linjetaxi med bussar som tar 9 passagerare. Fler - 

frekventare avgångar gällande kommunala transporter - linjetaxi Slopa planerna på spårväg - 

bygg banor med linjetaxi eller "tåg" på betongpelare som i Kina. 

 Bra barnomsorg för alla. 

 Bra barnomsorg. 

 Bra bemötande mot alla. 

 Bra bemötande. 

 Bra bostad vid ålderdom. 

 Bra bostäder till alla. 

 Bra buss förbindelser. 

 Bra bussförbindelser och gratis kollektivtrafik för alla inom Helsingborgs stad. 

 Bra bussförbindelser. 

 Bra bussförbindelser. Tätare förbindelser till Sofiero då det är konserter där. I somras fanns 

det inte plats på bussarna för de ordinarie resenärer som skulle till Domsten. Urdåligt. 

 Bra cykel och gångvägar i city. 

 Bra dagis, skola, äldreomsorg. Bra sjukvård, sjukhus och vårdcentraler. Allt detta har blivit 

sämre och sämre. 

 Bra hemsida för Helsingborgs stad. 

 Bra hemsida med nättjänster. 

 Bra hemsida med tydlig information vad som händer i kommunen, aktiviteter, skolor, etc,. 

 Bra hemsida. 

 Bra idrottsanläggningar. 

 Bra info via gratistidning om vad som hände ri stan. 

 Bra information / hemsida om vad som pågår i staden. 

 Bra information om vad som händer i staden. Både nöjen och infrastrukturprojekt etc. 

 Bra information till invånarna. 

 Bra information. 



 Bra Kollektiva kommunikationer. 

 Bra kollektivtrafik där bussar och tåg håller tiderna. 

 Bra kollektivtrafik och då även på landsbygden. 

 Bra kollektivtrafik. 

 Bra kommunal service som samtidigt ger mindre kvalificerade människor en lön som är 

bättre socialbidrag och täcker ökade kostnader som människor i arbete har. Se på gatorna i 

Zurich, där finns det inget skräp på gatorna och inget tuggummi på trottoarerna eftersom det 

fanns gott om människor med sopkvastar. 

 Bra kommunal vård och service till alla som är i behov av detta. 

 Bra kommunala transportmedel. 

 Bra kommunikation med sjukvården och stadsförvaltningen. 

 Bra kommunikation mellan tjänstemän, politiker och den breda massan. Hög tillgänglighet. 

 Bra kommunikationer från alla stadsdelar. 

 Bra kommunikationer. 

 Bra kommunikationsmedel inom och utanför centrum. 

 Bra kultur Skola Vård. 

 Bra kulturliv. 

 Bra kulturliv. Dunkers är ett bra exempel på kulturell samlingsplats. Så även biblioteket. 

 Bra kundtjänst. 

 Bra kvalitet på skolor. 

 Bra lokaltrafik. 

 Bra marknadsföring av stadens evenemang. 

 Bra med bussar . Bra busslinjer. 

 Bra och biliga kommunala transporter. 

 Bra och flexibelt äldreboende. 

 Bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik. 

 Bra och lättillgänglig sjukvård. 

 Bra och tydlig hemsida. 

 Bra och tät kollektivtrafik. 

 Bra omsorg i kommunal regi för alla. 

 Bra omsorg. 

 Bra platser att kunna va på med barn för att leka och fika. 

 Bra renhållning. 

 Bra service och verksamheter för funktionshindrade. 

 Bra sjukvård med mindre köer. 

 Bra sjukvård, som också är lätt tillgänglig. 

 Bra sjukvård. 

 Bra skola i kommunal regi. 

 Bra skola samt barnomsorg. 

 Bra skola, vård och omsorg. 

 Bra skola. 

 Bra skola/omsorg. 

 Bra skolor och bibliotek. 



 Bra skolor. 

 Bra städ på gator och torg. 

 Bra städning,snöröjning saltning/sandning. 

 Bra tillgänglig information för lokalinvånare. Tex på hemsida. 

 Bra tillgänglighet i kontakten med kommunen. 

 Bra tillgänglighet när man ska få tag på kontaktpersoner inom kommunal förvaltning. 

 Bra tillgänglighet via hemsidan. 

 Bra tillgänglighet via nät, SoMe osv. 

 Bra tillgänglighet. 

 Bra täta busslinjer på oregelbunda arbetstider med bra fordon och trevliga förare. 

 Bra webbsida. 

 Bra webbsidor. 

 Bra vård omedelbar och lättillgänglig. 

 Bra åldringsvård. 

 Bra äldrevård. 

 Bra öppettider på stadsbiblioteket. 

 Bry sig om individen, människan vid kontakter. 

 Buss nr 8 har blivit väldigt bra, går ofta. 

 Buss trafiken. 

 Bussar som går att köpa biljett på. 

 Bussar som går när tågen går. 

 Bussar. 

 Bussarna. 

 Bussförbindelserna. 

 Busskommunikation. 

 Bussresor. 

 Busstider anpassade till stadens arbetsplatser alla dagar! (7 dagar / vecka) Även från orter 

omkring staden. 

 Bäst sjukvård. 

 Bättre äldrevård. 

 Cykelväg till Vallåkra med omnejd. 

 Cykelvägar. 

 Dagis verksamhetens integration inom internet, där man får reda på vad som händer när ens 

barn är på dagis. 

 De gröna bussarna. 

 Demokrati. 

 Den kommunala skolan får gärna överträffa den privata. 

 Den man pratar med tar ansvar för frågan även om det inte dennes bord till 100%. 

 Den ska fungera och vara av jämn kvalitet. 

 Den skall fungera på ett bra sätt för de flesta. Den ska vara känd och lättillgänglig. 

 Den skall vara lätt att hitta. 

 Denna enkät. 



 Det finns tusen och en saker med det här om god service. Till att börja med, så är det mycket

trevligt om man ringer så finns det någon som svarar på andra sidan inom rimlig tid och det

fungerar i Hbg. Skräckexempel är om man ringer till Telia eller Tele2 så får man vänta minst

10 15 min.

 Det ska vara enkelt att hitta rätt instans och handläggare på webbplatsen. Gärna med namn

och telefonnummer till ansvarig person.

 Det ska vara lätt att nå den person man vill tala med inom kommunen.

 Dialog med invånarna istället för toppstyrning.

 Distriktssköterska dit man kan gå för ev omläggning av sår och mindre problem.

 Dynamis är en bra service som jag har haft nytta av och säkert hjälpt många. Fortsätt med

det.

 Där invånarnas väl och ve går före prestigen i kommunhuset.

 Effektiv kollektivtrafik.

 Effektivitet.

 Empati.

 En barnomsorg, skola, äldrevård och vård som är till för alla oavsett, kön, religion, plånbok.

 En bra fungerade skola.

 En bra hemsida.

 En bra kommunal skola med ett utbud av inriktning/profil som gör att något alternativ inte är

aktuellt.

 En bra och lättnavigerad hemsida.

 En bra skolomsorg, från förskola till gymnasie. Framförallt tillsätta kompetenta Ledare/

rektorer, dem är det ont om i Helsingborg tyvärr.... 

 En bra äldrevård för de äldre samt bra skolor för de yngre.

 En bra äldrevård, utan privata vinster.

 En fungerande kollektivtrafik.

 En god vård i äldreboende.

 En human grundsyn i alla verksamheter.

 En jämn fördelning och integration av olika människor både när det gäller klass, ras osv. på

grund- och gymnasieskolorna.

 En kommun som hjälper och lyssnar på sina medborgare. Tar man kontakt så ska det inte ta

flera veckor innan man får svar.

 En ren stad inklusive stränder. Parkering av dragbilar ifrån öst med tomgångskörning för att

hålla värmen, nedskräpning och toalettbestyr i buskage, att tillåta detta anser jag inte hör till

en ren stad.

 En ren stad med god miljö.

 En resursstark skola för alla.

 En service där stadens "intrång" märks så lite som möjligt.

 En skola för alla.

 En skola med ordning och trygghet för barnen.

 En skola med utbildad personal som får arbeta med utbildning och inte drunkna i

pappersarbete och diverse påhitt. Kommunen måste inse att det inte räcker med tjusiga ord,

skolan är i kris.

 En trygg stad för alla åldrar.



 En webbplast som är lätt att hitta runt i. 

 Endast kommunalt drivna vårdboende och skolor. 

 Engagerat o vänligt bemötande. 

 Enkel och billig parkering där man bor. Sluta jaga alla som försöker få vardagen att gå ihop 

med imbecilla p-vakter. 

 Enkelhet. 

 Enkelt att få kontakt med rätt person och därmed rätt hjälp. 

 Enkla kontaktvägar och tillgänglighet. 

 Enklare information som syftar till att ge kunskaper åt boende i Helsingborgs stad. 

 Erbjuder skolor och utbildning som är i nivå med det absolut bästa i Sverige. 

 Ett bra sjukhus och vårdcentraler. 

 Ett gott bemötande är alltid viktigt i alla sammanhang där man ger service. Positiv attityd och 

att visa att de är till för medborgaren och inte tvärtom. 

 Ett korrekt och vänligt bemötande utan förutfattad mening/utan ifrågasättande. 

 Ett trevligt bemötande, är viktigt eftersom det är det första intrycket man får. 

 Ett utifrån och in perspektiv. 

 Finnas tillgänglig. 

 Fler och effektivare poliser. 

 Flexibel, professionell och tillgänglig ( det värsta som finns är att få reda på att man är nr 39 i 

kön). 

 Folkvården. 

 Frekvent busstrafik. 

 Fria JoJo-kort till äldre. 

 Fria resor för pensionärer. 

 Fria resor med kollektiva färdmedel från 65 år som arbetat i Sverige och betalt skatt i minst 

30-40 år. 

 Fria resor till pensionärer. 

 Fritids aktiviteter. 

 Fritt stadsnät. 

 Fungerande kollektivtrafik. Både prissättning och turtäthet. 

 Fungerande lokaltrafik. 

 Fungerande sjukvård. 

 Fungerande skolor och kontinuerlig utbyggnad. 

 Fungerande skolor på alla nivåer för alla som behöver. 

 Få snabba korrekta svar från rätt person på frågor som ställs till kommunen. 

 Följa upp. 

 För en del år sedan hade jag anledning att ha kontakt med biståndbedömmare då min pappa 

var gammal och fick behov av hjälp. Det var ingen positiv upplevelse. I sådan position bör 

personer ha goda kunskaper kring vårdbehov och ha förmåga till empatisk kontakt med 

berörda. 

 Förskola, skola. 

 Förstår vad som sägs. 

 Förtroende för skola, sjukvård när det gäller kvalitet. 

 Förutsebar och säker. 



 Gemensamma mötesplatser. 

 Glatt bemötande, ej besvärad av att bli tillfrågad. 

 God barnomsorg! Barnen är vår framtid. 

 God info om kollektivtrafik. 

 God information. 

 God kollektivtrafik. 

 God kommunikation. 

 God kontakt med kommunen. 

 God lokaltrafik. 

 God och lättillgänglig information. 

 God ordning och reda. 

 God sjukvård, anställda som mår bra! Vinster som stannar kvar i verksamheten. 

 God sjukvård. 

 God skola med hög % som genomför mins 10 års skolgång. 

 God tillgång till barnomsorg. 

 God tillgång till bra sjukvård. 

 God tillgång till service- rätt person eller information ska vara lätt att hitta. 

 God tillgänglighet för allmänheten hos kommunen. 

 God tillgänglighet till serviceinrättningar och kommunikationer. 

 God tillgänglighet. 

 God utbildning. 

 God vård (sjukvård, socialt, äldre, handikapp, missbruk) Bra krisberedskap Värdigt och 

medmänskligt flyktingmottagande. 

 God äldreomsorg, äldre som får lova att komma ut och röra på sig träffa andra och får 

ordentlig mat. Inte bara hjälp med att komma i och ur sängen. 

 God äldreomsorg. 

 Goda förskolor och skolor är viktigast ur ett längre perspektiv. 

 Goda kommunikationer. 

 Goda kommunikationer. 

 Goda transport vägar oavsett om det åks kollektivt eller med eget transportsätt t.ex cykel 

eller bil. 

 Gott bemötande. 

Gratis buss för de som är över 75 år. 

 Gratis hjälp vid behöv. 

 Gratis wifi på stan. 

 Har alltid fått ett trevligt och professionellt bemötande över telefon och via e-post med olika 

myndigheter i staden. 

 Har för närvarande inga erfarenheter av kommunens service. Endast NSR där det finns en 

alldeles utmärkt service och är mycket låttillgängligt. 

 Har inte märkt att kommunens service är så speciellt god. 

 Helsingborgs hemsida är bra. 

 Helsingborgshem. 

 Hemsidan. 

 Hemtjänst, Tågaborg. 



 Hemtjänst. 

 Hemtjänsten, som ofta kämpar i motvind med låg lön. 

 Hjälp till dem som behöver det, hemlösa och personer som behöver skydd (t ex författare) 

för att kunna skriva. 

 Hjälper gamla, hörsel- och synskadade samt andra grupper med problem med 

samhällskontakter. Vissa är idag helt hjälplösa utan hjälp. 

 Hålla rent och ljust i parker, på gator och torg. 

 Hålla rent och snyggt. 

 Hållbara och hela vägar och gator. 

 Hänsyn och respekt för enskilda människors behov i livet olika skeden - i större utsträckning. 

 Hög klass på kommunens information, och då menar jag inte att det måste finnas ett 80-tal 

informatörer. 

 Hög kvalitet på skola och vård. 

 Hög kvalitet. 

 Hög tillgänglig när man ska nå alla kommunala verksamheter. 

 I have not experienced any such approach by 'kommunens service' , so am unable to 

comment. 

 Idrottsanläggningar. 

 Individuellt/personlig service. 

 Info om att den finns. 

 Information om sjukvård boende osv för äldre speciellt. 

 Information till medborgare, som på hemsidan. Gör en Helsingborg App :). bl.a. med 

information om hur lång bilkö det är vid bussfielrna. 

 Information via web platser ( Fungerar om man har datavana), men det är lätt att kontakta 

ex sjukvården. Fast det är väl regional eller? 

 Information. 

 Inga telefonköer. 

 Ingen privata aktöer. 

 Ingen stress i äldrevården. 

 Inget på rak arm. 

 Jag tror inte på alla nya utskott för att underlätta kontakten med medborgare. All kraft på 

sjukvård och Äldrevård!!!. 

 Jutan. 

 Jämlik. 

 Jämlikhet i bemötande. 

 Kan nås på mejlen och ger snabba svar. 

 Klar och tydlig Information. Inget tillkrånglat språk. 

 Kollektiv trafik. 

 Kollektiv trafiken , upptäcker hela tiden nya möjligheter. 

 Kollektiva transporter. 

 Kollektivtrafik som fungerar (tider osv) Tillgänglighet, bussar som går ofta. 

 Kollektivtrafik. 

 Kollektivtrafiken. 

 Kommunal regi = spola riskkapitalisterna. 



 Kommunala äldreboende. 

 Kommunikation & information: Tillgänglig och förståelig så att man kan ta del av och utnyttja 

de resurser och aktiviteter som erbjuds. Ofta svårt att hitta rätt i gränssnittet politisk och 

kommunal tjänstemannaorganisation. Exv hemsidan helsingborg.se behöver många klick 

innan man till slut är framme. Ni sponsrar Digitalakademin, vilket är en utmärkt och 

välbesökt aktivitet, men ta gärna del av innehållet också internt inom kommunen. Finns flera 

godbitar som talar för sig själv. 

 Kommunikation bra o billig. 

 Kommunikation. 

 Kommunikationer. 

 Kommunservice. I kontakt med kommunen har jag haft både bra och dåliga erfarenheter. bra 

har varit när den jag pratar med har satt sej in i min frågeställning med ambition att hjälpa 

mej, dåligt när jag har mött paragrafryttare... 

 Kompetens! Det värsta jag vet är att bli skickad fram o tillbaka bland olika instanser, där den 

ena bara är drygare än den andre. Ska man jobba i kommunal service ska man ha rätt 

inställning: jag som skattebetalare är faktiskt en KUND! Capice?? 

 Kompetens. 

 Kompetens. 

 Kommunikation inom stan. 

 Kontakt via telefon utan timslånga "du har nr ..............i kön". 

 Kontaktcenter och deras utbud. 

 Kontaktcentret! En väg in är superbra. 

 Kontaktcentret. 

 Kontinuitet. 

 Kontoret i gamla posten. 

 Korrekt information. 

 Kort responstid. 

 Korta handläggningstider. 

 Korta köer/väntetider i kommunala verksamheter. 

 Korta väntetider när man kontaktar olika institutioner per telefon. 

 Korta väntetider. 

 Kultur. 

 Kulturevenemang. 

 Kulturutbud. 

 Kundfokus. 

 Kunnig kundtjänst med trevligt bemötande. Jag vill inte bli omkringskickad till fem olika 

personer för att få svar på en fråga. 

 Kunnighet och ambition att inhämta kunnande när så krävs. 

 Kunskap. 

 Kvalitet. 

 Lasarettet i Helsingborg. 

 Lekplatser. 

 Levande city. 

 Likabehandling. 



 Likvärdig skola utan privatiseringar. 

 Lokala transporter. 

 Lokaltrafik. 

 Lokaltrafiken. 

 Lyhördhet från politikerna. Man får inte falla för trycket och hamna i en för smal 

åsiktskorridor. Agera för stadens invånare . 

 Lyhördhet för kommuninvånarna. 

 Lyhördhet jämtemot medborgarna. 

 Lyhördhet till innevånarna. 

 Lyhördhet. 

 Lyhördhet. (Finns inte i dag). 

 Lyssan på medborgarna, var aktiva i att förstå vad de vill ha. 

 Lyssna och respektera invånarnas åsikter. 

 Lyssna på kommunens invånare. 

 Lyssna på medborgarna. 

 Lyssna. 

 Låg skatt. 

 Långsiktighet. 

 Längre öppethållande på Träffpunkter. Gärna mer aktiviteter, kanske typ utflykter. 

 Lätt att få kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. 

 Lätt att få kontakt med kommunen i olika frågor. 

 Lätt att få kontakt med kommunen. 

 Lätt att få kontakt med rätt myndighetsperson. 

 Lätt att få kontakt/svar på frågor till en tjänsteman. 

 Lätt att få tag på berörd personal (telefon). 

 Lätt att få tag på den person man söker. 

 Lätt att förstå vem man skall kontakta. 

 Lätt att hitta rätt i kontakterna. 

 Lätt att hitta rätt person för ett ärende. 

 Lätt att hitta till rätt person, vad de gör, var de sitter, med mail och telefonnummer. 

 Lätt att komma i kontakt med de som arbetar inom kommunen och ställa frågor och få svar 

(tex via konaktcentrum samt appen "anmäla fel"). 

 Lätt att komma i kontakt med stadens styrande. 

 Lätt att komma i kontakt med. 

 Lätt att komma i kontakt. 

 Lätt att komma kontakt med. 

 Lätt att kontakta. 

 Lätt att nå kommunens anställda och beslutsfattare,. 

 Lätt att nå. 

 Lätt att nå/få. 

 Lätt kontakt. 

 Lätt tillgängliga per telefon. 

 Lätta att få kontakt med. 



 Lätta att nå. 

 Lättillgänglig på telefonförfrågningar. 

 Lättillgänglig. 

 Lättillgänglighet och snabbhet. Information ska vara lätt att nå/få. Söker man en ansvarig 

person eller handläggare, ska den vara lätt att komma i kontakt med. Man ska inte mötas av 

en "brandväggen" som ett "kundcenter". Kontakt och information ska man vidare få snabbt. I 

enskilda ärenden ska också ärendet behandlas snabbt. 

 Lättillgänglighet vid samtal/kontakt med kommunen. Vilja att träffa medborgarna. 

 Lättillgänglighet. 

 Lättillgänglighet. Att man hittar vart man ska vända sig och inte kopplad runt. 

 Lättillgänglighet; nåbar het på telefon och via email. 

 Lättillgängligt för frågor. 

 Lättillgängligt. 

 Man kan lätt kontakta med dem. 

 Man skall lyssna på "kunden" som använder servicen vad den tycker är bäst och som den 

service de vill köpa. 

 Max 20 minuter på akuten. 

 Medarbetarundersökning, ger en möjlighet att tycka till och påverka. Ser detta som en 

kommunal service. 

 Medborgarfokus inte organisationsfokus. Medborgarens behov går före vilken förvaltning 

som ansvarar för vad. Kontaktcenter är ett bra exempel på medborgarfokus. 

 Mer transparans kring besluten som tas och budgeten som rör staden eller olika områden i 

Helsingborg så medborgarna får säga sitt och får vara med och påverka. 

 Mer utbyggd kapacitet äldreomsorg. 

 Mera grönyttor. 

 Millimeterrättvisa finns inte. 

 Min fars vistelse på Stattenahemmet efter det blev kommunalt igen. 

 Min gamla mamma, 85, börjar få svårt att klara sig själv hemma. Kommunens tjänstemän är 

duktiga med att kartlägga hennes problem och sätta in de åtgärder som behövs. Allt med ett 

leende. 

 Minska byråkratin, t ex vid bygglov. Alldeles för dyrt och invecklat. 

 Minska onödiga kostnader. Kommunikatörer, jag tittar på er. Avskeda er själva. 

 Mänskligt. 

 Möjlighet att få kontakt. 

 Möjlighet att mejla och få ett snabbt svar. 

 Möjlighet till snabba kontakt och möjlighet att snabbt komma till (ex. vård). 

 Möjligheten till den fantastiska hjälpen via telefon när man behöver komma i kontakt med en 

förvaltning eller snabbt få svar på en fråga. Allt via kommunens växel. Ökar tillgängligheten. 

 NSR fungerar bra både teoretiskt och praktiskt,med duktigt folk. 

 Nsr fungerar jättebra med sopphämtning och deras återvinningsstation. 

 Nya tippen. 

 Nåbarhet per telefon. 

 Nåbarhet. 

 När man är snabb att ploga på gator och trottoarer när det snöat. 



 Nära och snabb tillgång till vårdcentral. 

 Nära till bra skola/dagis. 

 Nära till vårdcentral som i Rydebäck och Lasarett som i Helsingborg/Ängelholm, Lund. 

 Närhet till kommunikationer, skola o omsorg. 

 Närhet till medborgaren. 

 Närhet till vård. 

 Närheten till bra sjukvård. 

 Parkering i city. 

 Parkeringsplatser där behövs ex vid Olympias anläggningar. 

 Pensionärer skall åka kollektivtrafik gratis. 

 Personal som är vänlig, kommunikativ, självständigt tänkande, utbildad och arbetssam. 

 Personlig och snabb kontakt när så behövs. 

 Personlig service. 

 Personliga tfn röster, inga knapp 1 osv. 

 Personligt bemötande. 

 Plats till social sammanhållning ex. Hamnen på sommarn eller bibliotek i Helsingör. 

 Politikerna kommer ut till ytterområden och träffar folket i området. 

 Professionellt bemötande. 

 Proffsighet. 

 På kundens villkor - kunden har alltid rätt. 

 Pålitlighet. 

 Rak ärlig information till innevånarna och klar redovisning av alternativa handlingsprogram 

med sina kostnader. 

 Rehab apparater. 

 Ren stad. 

 Rena gator och allmänna platser. 

 Rena gator. 

 Rena stränder. 

 Renhållning, vägar, sophämtning, snöröjning. 

 Renhållning. 

 Renhållningen (sophämtning). 

 Renhållningen runt om i stan. 

 Respekt för medborgarna/skattebetalarna. 

 Respektfull. Sker på medborgarens villkor och förutsättningar. Utgår från att medborgare har 

olika kunskapsnivå och inte alltid förmåga att tydligt formulera sina behov. 

 Respons från kunnig personal, kan man inte så skickas ärendet vidare internt med 

uppföljning tills frågan är löst. 

 Responstid på aktuell fråga/inledande kontakt. 

 Rimlig bemanning av pedagoger i förskolan. Så är inte fallet för tillfället. Höj avgiften om det 

resulterar i mer personal. 

 Rätt information till rätt personer i rätt tid. 

 Rättvis skola för alla. 

 Samordning när man gräver upp gator. 



 Se individen. 

 Se oss innevånare som kunder vi betalar de anställdas löner. 

 Se varje möte som ett möte med din bästa vän - visa respekt och lyssna så hjälper du en 

person att bättre bidra till vårt samhälle. Kan du inte ha denna inställning ska du göra något 

annat för din egen skull för det är du som kommer att bli lidande och deprimerad. 

 Service anpassad efter behov, efter brukaren. 

 Serviceinriktad organisation. 

 Sjukvård och skolor. 

 Sjukvård. 

 Sjukvården. 

 Skall vara lätt att lämna åsikter för kommuninvånaren. 

 Skola med goda föresatser som ser eleverna intresse. Lyssna på Thomas Lindahl samtal under 

Nobelveckan. 

 Skola och förskola med hög valfrihet och kvalitet. 

 Skola och utbildning. 

 Skola, omsorg barn och äldre. 

 Skola. 

 Skola/ förskola. Bra tillgänglighet i närområdet med tillräckligt bra kvalitet för varje enskilt 

barn. 

 Skola+ förskola. 

 Skolor med god utbildning både på kort och lång sikt. 

 Skolväsendet. 

 Sluta testa nyheter, behöver helsingborgarna vara försökskaniner. 

 Sluts trycka flerfärgsbrochyrer med en massa tomma floskler och skriv vad ni tänker göra 

rent konkret. Inte era framtidsdrömma utan era framtida konkreta görande. Gör det innan 

allt är bestämt så kommuninvånarna kan få tycka till innan det är försent. 

 Snabb handläggning. 

 Snabb kontakt med någon som har kunskap inom det man söker. 

 Snabb och effektiv och sakunning vård på vårdcentralen. Fantastiskt bemötande på 1177. 

VIKTIGT. 

 Snabb och transparant hantering av kommunala ärenden. 

 Snabb service. 

 Snabb sjukvård ( åk ut i Europa och se hur andra länder arbetar). 

 Snabb växel. 

 Snabb återkoppling, även om beskedet/beslutet kan dröja vill man ha snabb återkoppling. 

 Snabb. 

 Snabba o korrekta svar vid mail. 

 Snabba och rätt svar. 

 Snabba svar på medborgarnas frågor. 

 Snabba svar vid frågor/ärenden. 

 Snabba svar. 

 Snabba svarstider. 

 Snabba telefonsvar. 

 Snabbhet. 



 Snabbt handläggande.

 Snabbt kunna komma till läkare.

 Snabbt svar när man ringer (el mailar) , inte vidarekoppling eller telefonkö. (Trevligt

bemötande är en själklarhet, så det nämner jag inte).

 Snöröjning/halkbekämpning.

 Sop bilen. Kommer alltid i tid.

 Sophantering och städning.

 Sophantering.

 Sophanteringen och sorteringen.

 Sophanteringen.

 Sophämtning (återvinning).

 Sophämtning.

 Sophämtningen.

 Stadens hjälpcenter med ett nummer är bra. Jag behöver inte leta.

 Stadens styrande kan visa upp sej, med att komma ut i ytterområdena och lyssna på vad

stadens innevånare tycker om staden.

 Stadsbuss.

 Städningen av staden, den är inte bra nu. Skicka 2 personer till Singapore och lär. Inte en

fimp på trottoaren där.

 Sunt förnuft är övergripande regelverk. Mer flexibilitet o mindre prestige inom kommunen.

 Svar och hjälp direkt när vi för en tid sedan hade en vattenläcka.

 Synas mer poliser i gatu bilden.

 Så lite byråkrati som möjligt när det gäller alla typer av handhavande med kommunen. Gör

det lätt att nå fram till rätt person och träna personal att vara serviceminded.

 Säkerhet för alla invånare på gator o torg.

 Säkerhet.

 Sätter individen i fokus.

 Ta del av den opinjon som finns i olika medier samt bemöta den.

 Ta hand om barn och äldre.

 Tar lång tid innan man kommer fram på telefon.

 Tar väl hand om barn och äldre invånare.

 Tillgång på information dygnet runt.

 Tillgång till gemensamma lokaler till låga priser.

 Tillgång till service när jag behöver den.

 Tillgång till stadens verksamheter på tider som passar mig.

 Tillgång till vård-och serviceinrättningar.

 Tillgång till äldreboende för gemensamhetsboende där de äldre i befolkningen slipper råka ut

för rån genom att släppa in människor som lurar sig in de äldres bostad.

 Tillgänglig för alla, inte bara dem som behärskar it.

 Tillgänglig information både på hemsida och per telefon. Att senaste informationen finns på

hemsidan. Tex om vattenläckor mm.

 Tillgänglig information.

 Tillgänglig när jag behöver den.

 Tillgänglig och responsiv.



 Tillgänglighet - det ska gå snabbt och lätt att få fram information och förstår vem man skall 

kontakta I olika ärenden. 

 Tillgänglighet - inga långa väntetider. 

 Tillgänglighet - inte enbart ett kundcenter som filtrerar allt. 

 Tillgänglighet betr myndigheter. 

 Tillgänglighet för alla. 

 Tillgänglighet för medborgaren. 

 Tillgänglighet hos myndigheter. 

 Tillgänglighet i form av generösa öppettider och möjlighet att som kommuninnevånare 

komma i kontakt med olika handläggare också när det gäller generella ärenden ( t ex 

kollektivtrafik, stadsplanering m.m. 

 Tillgänglighet när jag behöver komma i kontakt med kommunen. 

 Tillgänglighet och flexibilitet tjänstemännen ska kunna göra egna värderingar inom stort 

område men även ställa krav. 

 Tillgänglighet per telefon. 

 Tillgänglighet till god hälsovård. 

 Tillgänglighet till sjukvård för alla. 

 Tillgänglighet till sjukvård. 

 Tillgänglighet utan långa kötider. 

 Tillgänglighet, att det går att få tag på personer inom kommunen och att de återkommer. 

 Tillgänglighet, det ska gå lätt att få prata med någon och få ett svar. 

 Tillgänglighet, dvs. snabb respons på tfn och mail från medborgarna. 

 Tillgänglighet, Tydlig kommunikationsvägar. 

 Tillgänglighet, även utan dator. 

 Tillgänglighet. Allt kan inte vara webb-baserat, man skall kunna ta telefonen och ringa. 

 Tillgänglighet. Att man svarar i telefon och på mejl. Och att det är lätt att hitta på hemsidan. 

 Tillgänglighet/lyssnande. Att man kan göra sin röst hörd. 

 Tillgängligheten när man ringer eller mailar. 

 Tillmötesgående. 

 Tillräckligt med lärare på de kommunala skolorna. 

 Toppklass på utbildningskvalitet, och bredd på utbildningsutbudet. 

 Transparens i verksamheten och enkelt att nå rätt person. 

 Transport. 

 Trevlig bemötande vid förfrågningar. 

 Trevlig och positiv personal. 

 Trevligt bemötande och alltid möjlighet till möten ansikte mot ansikte. 

 Trevligt bemötande, att man blir "sedd" av den man träffar. Oavsett om det är 

busschauffören, undersköterskan, administrativ personal, etc. 

 Trevligt bemötande. 

 Trygg sjuk- och hälsovård. 

 Trygghet. 

 Tydlig och korrekt information på tex. hemsida. 

 Tydlig och lättillgänglig information om bygg- och trafikprojekt. 



 Tydlighet. 

 Typ strandpromenaden. 

 Tänka på handikappade, t ex de som har hörselnedsättning. 

 Tätare bussturer. 

 Uppdaterad hemsida. 

 Uppdaterad information på stadens hemsidor. 

 Upplysta cykelvägar. 

 Utmärkt vårdcentral, särskilt när det finns en särskild avdelning för 70+. 

 Utskick av information av olika slag. 

 Vad som händer i kommunen. 

 Valmöjligheter. 

 Vara tillgänglig. Absolut inte ha en telefonsvarare som meddelar diverse olika anledningar till 

att man inte är där. 

 Vara välkomnande i alla kontakter med medborgarna. 

 Webbsida. 

 Vi klagade på en konsert i Furutorpsparken i somras där kommunens representanter var 

ointresserade av att hjälpa till med ljudet. De stod för sig själv och rökte medan pubilen 

väntade. Förseningen ledde till en förkortad konsert som startade 2 timmar försent. Jag 

anmälde detta via hemsida och fick en återkoppling. Det var bra att veta att någon lyssnade. 

 Vid förfrågan - god kunskap. 

 Vid telefonsamtal när man får prata med en fysisk person. 

 Viljan att hjälpa till hela vägen, att man gör sitt jobb med "kunden i centrum". 

 Vill man ej vara delaktig, tvinga inte någon. 

 Våra "duktiga" styrande borde någon gång ta till vara innevånarnas synpunkter. Det fínns 

förvisso kloka människor utanför rådhuset. 

 Vård och omsorg: Att du som "gammal" medborgare får prio t vård & omsorg före 

nyanlända. 

 Vård omsorg. 

 Vård service. 

 Vård. 

 Vård: God och lätt tillgänglig. 

 Vårdcentral. 

 Vården. 

 Väl fungerande sjukvård. 

 Väl utmärkta trafikskyltar och vägmarkeringar. 

 Välfungerande äldreomsorg. 

 Välkomnanden. 

 Välkomstpaket för nyinflyttade. 

 Välstädade gator. 

 Välutbildad personal på alla nivåer. 

 Vänlig personal. 

 Vänlighet. 

 Vänligt bemötande och bli tagen på allvar. 

 Vänligt bemötande. 



 Vänligt o artigt bemötande med förståelse och intresse.

 Vänligt och kunnigt bemötande vid första kontakt.

 Världsbäst äldreomsorg.

 Åldringsvård.

 Åtkomlighet.

 Äldre vården.

 Äldreboende i egen regi.

 Äldreboende.

 Äldreomsorg.

 Äldreomsorg.

 Äldrevård (om den är kommunal ).

 Äldrevård.

 Äldrevården ska va kommunalt.

 Äldrevården ska vara fantastisk.

 Äldrevården.

 Ärlighet.

 Öppenhet ( lyhördhet).

 Öppenhet och tillgänglighet.

 Öppenhet, tillgänglighet och transparens av den kommunal verksamheten.

 Öppenhet.

 Öppettider efter normal arbetstid så man inte behöver ta ledigt för att få service.

 Överskådlig och informativ webbplats som Helsingborgs stad.

 Överträffa förväntningar , gör inte bara det kommunen måste enligt lag.



Nämn tre saker som du tycker utmärker god kommunal service: 2 

 Accepterar vad som sägs. 

 Affärsverksamheter som fungerar i stadskärnan. 

 Alla vackra blommor och olika arrangemang som pyntar city under hela året. 

 Alternativ. 

 Anpassning till invånaren. 

 Ansvar och intresse för varje individ. 

 Ansvar. 

 Antal vårdare per patient. 

 Använda pengar på rätt saker, utredningar kostar väldigt mycket. Hur effektivt blir det? 

 Arbeta för möjligheter till bättre cykelleder. Allt är möjligt. 

 Arbete till alla. 

 Arbetskraft till de äldre o sjuka. 

 Artighet. 

 Att "kommunen" inte ser sig som "motpart" till invånarna!!!! Kommunen är tillsatt av 

medborgarna och står INTE över dessa! Kommunen ÄR dess invånare. 

 Att alla mötesplatser är tillgängliga. 

 Att alla unga människor får gå en utbildning även om de inte klarar den teoretiska skolan. 

Ingen ska vara icke godkänd. Alla ska ha samma värde. 

 Att bemötas med kompetens och serviceanda. 

 Att beslut förankras bättre. 

 Att de ska veta vad de talar om. 

 Att de som behöver omvårdnad/omsorg skall kunna få det på ett enkelt sätt utan krångel. 

Allt från extra behov vid sjukdom som stöd att t ex söka färdtjänst. Många orkar inte med det 

byråkratiska kring biståndsbedömningar och skulle behöva hjälp med detta då många är 

berättigade med har svårt med ansökanprocessen. 

 Att de är tillgängliga. 

 Att den drivs av kommunen. Är det brister i den så är det åtminstone ingen som tjänar på 

det. Förutom kommuntjänstemän, men se 1). 

 Att det finns barnomsorg med hög kvalitet nära där man bor. 

 Att det finns bra skola, sjukvård och äldreomsorg. 

 Att det finns butiker i närheten av där man bor. 

 Att det finns goda transportmöjligheter även i centrum. 

 Att det går att ringa och ställa frågor om olika funktioner. 

 Att det är lätt att komma till rätt person eller instans. Lätt att hitta på hemsidan. 

 Att dom som jobbar med service förstår vad det innebär, jag har bara varit i kontakt med 

byggnadskontoret men där var dom rätt snorkiga och tycker nog inte om sina medborgare. 

 Att erbjuda kultur och stöd till alla oavsett bakgrund, ursprung och bostadsområde. Tänker 

att mycket pengar läggs på centrum och fina områden i Helsingborg. Plånboken styr. 

 Att få information om vad som är på gång, stort som smått. 

 Att få svar eller vägledning vidare på ett smidigt sätt, inga telefonköer tack. 

 Att få svar när man ställer frågor på webben ( vilket inte alltid sker). 

 Att ha bra sjukvård. 



 Att ha en öppen kommunikation och vara lyhörda för invånarna även i ytterområden. 

 Att ha vackra julpynt och välskötta rabatter och att undvika att plantera blommor som luktar. 

 Att hemsidan fungerar med länkar. Har man 80 kommunikatörer anställda ska väl länkar 

kunna fungera så man får ut en blankett eller annan info. Har haft problem med detta flera 

dagar. 

 Att information är lätt att hitta på nätet. 

 Att informera. 

 Att inhyrda entreprenörer som arbetar med kommunala projekt och verksamheter förstår att 

de ingår i den servicepolicy som kommunen står för. 

 Att inte hamna i telefonkö när man ringer. 

 Att inte lova för mycket. 

 Att jag som kvinna skall säkert kunna röra mig på stadens gator och torg. 

 Att komma till en doktor samma dag man ringer. 

 Att kommunala funktioner fungerar renhållning vatten avlopp mm. 

 Att kommunens skolor tar vara på barn med begåvning, att de inte hålls tillbaka pga 

otillräckliga resurser på skolorna, utan att även dessa får möjlighet till optimal utveckling - 

utan att behöva välja bort den kommunala skolan för en friskola. 

 Att kommunens webbplats är tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning. Då menar jag 

lättläst, teckenspråk och annat som gör det möjligt för synskadade att tillgodose sig 

informationen på webben. 

 Att kommunägda Öresundskraft ska ha som mål att leverera fjärrvärme till rimliga priser och 

inte se sitt uppdrag som att leverera så stor vinst som möjligt. 

 Att lyssna på våra invånare som har åsikter, ris som ros, och att ta åt sig av detta. 

 Att lyssna på väljarna, inte de som skriker högst. 

 Att låta innevånarna i staden få uttrycka sina åsikter. Dvs det jag håller på med just nu. 

Förutsatt, naturligtvis, att åsikterna kommer inför de styrandes ögon. 

 Att lätt kunna t reda på saker via en bra hemsida. 

 Att man får bekräftat att den kommunala mottagaren fått meddelandet (telefon eller 

brevledes). 

 Att man får ett positivt och trevligt bemötande. 

 Att man får rätt kontakt snabbt. 

 Att man kan påverka. 

 Att man känner sig trygg och säker i sin kommun. 

 Att man lyssnar på invånarna.t,ex ang sundspärlan. 

 Att man lyssnar på medborgarna. 

 Att ni försöker förnya staden men tyvärr för mycket hotell o kongressbyggnaden. Byggnad 

som är klar bakom aknutpunkten är fruktansvärd ful o tar mycket plats. Hemskt. 

 Att personalen är serviceminded och ger sken av att tycka om sitt jobb. Att personalen kan 

sina arbetsuppgifter. 

 Att personen har god kompetens och ett trevlig bemötande. 

 Att påpekade ting snabbt blir åtgärdade. 

 Att saker bli gjorda när det är bestämt och att det inte tar för lång tid innan det händer 

något. 

 Att saker funkar utan krångel, te.x renhållning och underhåll. 



 Att servicen motsvarar befolkningens behov.

 Att sjukvården fungerar.

 Att snabbt nå relevant person som ej är på middag, möte, tjänstledig eller semester.

 Att sport och idrott läggs in i dagsschemat för barn och ungdomar så alla får med sig vikten

av motion från början och har chansen att hitta olika sporter.

 Att staden hålls ren.

 Att städning av stadsmiljön fungerar, så ej idag.

 Att tjänstemän (handläggare) alltid ska kunna nås via direkttelefon.

 Att vara lite ödmjuk och inte i alla sammanhang tala om hur bra man är som man gjort i

åtskilliga propagandabroschyrer: Sveriges bästa skola, renaste stad o.s.v.

 Att vi tar god hand om den kommande generationen.

 Avfallshantering/sophämtning.

 Barnomsorg.

 Barnomsorgen.

 Bastubad.

 Bemötande.

 Bemötandet från personalen på kommunen.

 Bevara grön områdena.

 Bevara kommunens natur och grönområden och se till att dessa områden ej förstörs eller tas

bort.

 Biblioteken är god kommunal service, jag är nöjd.

 Billig kollektivtrafik.

 Billigare busstransporter.

 Billigt åka kollektivt för de grupper som har störst behov att göra det.

 Boende.

 Bra allmänna kommunikationer.

 Bra barn- och äldreomsorg.

 Bra barnomsorg och skolor.

 Bra barnomsorg till alla. Bra kommunala skolor med utbildad personal.

 Bra bemötande - servicevilja.

 Bra bemötande som guidar en till rätt instans på ett serviceminded sätt.

 Bra bemötande.

 Bra buss och tåg förbindelser.

 Bra bussförbindelser som i HBG, men det krävs också pålitliga tågförbindelser oavsett vem

som ansvarar för dem.

 Bra busskommunikation.

 Bra framkomlighet på telefon.

 Bra förbindelse med bussar och tåg.

 Bra förbindelser med bussar och tåg.

 Bra förbindelser.

 Bra gatunderhåll och kommunikationsmöjligheter.

 Bra hemsida Helsingborg.se.

 Bra hemsida.



 Bra hemtjänst. 

 Bra kollektiv trafik. 

 Bra kollektiv trafik. Täta avgångar, men kanske också nya rutter, och varför inte införa gratis 

buss. 

 Bra kollektivtrafik hög frekvent och punktlig. 

 Bra kollektivtrafik. 

 Bra kommunal äldrevård. 

 Bra kommunala transportmedel där jag bor. (tåg och buss). 

 Bra kommunaltrafik. 

 Bra kommunikationer (prioritering av miljövänliga alternativ). 

 Bra kommunikationer. 

 Bra kommunikationsmöjligheter. 

 Bra kommunal trafik. 

 Bra kvalitet på skolor och äldrevård. 

 Bra lokaltrafik. 

 Bra miljöarbete. 

 Bra möjligheter till sport o fritid. Ger ungdomar en meningsfull fritid. 

 Bra och billig vård och omsorg till barn, sjuka och gamla. 

 Bra och billiga p platser, behåll ångfärje parkeringen. 

 Bra och billiga transporter. Se i Spanien där det kostar att resa med tåg ca 40 km 25 kronor 

enkel,och för pensionärer 17 kronor. 

 Bra omsorg om barn och gamla. 

 Bra omvårdnad. 

 Bra parkeringsmöjligheter. 

 Bra rekreationsmiljö. 

 Bra renhållning. 

 Bra service. 

 Bra sjuk o hälsovård. 

 Bra sjukhus. 

 Bra sjukvård. 

 Bra skola med kunniga utbildade lärare. 

 Bra skola o förskola! Mindre barngrupper mer personal. 

 Bra skola och barnomsorg med stora valmöjligheter. 

 Bra skola och trygghet för elever . det är ju dem som är våran framtid . inte spara där. 

 Bra skola vård och omsorg. 

 Bra skola. 

 Bra skolor för alla. 

 Bra skolor med lärare som är engagerade. 

 Bra skolor med trygga elever. 

 Bra skolor och barnomsorg. 

 Bra skolor och sjukvård. 

 Bra skolor. 

 Bra snöröjning på trottoarer, cykelbanor och övergångsställen. 



 Bra stadsmiljö. 

 Bra tillgång till skol- och förskoleplatser med kvalité. 

 Bra utbud till invånare. 

 Bra verksamhet för barn och unga alltså fler idrottshallar och ungdomsgårdar när får vi vårt 

äventyrsbad,,, även aktiviteter för äldre då barn/ungdomar inte utnyttjar lokalerna. 

 Bra vård och omsorg. 

 Bra vård. 

 Bra väghållning lagning och plogning. 

 Bra växel. 

 Bra äldreomsorg. 

 Bra äldreomsorg. 

 Bra äldrevård i kommunal regi. 

 Bra äldrevård. 

 Bra öppettider och möjlighet att ta kontakt utanför vanliga 9-17. 

 Brett kulturutbud. 

 Brett utbud av aktiviteter för båda könen och för olika åldrar. 

 Buss 215. Huvudentren Helingborg, - Huvudentren Lund, otroligt bra, massor av stjärnor och 

rosor till chaufför och tillförlitlighet. Viktigt vid tex. cancerbehandling i Lund. 

 Buss och tågförbindelser. 

 Bussar. 

 Bussförbindelser. 

 Busstrafiken ska vara pålitlig och priserna hållas nere. 

 Bättre och snabbare vård. Behålla samma läkare en längre tid. För stor omsättning. 

 Bättre skola. 

 Cykelbanor. 

 Delaktighet för invånare. 

 Den som svarar ska kunna svara på frågor. 

 Det finns mycket lagar och regler som kan vara svåra att navigera i. Försöka vägleda bland allt 

detta istället för att bara visa pekpinnar. Om något behövs göras för att ett krav ska levas upp 

till kan man t.ex. tipsa om en lista med entreprenörer som kan hjälpa en istället för att säga 

att det är ens ansvar (vet att man inte får rekommendera ett specifikt företag men att 

åtminstone försöka hjälpa hela vägen är bra). 

 Det flesta av kommunens attraktioner ska vara tillgängliga för alla. 

 Det får inte vara för svårt och omständigt att få komma till ett bra äldreboende när det blir 

aktuellt. 

 Detta ligger inte specifikt på staden men är så pass viktigt att jag inte kan låta bli att nämna 

det då jag tycker vi släpar efter gällande vården. I många andra länder så kallar man sina 

medborgare på "besiktning" regelbundet för att jobba proaktivt att fånga sjukdomara. Här 

kan man komma in med riktiga problem och få beskedet "kom tillbaka om det blir värre". Ta 

hand om invånarna, inte bara fysiskt men även psykiskt. 

 Dialog med invånarna bl.a. genom föreningar, byalag etc. 

 Direktnummer till resp förvaltning. 

 Där invånarnas intressen är viktigare än att låta politiker sätta personliga avtryck såsom 

arenor, konferenslokaler, höghus och bussfiler. 



 Där staden korrigerar ev kvalitetsbrister utan fördröjning eller prestige.

 Döda ej Helsingborg med ogenomtänkta trafikplaner.

 Effektiv rengöring av vår kommun.

 Effektiv.

 Effektivitet, snabb återkoppling/handläggning.

 Effektivitet.

 Effektivitet. Man blir alltid bra bemött av kontaktcenter, men sen händer inget.

 Effektuera.

 Ej för dyr.

 Ej så formalistiska.

 Eldsjälar.

 En bra hemsida.

 En bra och lättnavigerad hemsida.

 En bra äldre äldreomsorg där man tar sig tid med brukarna, alltså har en hög personaltäthet,

vilket inte verkar vara så högprioriterat i Helsingborg, tyvärr..... 

 En bra äldreomsorg.

 En effektiv och fungerande integrering av invandrare samt ett organiserat arbete med att

lösa romernas situation. Arbetspraktik och för romerna ge dom hjälp att ta tag i situationen i

sitt hemland.

 En folkets kommun, där politikerna är mer delegater som får framföra medborgarnas

önskningar och villkor. På det sättet så får alla vara medverkande i utformandet av en vacker

och trygg stad.

 En fungerande sjukvård.

 En förvaltning som man kan ringa till och prata med tjänstemännen. Mail är bra, men telefon

är bättre.

 En informativ och uppdaterad kommunal hemsida.

 En ren stad.

 En webbplats som ger utförlig information om kommunen och som uppdateras ofta.

 En värdig äldreomsorg.

 Engagemang i den fråga som är aktuell för stunden.

 Engagemang och pragmatik.

 Engagemang.

 Enkel och tydlig kommunikation.

 Enkelt att få kontakt med kommunen.

 Enkelt att kontakta kommunen oavsett vilken plattform man väljer. Oavsett vilken tid skall

man kunna kontakta och få svar inom rimlig tid.

 Erbjud alternativ i de fall man inte når hela vägen - på så sätt får alla ta ansvar för sina egna

val.

 Erbjuder bra lokala transportsystem utan krångel.

 Ett kommunalt bostadsbolag som har moderata hyror och bra service. Inte som

Helsingborgshem som ökar segregeringen med hyreshöjningar på 20-70% och som gör att

medborgarna inte känner sig trygga i Hbghem.

 Ett rikt, brett, kulturliv som inkluderar och tillåter flera vara med och som inte utesluter pga

av brist på pengar.



 Ett värdigt omhändertagande när man blir gammal. 

 Exceptionell service. 

 Fina grönområden. 

 Fler poliser som syns. 

 Fler undersköterskor till hemsjukvården. 

 Flexibilitet och smidighet. 

 Flexibla öppettider. 

 Fokus på individen. 

 Framkomlighet. 

 Fri underhållning typ stadsfest. 

 Fria besök för pensionärer, som arbetat i Sverige och betalt skatt i minst 30-40 år, inom vård 

och omsorg. 

 Fria bussar för yngre pensionärer. 

 Fritidsgårdar. 

 Fritt busskort efter pension när man har dåligt med pengar. 

 Främja användning av cyklar. 

 Fungerande Barnomsorg & skolor. 

 Fungerande äldrevård och Lss som ska lätt ska kunna ringa färdtjänst utan språksvårigheter 

och massa knapptryckningar på telefonen. 

 Få svar. 

 Fånga upp dem som hamnar utanför. Utanför arbetslivet, utanför i skolan eller ensamma 

äldre. 

 Följ upp utlovade åtgärder. 

 Förbättra cykelvägarna med ljus och planskilda korsningar. 

 Förmåga att lyssna på invånarna och ta till sig förslag. 

 Förskönande av närmiljön. God arkitektur vid byggande, skötsel av grönområden och 

stadsmiljö. Bra Helsingborg: Gröningen, julskyltning/ljus, stränder, hamnar mm. 

 Förståelse. 

 Förstår att kommunens service är till för invånarna. Det är inte invånarna som är till för 

kommunen. (I andra kommuner möts man ofta av attityden "kom inte hit och stör med dina 

förslag/frågor/krav". Helsingborg har jag inte haft kontakt med på flera år så jag vet inte hur 

det är här.). 

 Ge relevanta svar. 

 Generös. 

 Generösa öppettider på kommunens anläggningar, kvällar och helger då många är lediga; ger 

en mer levande stad. 

 Genomförande. 

 God barnomsorg och skola. Mindre barngrupper och mindre klasser i skolan. bra med 

grönområden att leka och stoja i. Tillräcklig personalstyrka som hinner se alla barn och på så 

sätt öka lärandet och förebygga mobbing. 

 God barnomsorg. 

 God barnomsorg/skola. 

 God hushållning med medborgarnas skattepengar. 

 God information. 



 God kollektivtrafik.

 God kommunal service är lättillgängligheten att parkera om man kommer till centrum från

annan stad eller från ytterområden och skall besöka ex vis Helsingborgs Arena eller Olympia.

Ni har tankefel här med att ta bort flertalet parkeringsplatser. Det är "fan" ingen service när

man skall besöka dessa inrättningar. Alla kan inte gå eller åka buss till arrangemangen.

 God kommunal trafik och färdtjänst.

 God kontakt med medborgarna.

 God kunskap inom området.

 God kvalité.

 God och klimatsmart kollektivtrafik.

 God och miljövänlig kollektivtrafik.

 God renhållning - gator, parker etc.

 God sjuk- och friskvård.

 God sjukvård är alltid önskvärt.

 God skötsel av gator och allmänna områden och fastigheter. Gott underhåll av den

kommunala tekniken som vatten, avlopp och kommunala anläggningar i övrigt.

 God social hälsovård.

 God Social service.

 God tillgång till vård och omsorg och bostäder.

 God tillgänglighet i kollektivtrafik.

 God tillgänglighet.

 God åtkomst till sjukvård och äldreboende.

 God äldreomsorg.

 God äldreomsorg.

 God äldrevård.

 God, human äldreomsorg.

 Goda bussförbindelser med tydligare linjeangivelser (1, 7 osv) som kan ses framifrån, sidan

och bakåt.

 Goda kollektiva kommunikationer.

 Goda kommunikationer.

 Gott bemötande.

 Gott om cykelbanor men det behövs mer.

 Gratis buss till och från staden.

 Gratis eller kraftigt rabatterade priser på bussar och tåg vid 65 år.

 Gratis kollektivtrafik.

 Gröna lungor. Ej mer "förtätning".

 Gästspel och aktiviteter på Stadsteatern när det är inte är säsong för egna uppsättningar.

 Göra som man säger. (Sker inte i dag).

 Handikappomsorg och äldreomsorg ska drivas kommunalt och inte privatiseras.

 Handla utan egot är inblandat.

 Handlingskraft.

 Helsingborg.se där man nästan alltid hittar den information man behöver.

 Hemservice.



 Hemvård (lite beroende på var och vem som utför). 

 Hjälpsam. 

 Hjälpsamhet med förslag hur man kommer vidare. 

 Hjälpsamhet och vänlighet. 

 Hjälpsamhet. 

 Hushållning med gemensamma medel. 

 Hög kvalitet och bra bemötande i kommunal vård och omsorg. 

 Hög kvalitet, till rimligt pris. 

 Hög lön för de som uppfyller ovanstående. 

 Hög servicenivå och kundfokus. 

 Hög social service. 

 Icke omständlig. 

 Idrott är väl inte allt här i livet? 

 Individuella hänsyn. 

 Inflytande. 

 Info skyltar i staden om staden. 

 Information om förändringar av stadsbild. 

 Information om utbud. 

 Information. 

 Infrastruktur i framkant. Vägar (bil, cykel), parkering, IT, grönområden. 

 Inga bussfiler men mera 30/40 km. 

 Inga hemlösa eller tiggare . 

 Inga långa väntetider för att nå personal på kommunen. 

 Inställning att det här ska vi lösa, vet man inte så kan man kolla upp. 

 Intresse att förändra o förbättra vad medborgarna tycker. Lyssna på vad folket tycker. 

 Jag tycker att man I Helsingborg är duktiga på att att hålla rent och ordning I miljön ex städa 

upp parker etc efter nyår. 

 Jämlik skola. 

 Jättebra med gratis busskort för oss över 75. 

 Kan inte ge er någon status, då ni inte ens har hörsammat begäran om en Folkomröstning när 

det gäller Ångfärjestationen på Hamntorget. 

 Klar information och tydliga svar på frågor. 

 Klara besked. 

 Kollektivtrafik. 

 Kollektivtrafiken. 

 Kollektivtransport är ok. 

 Kollektivtransporter. 

 Komma ihåg att all kommunal verksamhet är serviceverksamhet och kräver servicevilja från 

givarna. Medborgarna är kunder/uppdragsgivare, inte undersåtar. 

 Kommunal trafik ska vara komplett. 

 Kommunala bussar. 

 Kommunala transporter. 



 Kommunen erbjuder kvalificerad utbildning till medborgare, som kan öka deras chanser att 

få jobb i sin hemkommun. 

 Kommunens verksamhet och service skall ha en inriktning att skapa förutsättningar för alla 

leva ett bra liv men att det är individens ansvar att tillvarata och genomföra möjligheterna. 

 Kommunikation även i ytterområden. 

 Kommunikation. 

 Kommunikationer. 

 Kommunikativa. 

 Kompetens, ansvarstagande och befogenheter. 

 Kompetens, att man kommer fram och får kontakt med rätt kompetens. 

 Kompetens. 

 Kompetent Stadsledning. 

 Kontakt med folket på sociala medier. 

 Kontaktbar. 

 Kontaktcenter. 

 Kontaktcentret en bromskloss ! 

 Korrekt information som stämmer och är lätt att förstå. 

 Korrekthet. 

 Korta köer. 

 Korta återkopplingstider. 

 Kostnadseffektivitet. 

 Kultur och natur. 

 Kulturen är bra. 

 Kulturutbud. 

 Kunnig. 

 Kunnighet. 

 Kunskap. 

 Kunskap. 

 Kunskaper hos kontakten så att "jag som kund" får saklig vägledning hur agera för att fatta 

ett beslut. 

 Kvalificerad, optimal sjukvård för alla på samma villkor och där inte psykatrin glöms bort. 

 Kvalité (upplevd). 

 Kvaliten på beslutet, om det är genomtänkt och utvärderat av kompetent person(er). 

 Kvalitet & Kunskap. 

 Kvalitet. 

 Känns som att det kan vara mycket snack ingen verkstad i kommuner. Mer verkstad tack. 

 Lag, ordning och reda gäller men många enl p1 vet eller förstår ej. De som vet men ändå inte 

åtlyde r(tillhör oftast annan åldersgrupp) borde övervakas mer. (Polisiärt men kommunen 

kan trycka på och hjälpa till. 

 Levande centrum. 

 Lika för alla. 

 Lika rätt för alla. 

 Likabehandlings-principen i kontakt med kommunen tex stadbyggnadsförvaltningen (sker ej 

idag). 



 Likvärdig sjukvård Utan privata sjukhus. 

 Likvärdig skola. 

 Likvärdiga skolor. 

 Lite byråkrati. 

 Lokaltrafiken. 

 Lyhörda. 

 Lyhördhet dvs lyssna men också agera d v s ha handlingskraft. 

 Lyhördhet och acceptans för den egna viljan. 

 Lyhördhet. 

 Lyhördhet/Respekt. 

 Lyssna och vara intreserad av den som är på mottsatta sidan. 

 Lyssna på de som arbetar inom de olika serviceområdena hur de vill att servicen skall 

fungera. 

 Lyssna på medborgarna och ta hänsyn till åsikter, ex-vis kongresscenter och HX. 

 Lyssna på medborgarna. 

 Lyssnar på folket. 

 Lyssnar på invånaren. 

 Lyssnar på medborgaren. 

 Låg skatt. 

 Låga kommunala avgifter. 

 Låga priser på kollektivtrafik och andra miljövänligare alternativ. 

 Lägg ner mycket energi på det uppväxande släktet. 

 Lägg pengarna på skola sjukvård istället för folk som ska ta fram alla dessa idiotiska 

broschyrer om framtidsdrömmar. 

 Lätt att få kontakt med beslutsfattare. 

 Lätt att få korrekt information. 

 Lätt att få tag i rätt person/avdelning på kommunen. 

 Lätt att hitta vem man ska vända sig till i olika ärenden. 

 Lätt att nå och hitta information om staden och till olika förvaltningar inom kommunen. 

 Lätt orienterad hemsida med mkt info eller direkta kontaktuppgifter till relevant tjänsteman. 

 Lättillgänglig. 

 Lättillgänglig information. 

 Lättillgänglighet. 

 Lättillgänglighet/snabb service. 

 Lätt-tillgänglig kommun info och olika sektorer. Vill inte ha telefonsvarare utan vil vill prat 

med en riktigt röst. 

 Lösningsfokus (ej byråkrati). 

 Lösningsfokuserad personal. 

 Man kan känna förtroende och lita på de dem. 

 Man ska känna trygghet på gatorna !. 

 Med Tydliga serviceområden. 

 Medborgarinflytande. 

 Medmänsklig. 



 Medveten strategi för förbättring. 

 Mer medel behövs för att hålla en god kommunal service. Det går inte att spara sig till en god 

kvalité på stans service. 

 Mer personal och mindre stress. 

 Mer tid hos vårdbehövande personer. 

 Mer utskick om vad som händer i kommunen. 

 Miljö. 

 Minskade avgaser. 

 Mycket fina utsmyckningar med blommor och belysning. 

 Många fler billigare bostäder i allmännyttan. 

 Måste det vara så otroligt många kommunikatörer !!!!!! lägg dom pengarna istället på ökad 

bemanning inom äldreomsorgen. 

 Möjlighet att få tolkhjälp när så behövs. 

 Möjlighet att påverka. 

 Möjlighet för att kunna ringa och bli bemött på ett bra och hjälpsamt sätt ( många äldre har 

inte tillgång till internet). 

 Möjligheten att utföra olika ärenden via nätet är riktigt bra. 

 Möjligheter för människor från olika grupper att träffas och lära känna varandra. 

 Mötesplatser. T ex teater- och musiklokaler. 

 Någon gång erkänna att man haft fel och kunna backa tillbaka. 

 När man gör stora förändringar i folks vardag har börjat med en uttömmande förklaring till 

vad och varför, så folk kan ta ställning lättare. 

 Nära till aktivitetsytor. 

 Nära till bra vårdcentral och korta köer på akuten. 

 Närhet till medborgarna, lyssnar till opinionen men ändå driver på utvecklingen inom olika 

verksamheter. 

 Närhetctill dagliga inköp. 

 Obyråkratiskt. 

 Offentligtransport. 

 Om den inte fungerar, ska man veta vart man ska vända sig för en förbättring. 

 Om man inte kan svara på det som efterfrågas, ta reda på det och återkom. 

 Omhändertagande. 

 Omsorg och omtanke för medborgare. 

 Omsorg om gamla. 

 Omsorg om våra äldre. 

 Omsorg. 

 Omtanke för alla stadens medborgare och naturen i staden. 

 Ordna allmänna områden för möte mellan människor. Skippa Konferensanläggningen. Det 

finns redan tillräckligt för ett mötessystem som är fort på nedgående. Bygg istället 

ungdomsgårdar där tonåringar kan mötas och få utbildning i olika saker. Tänk vilken 

kostnadsreduktion det skulle vara för kommunen och hjälpa integrationen. 

 Ordna platser i olika boenden för färdigbehandlade äldre personer, så att lasarettet avlastas. 

 Ordning o reda. 

 Ordning och reda, ta bort skiten och ploga för fan gator och trottoarer när det snöar. 



 Ostressat. 

 Parkering. 

 Person med servicefunktion bör kunna sin förvaltning och vara påläst. 

 Personal med känsla för personligt ansvar. 

 Personal som kan ta sig tid att utföra det de ska. 

 Personalkontinuitet vid upprepade kontakter, t.ex. hemtjänsten. 

 Personaltät (med utbildad personal) äldreomsorg och plats på äldreboenden för alla som vill 

och behöver. 

 Personlig kontakt, dvs inget knapptryckande. 

 Personlig service. 

 Planutställningar på stadshuset. 

 Poliser och vakter på gatorna. 

 Poliser som är ute går på stan. 

 Politiker som begriper staden vad som är bra för en fantastisk stad med alla utvecklings 

möjligheter. 

 Positiv personal. 

 Posten hade god service innan det rationaliserades tillbaka med den. 

 Prioriteringen att salta gång och cykelbanor. 

 Prisvärdhet. 

 Proffsighet. 

 Pålitliga, frekventa allmänna kommunikationer. 

 Påverkan. 

 Rabatter på aktiviteter sport till äldre. 

 Raka svar, klara besked. 

 Regelbunden städning på gatorna även helger. 

 Ren å fin stad som sköts om. 

 Rena gator. 

 Rena parker och stränder. 

 Renhållning av publika ytor. 

 Renhållning. 

 Rent centrum med utsmyckning efter årstid. 

 Rent och fräscht. Centrum t.ex Järnvägsgatan ser skräpig och sliten ut. 

 Rent och snyggt på gator och torg. 

 Rent och snyggt. 

 Respekt för att jag inte tänker som en politiker/tjänsteman. 

 Respekt. 

 Resurser efter behov till skolor etc. Inte generella skolpengar. 

 Resurser för grundläggande behov som vatten avlopp, sopor, räddningstjänst, äldresupport. 

 Räddningstjänsten kommer alltid då den behövs. 

 Rätt information vid behöv. 

 Rätt och tillräcklig bemanning inom vård och skola. 

 Rättssäkerhet och snabba svar. 

 Rättvis. 



 Sakliga svar kan man ej svara på ev. frågor be om att återkomma med svar.. 

 Samfakturering av kommunens avgifter. Och de kommunala bolagens. 

 Samma läkare vid varje vårdbesök på din listade central. 

 Samma som ovan. 

 Samordnad planering av vägarbeten och andra grävaktiviteter för att minimera påverkan för 

invånarna. Är tråkigt att se en nyasfalterad gata grävas upp efter några månader. 

 Samordnad service. 

 Samverkan mellan olika förvaltningar så att komplexa behov kan lösas enkelt. 

 Se möjligheter, inte hinder, när en medborgare ber om hjälp. Får tyvärr konstatera att 

Helsingborgs stad har mycket att jobba med för att uppnå detta. 

 Se pkt 1. 

 Sedan vill man prata med rätt person och som vill ge respons och personlig engagemang. Där 

är även Hbg rätt så duktig på. 

 Seniorboende service. 

 Service. 

 Servicefordon skall inte köra på cykelvägarna. Det gör de ofta och fort därtill. 

 Servicen ska finnas i alla delar av staden, inte bara i centrum. Bra med mötesplatser såsom 

bibliotek i olika delar av staden. 

 Sjuk och äldrevården är så optimerad det går efter rådande ekonomi. Skolan inte att 

förglömma. 

 Sjukhus, vårdcentraler, akutvård. 

 Sjukvård. 

 Sjukvården. 

 Skall fungera för alla delar av kommunen. 

 Skola & barnomsorg: Se till att "Kunskapsskolan" utvecklas vidare och blir den svenska 

föregångare som det finns potential för. Ref tidigare fråga skall den också vara mer 

inkluderande där det är uppenbart att marginalkostnader inte finns utan att det istället är 

föråldrade, otidsenliga och framförallt ologiska policys som fortfarande lever kvar och ställer 

till det för medborgaren. 

 Skola / utbildning. 

 Skola med kvalité. 

 Skola. 

 Skola/utbildning. 

 Skola: Större befogenheter för lärarna, mer lärarrespekt. Med andra ord Disciplin i skolan. 

 Skola: Tryck inte in fler än typ 20 elever i varje klass. 

 Skolan. 

 Skolor och utbildning med hög och bra standard. 

 Skolor. 

 Skolorna. 

 Skolverksamheten i egen regi. 

 Slippa bli kopplad runt innan jag kommer till rätt person. 

 Snabb handläggning. 

 Snabb respons och handläggningstider. 

 Snabb respons och handling. 



 Snabb respons. 

 Snabb service på de viktiga delarna. 

 Snabb Service utan för mycket byråkrati. 

 Snabb uppföljning. 

 Snabb utryckning vid storm och snöproblem. 

 Snabb återkoppling. 

 Snabb återkoppling. 

 Snabb åtgärd när något behöver felsökas och åtgärdas i utomhusmiljön. 

 Snabb, ärlig och rak information till medborgaren. 

 Snabb. 

 Snabba besked om frågor på mejl eller telefon. 

 Snabba handläggningar och svar i ärenden. 

 Snabba ledtider. 

 Snabba svar och beslut. 

 Snabba svar på frågor, handläggning. 

 Snabba svar på medborgares frågor via mail eller telefon. 

 Snabbare ambulans och brandkårsutryckningar. Mer effektiv kameraövervakning på 

allmänna platser, gator, torg. 

 Snabbare stadsbussar, nu stånkar de fram inte sällan 30 km/h och kommer knappt igenom 

rondellerna. 

 Snabbhet i svar och handläggning. 

 Snabbhet i utförande. 

 Snabbhet. 

 Snabbt bemötande. 

 Snabbt svar. 

 Snöröjning och halkbekämpning även i bostadsområden utanför centrum. 

 Snöröjning vid snö halkbekämpning trottoarerna övergångsställe. 

 Social service. 

 Socialtjänst Polisinsatsen. 

 Sop hanteringen. 

 Sopgubbarna. 

 Sophantering. 

 Sophämtning. 

 Sport. 

 Städa i hela stan! Inte bara i city. Samarbeta med polisen angående skadegörelse samt 

trafikbrott. Bilar kör hej vilt på bussgatan vid filbornabadet och ungdomar kör runt som 

idioter på trimmade moppar/mc på gångbanor utan hjälm o utan hänsyn till människor o 

djur. 

 Städning av stan är bra. 

 Ständig utbyggnad av äldreboende i olika former så att de räcker till hela befolkningens 

behov. 

 Stävja och motverka utanförskap. 

 Säker trafikmiljö. 



 Ta tillbaka hembesök med doktor för enklare saker. Barnfamiljer hade uppskattat det. Tror 

det hade varit bra att underlätta för akuten. 

 Teknisk service. 

 Tekniskt underhåll. 

 Tex när det gäller de enorma folkförflyttningarna i världen ska naturligtvis Hbg dra sitt strå till 

stacken men se upp så man inte bygger upp områden med subkulturer. 

 Till rimlig kostnad för kunden. 

 Tillgång till läkarvård. 

 Tillgäng till sjukvård. 

 Tillgänglig information online. 

 Tillgängliga bostäder till rimlig kostnad. 

 Tillgänglighet att få hjälp med olika frågor. 

 Tillgänglighet för alla. 

 Tillgänglighet genom lokala kundcenter i olika stadsdelarna. 

 Tillgänglighet online, med uppdaterade och levande hemsidor. 

 Tillgänglighet till all kommunal service för medborgarna. 

 Tillgänglighet till kontaktcenter. 

 Tillgänglighet till politiker och tjänstemän. 

 Tillgänglighet vad avser att komma i kontakt med tjänstemän. 

 Tillgänglighet. 

 Tillgänglighet. Om man behöver kontakt, ska det vara lätt tillgängligt. (tänk servicedesk - 

förstå nivå support, andra nivå, tredje nivå). 

 Tillgängligt att komma i kontakt via många kanaler. Telefon, möte, chat och e.post. 

 Tillhandahåller konkret information i st f färgglada broschyrer med luftigt innehåll. 

 Tillmötesgående - det borde införas skottpengar på de som tillämpar standardsvaret "det är 

inte mitt bord". Ta istället emot ärendet, och LÄR dig något från det genom att hjälpa till med 

att söka svaret istället för att bara snoppa av med "inte mitt område". 

 Tillräckligt med personal, alltså mer tid till den enskilde inom vård och omsorg och 

utbildning. 

 Tillväxt Helsingborg. 

 Transparens. 

 Transport. 

 Transporter kommunalt. 

 Trevlig personal (som får bra betalt). 

 Trevlig, tillmötesgående personal. 

 Trevliga upplevelser , vänlighet. 

 Trevligt bemötande vid till exempel telefonsamtal. 

 Trevligt bemötande. 

 Trivsel - rent och städat. 

 Trygghet när man rör sig i utemiljön. 

 Trygghet o kvalité på det som erbjuds. 

 Trygghet. 

 Turistbyrån behöver dagligen annonsera i dagspressen, åtminstone sommartid, om 

aktiviteter som tex. stadsvandringar o.dyl. Man ska inte behöva leta på nätet. 



 Tydlig information på hemsida.

 Tydlig information.

 Tydlig. Man ska lätt förstå vad ska man kunna förvänta sig av en kommun, och vad ligger

utanför det kommunala uppdraget. Det ska inte vara svårt och otillgängligt att nå den

insikten.

 Tydliga regler och riktlinjer som tillämpas lika för alla.

 Tydlighet över arbetsätt mål och kontaktvägar.

 Tydlighet i var man ska vända sig när man har olika frågor, Lätt att komma i kontakt med rätt

personer snabbt.

 Tydlighet och tydlig information. Vissa event (golftävlin på vasatorp förra året gick oss helt

förbi).

 Tydlighet och vänlighet.

 Tydlighet.

 Tylig hemsida där man hittar det man behöver snabbt.

 Tåg och bussar kommer i tid.

 Tänk helhet ej organisatorisk tillhörighet.

 Tät information.

 Tät och billig kommunalinfrastruktur.

 Underhålla vägar och gator.

 Underlätta för etablering av företag genom minimalt med byrokrati.

 Uppföljning utan tjat.

 Uppföljning/action. Att nåt verkligen händer när man framför en åsikt.

 Utbud av aktiviteter/idrott som passar ALLA.

 Utbyggd kollektivtrafik.

 Utbyggda e-tjänster.

 Utegym.

 Utöka buss- och tågtrafiken.

 Vackra omgivningar, parker.

 Valfrihet.

 Varierat kulturellt utbud.

 Vid anbudsförfarande inte bara räkna pengar utan de mjuka värdena.

 Vilja att samarbeta med det lokala föreningslivet.

 Viljan att verkligen försöka göra något åt problemet.

 Vill se att det åtgärdas inom rimlig tid eller ev. Återkoppling varför det inte blir åtgärdat.

 Vinterväghållning värd namnet.

 Visa att man har rätt värdegrunder.

 Visa omsorg och omtanke.

 Vissa äldreboenden som Åbrädden t.ex.

 Våra vårdcentraler, och möjligheten att själv välja vilken jag ska registrera mig hos.

 Vård o omsorg.

 Vård och omsorg.

 Vård.



 Vårdboende med betydligt mer personal som kan stimulera de som bor där. På många

ställen är det en deprimerande miljö, dålig belysning och ingen stimulans i vardagen.

 Vårdcentraler och att kunna ta sig dit enkelt med allmänna medel.

 Vården där doktorn gör det han är bildad för liksom olika sköterskor. Pappersarbetet tar för

stor tid.

 Väl fungerande kommunikation med invånarna.

 Väl fungerande skolor. Få elever per klass och skickliga lärare.

 Välfungerande primärvård, kortare vårdköer osv.

 Välfungerande skolor.

 Välkomnande.

 Välmående näringsliv.

 Välsötta parker, stränder och centrala gator.

 Välutbildad personal.

 Vänlighet.

 Vänligt bemötande.

 Värnar om alla sina medborgare och ta hand om alla som bor där.

 Återkomma.

 Återkoppla alltid på förslag som ges.

 Återkoppling / svar inom rimlig tid.

 Återkoppling inom en snar framtid.

 Återkoppling om man påtalat ett problem, t ex nerskräpning, ej fungerande belysning osv.

 Äldre/barnomsorg.

 Äldrestödjare för möjlighet till avkoppling och utåtriktade aktiviteter och kontakter.

 Äldrevården.

 Är glad för de nya turist pelarna ,har inte prövat den än ,men toppen ide.

 Ärlighet i all information. Att inte utelämna viktig information.

 Öka valfriheten.

 Öppen cykelverkstad.

 Öppen data.

 Öppenhet inför olikheter.

 Öppenhet.

 Öppet när jag behöver.

 Öresundskraft.



Nämn tre saker som du tycker utmärker god kommunal service: 3 

 Acceptera att Helsingborg är en härlig stad och behöver inte gå i andras vägar. Här finns 

kompetens och kraft inom många områden-utnyttja det och sluta tävla i avd Skrytbyggen. 

 Affärshyrorna i centrala Hbg får inte fortsätta att styras sv "mammon"-kostnaden med tomt 

city är dyrare , enregleting behövs. Inga fler matställe utan småhandlare i stället och Saluhall. 

 Aktiviteter som engagerar innevånarna, som man lockar utombys med. 

 Aktuell. 

 Aktuella och tydliga websidor. 

 Alla behandlas lika. 

 Alltid återkoppling. 

 Ambitionen att göra en god insats. Som handläggare tänker jag på att jag skall handlägga den 

aktuella frågan och bete mig på sådant sätt att om frågan/problemet gällt mig själv så skulle 

jag ha blivit mycket nöjd beträffande hjälpen och den vänliga och effektiva handläggningen. 

 Ansvarstagande och personlig service. 

 Antal vårdare per klient i äldreomsorgen. 

 Arbeta för stadens invånare och inte för din egen karriär. 

 Arbeta metodiskt med att minska biltrafiken i centrala staden. 

 Arbete eller praktik för alla som kommer till staden. Ta till vara alla kompetenser. 

 Arbete på "fältet" inte i första hand bakom skrivbordet. 

 Arbete till alla dela på det som finns ... 

 Arbete åt ungdomar. 

 Arbete. 

 Arbetstillfällen. 

 Att alla får vara med att tycka om man vill. 

 Att alla måste kunna hyra en lägenhet. 

 Att alla service sker kostnadseffektivt och i akt att det är kommuninvånare som avstår sina 

medel för verksamheten. 

 Att alla stadsdelar och "ytterområden" skall ha samma tillgång till ex vis idrottshallar, 

fotbollsplaner och simhallar mm. Det är viktigt att sprida och fördela på ett rättvist sett. 

 Att anställda talar god svenska, för att det inte ska uppstå missförstånd, och att de har ett 

gott bemötande. 

 Att beslut tas utan onödig fördröjning. 

 Att Biblioteken har öppet även på lördagar och söndagar. 

 Att de gamla som behöver hjälp får den hjälp och det stöd de behöver. Att en gammal 

människa inte ska förgås av ensamhet. 

 Att de offentliga miljöerna sköts snyggt och smart. 

 Att de som tar beslut skall kunna krävas på ansvar. 

 Att de är kunniga inom sitt område. 

 Att det finns bra, bred och lättillgänglig kultur för alla och i alla bostadsområde. 

 Att det oftast kommer samma personer vid hemsjukvård. 

 Att det som utlovas hålls ex. busstider, återkoppling mm. 

 Att få sitt ärende behandlat i rimlig tid. 

 Att få snabb och korrekt handläggning av sitt ärende. 



 Att ha ett lågt skatteuttag.

 Att handläggare och beslutare (politiker) ger sig tid till dialog INNAN beslut tas.

 Att har snyggt på gator och torg.

 Att högre tjänstemän etc. är kompetenta och inte upplevs som överbetalda.

 Att infon på resp förvaltnings webbplats är korrekt.

 Att informationen som ges finn tillgängliga för alla (oavsett vilket språk man talar, även om

man är blind osv).

 Att inse vem man arbetar för och att det är skattemedel som är grunden.

 Att inte ge kommunalpolitiker onormalt höga löner och pensioner över rimlighetens gräns så

att dessa pengar kommer till hjälp för de behövande.

 Att kommunen finns till för medborgaren. Dvs inte försvårar livet och vardagen för

medborgaren.

 Att kommunen ligger steget före oss invånare. Vi ska inte behöva gå och störa oss på trasiga

parkbänkar eller tråkiga lekplatser, nej, ligg steget före och fixa. Underpromise and

overdeliver! Fortsätt fråga vad vi invånare vill ha.

 Att kommunen underlättar för företagande i stort och smått (handlare i centrum inte att

förglömma).

 Att kommunens offentliga byggnader och lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade. Att man

också ser till att det är ett krav man har generellt i kommunen och då även privata aktörer.

 Att man bemöts professionellt.

 Att man faktiskt förstår innebörden av begreppet "demokrati" och inte röstar ner ett

folkinitiativ om folkomröstning i kommunfullmäktige.

 Att man fortsätter med blomsterutsmyckningen m m av stadens gator och torg.

 Att man får hjälp snabbt när man ringer olika "leverantörer" i kommunen. Har själv fått hjälp

med att markera upp var olika "ledningar" i trottoaren var när vi skulle dra upp häcken och

planta ny. (bara så att man inte grävde av el eller vatten :-)).

 Att man hushåller med kommunens pengar. Det är våra pengar.

 Att man inte märker av kommunen, dvs allt bara flyter på.

 Att man inte ägnar sig och lägger pengar på sådant man inte får enligt lagar och regler.

 Att man kontinuerligt arbetar med att eliminera slöseri. Allt som inte är till nytta för

kommunens invånare = slöseri. Alltid fråga sig "om jag gör detta, är det till nytta för

invånarna" Om inte, gör det inte.

 Att man ska kunna nå en kommunal verksamhet när man behöver den och då få information

så att man kan gå vidare med sitt ärende.

 Att man som medborgare och skattebetalare känner sig trygg med att kommunen hushållar

med sina ekonomiska resurser. Att resurserna kommer kärnverksamheterna till godo, och att

kommunens organisation är så slimmad som möjligt. Är det försvarbart med 70

kommunikatörer?? Det tycker inte jag, de kan säkert minskas ned till antalet, utan att någon

kommer att märka det...

 Att man värnar om biblioteken med riktiga böcker och med tysta miljöer. Alla människor

behöver tystnad och vi måste värna om boken i sitt ursprung. Alla bibliotek behöver inte ha

fik och sällskapsytor.

 Att medborgarärenden behandlas skyndsamt.

 Att människor man möter har rätt kompetens och kunskap kring vad de arbetar med.



 Att ni bryr er om vår egen befolkning och inte hela världens folk. 

 Att när politiker väl är valda, ska de arbeta för allas bästa, inte bara se sig som 

partiföreträdare. 

 Att personalen trivs med sitt arbete. 

 Att rekreationsmöjligheterna vi har i alla de fina parker och omgivningar fortsätter och 

kommunen ger stöd till ett bra kulturutbud. Vi behöver fler spelplatser för den lättare genren 

då Helsingborgs stadsteater är en dramatisk teater. Förslag: Bygg upp den gamla 

stadsteatern (Sveriges första stadsteater) på Fredriksdal vid prästgården för möjlighet till att 

nå teatern utifrån. Låt byggprogrammet på Rönnowska samtidigt få lära sig äldre byggteknik 

och låt Dunkerfonderna betala. Då kan Rydberg & Co spela året runt. 

 Att renhållningen fungerar, även på stadens gator och torg. 

 Att ta ansvar hela vägen. 

 Att vara flexibla i komplexa frågor som underlättar just för stunden. 

 Att vara lyhörda. 

 Att vi tar hand om dom som är utsatta. Barnfamiljer som lever under existens minimum, 

uteliggare och ungdomar. 

 Att visa medmänsklighet. 

 Att visa på långsiktiga mål. 

 Att åtgärda eventuella brister. 

 Badhus alla motionsmöjligheter , bra bussförbindelser . levande centrum och fina oaser runt 

om i kommunen. 

 Barnomsorg med större plats, mer personal och mindre grupper. 

 Barnomsorg. 

 Behandla alla lika. 

 Bemötande. 

 Beslutsamhet. 

 Betydligt bättre skötsel av grönytor. 

 Bibliotek/ kultur. 

 Biblioteken. 

 Biblioteket. 

 Bilfritt. 

 Billig kollektivtrafik. 

 Billiga bostäder. 

 Billiga busstransporter. 

 Billiga och bra hyreslägenheter. 

 Billigare tandvård för pensionärer som arbetat i Sverige och betalt skatt i minst 30-40 år. 

 Blommor och träd. 

 Boende och kommunikationer. Sluta med varumärkesbyggande, glassiga broschyrer och 

annat skryt. Gör något för dagens Helsingborgare samt fundera också på mycket långsiktigt 

100 år och framåt ... 

 Bostäder till alla. 

 Bra att det öppnas nya affärer bara att de får buggas vid Väla. låt nu affärer bara öppna i 

Centrum o SöderCentrum. Det borde vara affärer på Söderpunkten när de blir klara någon 

gång. Det ska öppna en sportrestaurang. Helt malplacerat där. 



 Bra bemötande.

 Bra bussturer.

 Bra fjärrvärme och renhållning , samt god möjlighet att själv kunna sopsortera.

 Bra framkomlighet i trafiken även för bilar.

 Bra fritidsaktiviteter.

 Bra fritidsombud.

 Bra förbindelser.

 Bra infrastruktur.

 Bra kollektivtrafik med täta turer.

 Bra kommunal infrastruktur t.ex. sophämtning, fjärrvärme, byggnadsnämnd, skolor.

 Bra kommunala kommunikationer o transportmöjligheter för buss o cykel ,men även för bil (

parkeringsmöjligheter).

 Bra kommunikation med allm.transportmedel.

 Bra kommunikation.

 Bra kommunikationer.

 Bra kommunväxel (telefon).

 Bra kultur och fritid.

 Bra kulturutbud.

 Bra miljövänliga kommunikationer.

 Bra möjlighet för invånarna att göra sina röster hörda och komma i kontakt med styrande

politiker och tjänstemän.

 Bra och inbjudande hemsida för staden.

 Bra och intressanta utställningar i staden.

 Bra och jämlika skolor.

 Bra och lätt tillgänglig information.

 Bra omhändetagande av äldre.

 Bra parker.

 Bra priser på kollektivtrafiken.

 Bra renhållning och sopning i stan.

 Bra service el, vatten och avlopp.

 Bra service visa hemsidan (info, e-tjänster).

 Bra sjuk och äldrevård.

 Bra sjuk och äldrevård.

 Bra sjukvård.

 Bra skola och barnomsorg.

 Bra skola och äldrevård.

 Bra skola vård och omsorg. i liten skala i kommunal regi. Inga vinstintressen i det som man

förr kallade för skyddade sektorer. Basen måste vara på plats innan man bygger vidare med

mera lull lull.

 Bra skola.

 Bra skolor och äldrevård.

 Bra skolor, åldrings- och sjukvård.

 Bra skolor.



 Bra tillgänglighet och korta handläggningstid vid kontakt med kommunens verksamheter.

 Bra Träffpunkter för äldre.

 Bra utbud av restauranger o h underhållning.

 Bra webbsidor över alla olika kommunala funktioner.

 Bra vägar.

 Bra äldreomsorg för alla.

 Bra äldreomsorg.

 Bra äldre omvård.

 Bra äldrevård och boende.

 Bra äldrevård.

 Bra äldrevård. Kan bli mycket bättre.

 Bra öppettider utanför kontorstid. Kl 8-20 för vissa frågor och undringar vore inte fel.

 Bred kompetens.

 Brett utbud när det gäller teater, konstutställningar, musikevenemang och kultur i allmänhet.

 Broschyrmaterial.

 Busslinjerna och turtätheten. (förutom reskostnaden för 65+).

 Både bra och dålig barnomsorg. Men för stora barngrupper och alldeles för toppstyrda

rektorer.

 Bättre gång- cykel och vägnät tänker på asfaltering och hål i marken. bättre snöröjning.

 Bättre hundbajsplatser, tätare med korgarna även på RÅÅ vallar.

 Bättre kollektiv trafik.

 Bättre kommunala alternativ till privata aktörer inom skola, vård.

 Bättre planering och underhåll av stadens vägnät.

 Bättre väghållning. (för mycket dåliga gator).

 Central service.

 Centralt belägna små grönområden.

 Cykelmiljö.

 Dela helsidan I flera områden bade geografi. samt information.

 Den bästa servicen är kommunalpolitiker som inger förtroende och inte har egna agendor.

 Det måste vara tryggt och säkert att röra sig i staden, t ex god belysning och jämnt underlag

för fotgängare.

 Direktkontakt med resp myndighet.

 Effektiv.

 Effektivisera sjukvården.

 Effektivitet.

 En arbetsförmedling som inte är totalt värdelös.

 En bra tidning.

 En bra tillgänglighet både på webb, telefon och personlig kontakt är A och O. Det är viktigt

att bemöta alla invånare med respekt.

 En bra vård för alla, som det är i Helsingborg idag är det långa väntetider till stort sätt allt

inom vården, samt inkompetenta ledare som har svårt att organisera den underbemanade

styrkan/personal som finns, tyvärr..... 

 En enkel lätthanterlig hemsida. Jag hade svårigheter att anmäla/avanmäla mina barn när

dom skulle byta från dagis till skola/fritids. Det var krångligt.



 En kreativ och vacker stad där jag kan få en meningsfull fritid med.

 En levande stad. Helsingborg har flyttat sitt centrum till Väla.

 En likvärdig skola. Insatserna ska framförallt sättas på de skolor som behöver resurserna

bäst.

 En närvarande polis som inte tillåter buskörning och street-racing i bebyggda områden.

 En positiv inställning.

 En ren stad.

 En tydlig hemsida där man lätt kan hitta olika verksamheter.

 En väl fungerande hemsida.

 En öppen dialog med invånare och en respekt för medborgarnas idéer och önskningar. Att

lyssna till de idéer och förslag som framförs, så att beslut inte tas i hemlighet. Folkets

demokrati, eftersom det trots allt är medborgarna som är en största delen av staden. Det är

viktigt att vi får vara med i beslutsfattandet för att vi ska kunna forma staden efter våra

behov och önskningar.

 Engagemang för var och en av invånarna.

 Engagemang.

 Enkelhet att nå fram på sätt som passar en om det så är det fysiska mötet, e-post, chatt etc.

 Enkelt att hitta blanketter.

 Enklare att hitta hur man kan stödja flyktingmottagandet.

 E-tjänster så mycket som möjligt. Jag ska inte behöva ringa någon för att utföra ärenden utan

göra det digitalt.

 Ett fungerande underhåll av våra gator och grönområden.

 Ett gott bemötande från kommunala företrädare oavsett yrkesroll.

 Ett rikt ute liv.

 Ett utbildningsväsen av hög kvalitet.

 Fantasifullt.

 Fast-Track.

 Felanmälnings-appen.

 Fibernätet.

 Fin skötsel av parker och planteringar.

 Finns där jag bor.

 Fler patrullerande Poliser.

 Flexibilitet.

 Fortsatt utveckling av en redan bra sophantering.

 Fri kultur.

 Fria resor på bussarna för äldre, kunde sänka åldersgränsen till 65 år som i Göteborg, där det

åks mycket kommunalt.

 Fritt wi-fi i city.... 

 Fräscht o rent i stan och på stränder.

 Fungerande elevhälsa.

 Fungerande kollektivtrafik.

 Fungerande kommunikationer.

 Fungerande Träffpunkt.

 Fyllig, fullständig info.



 Få ett helhetsperspektiv som genomsyrar all verksamhet. Ex att en avdelning jobbar för att

bevara grönområde när en annan jobbar för att bygga på samma grönområde. Det känns

ogenomtänkt, oekonomiskt och inte särskilt intelligent.

 Få kommunen att reagera och agera inte bara vara ett informationscentra.

 Få möta trevlig personal som har tid att hjälpa mig med det jag har behov av när jag tar

kontakt.

 Färdtjänsten är under all kritik , tar lång tid att få ,o damen som kommer ut är otrevlig mot

de boende.

 Förbättra arbetsmiljö och arbetstagarnas påverkan.

 Förbättrad snöröjning.

 Föreningslivet/de ideella krafterna bör få mer ekonomiskt stöd.

 Företag som inte bara ska tjäna pengar utan även har och tar ett ytterst stort socialt ansvar.

Som bryr sig om alla boende i staden och bryr sig om hela människan. Företag som

resonerar; vad kan jag göra för Helsingborg och mina medmänniskor?

 Förmågan till samarbete mellan olika kommunala myndigheter, inga moment 22 situationer.

 Förnuftiga priser på olika inträden på museum, parker m.m.

 Först o främst ge god och jämlik service för ALLA sina invånare.

 Förstå att den som frågar gör det för att den personen inte hittar rätt i alla kommunala organ

och led rätt.

 Förståelse för att kommunens tjänstemän är till för medborgarna.

 Försök att interagera mer med invånarna. Dessa enkäter är toppen men man skulle kunna

tänka sig en site där kommunens planer och strategier presenteras tydligt där invånare som

vill engagera sig kan göra sig hörda. Kanske redan finns men då är det viktigt att alla blir

medvetna om det.

 Förvalta våra skattepengar optimalt.... känns märkligt att vissa saker kan kosta hur mycket 

som helst men att ta hand om hemlösa verkar det inte finnas pengar till. ALLA behöver 

inkluderas. 

 Generøsa regler vad gæller uteserveringar etc.

 Genomförande.

 Genomtänkta investeringar som bekostas av skattebetalarna.

 Glada och trevliga.

 Glädje allt blir bättre då.

 God förebild för hantering av skattemedel.

 God hemvård för de som vill bo hemma, och om de vill ha en plats på äldreboende skall de

kunna få det.

 God information.

 God kollektivtrafik (turtäthet, linjesträckning m.m.).

 God kommunikation.

 God miljö, med bra renhållning.

 God och omtänksam äldrevård.

 God och värdig äldreomsorg.

 God renhållning.

 God service.

 God sjukvård o Skolor.



 God tillgång av sporthallar.

 God tillgänglighet.

 God tillgänglighet.

 God vård och omsorg.

 God vård och omsorg.

 God åldringsvård.

 God äldreomsorg.

 Goda badanläggningar.

 Goda kommunikationer.

 Goda och miljövänliga kommunikationer.

 Goda utbildnings- och arbetsmöjligheter.

 God service vid telefonkontakt och slippa bli "slussad" runt.

 Gratis kollektivtrafik.

 Grönområden.

 Grönskande parker.

 Gymnastiksalar.

 Gå ut o va glad.

 Gör det som folket vill.

 Gör staden attraktiv för näringslivet att etablera sig i Helsingborg.

 Ha insikten att lagstiftaren omöjligt kan förutse alla tänkbara ärenden. Sopa inte udda

ovanliga frågor under mattan utan gör ett ärligt menat försök att lösa problemet. Får tyvärr

konstatera att Helsingborgs stad har mycket att jobba med för att uppnå detta.

 Ha koll på skattepengarna/ekonomin.

 Ha ring uppservice istället för kö i telefonen (ni är nu nr.32 i kö) ha de så bra............. 

 Halkbekämpning för gående också.

 Har inte så mycket erfarenheter om kommunal service.

 Har rimliga kunskaper inom sitt område.

 Hemlösas hus måste finnas kvar.

 Hemsidan.

 Hjälp invånarna att göra goda/miljömedvetna val genom att göra det lätt/ekonomiskt att

välja rätt.

 Hjälp när man behöver.

 Hjälp till hemlösa.

 Hjälpsamhet/vänlighet.

 Hur man lättast tar kontakt med dessa.

 Hyreslägenheter vill vettiga priser. Vem fan är så blåst att man ens kommer på tanken att

flytta in i en 2.a med en hyra på över 7 000 kr. Idioti!!.

 Håll rent.

 Hållbar utveckling.

 Hälsa & Sjukvård: Att staden/landstinget är en attraktiv arbetsgivare som skapar

förutsättningar för en kvalificerad sjukvård med uttalad specialistkompetens inom valda

områden. I satsningen hälsa, livskvalitet etc borde den psykiska/mentala sjukvården få utökat

utrymme och ges möjligheter alt tvingas att samverka över flera gränser, och därigenom

skapa möjligheter för staden att få en framträdande position och kompetens inom området.



 Hög standard på mat på skolor, sjukhus, äldreboende etc. 

 Hög tillgänglighet till kommunens tjänstemän och funktioner. 

 Idrottsanläggningar. 

 Individanpassat. 

 Information om större förändringar. 

 Information ska vara utformad så att den passar alla, även dem utan Kvitter eller Ansiktsbok. 

 Information. 

 Informationsförmåga. 

 Informera och visa vilka möjligheter du har som Helsingborgare - att erbjuda 

informationsblad till invånarna är ett utmärkt sätt att öka känslan av tillhörighet. Förr fanns 

samhällsinformation i telefonkataloger och tidningar men vi har ett nytt samhälle idag och de 

flesta surfar runt på internet utan att hitta det de verkligen söker efter. Skicka årligen ut en 

Nyårshälsning till alla där det finns enkla sökvägar för att hitta den information som du söker. 

 Inga avgifter. 

 Inga telefon köer. 

 Ingen byråkrati. Släpp specialisterna loss. Minska politikens inflytande. 

 Ingen kö på hospital (fel svar här?). 

 Inget onödigt. 

 Inom alla områden såsom handikapp, åldringsvård, socialvård, bostäder erbjuda det bästa 

möjliga. Samt ett omedlbart förbud av etablerande av religiösa och andra skolor som genom 

sin sammansättning av elever ökar den i staden så alarmerande segregation. 

 Inse att vi är en liten stad. 

 Inte dra allt i långbänk. 

 Inte försöker push:a. 

 Inte höja tåg- och busspriserna hela tiden. 

 Inte lägga alla aktiviter i centrum, sprid kultur och evenemang i hela staden. 

 Integration. 

 Jag fruktar att de flesta kommuner rustar ner äldreomsorgen, TROTS att äldrebefolkningen 

ökar för varje år. Jag ser dagligen många äldre som har det rent bedrövligt ekonomiskt och 

som inte har eller har möjlighet att få hjälp med vardagen. Värst är det för dem som inte har 

anhöriga som kan handla, städa, tvätta, laga mat. Här borde man försöka göra mer -eller 

också införa gamla hederliga ättestupan (då blir ju belastningen i vart fall raskt reducerad..). 

 Jag har inte själv hamnat i den åldern så jag måste anlita hemhjälp ännu, så därför kan jag 

inte komma med någon kommentar till frågeställningen. 

 Jag uppskattar personlig service, men tycker t ex bibliotekens hemsida fungerar bra för vissa 

ärenden. 

 Jag vet ju att hemsjukvården fungerar bra tack vare vår granne. 

 Kollektivtrafiken skall fungera och där kan det blir bättre framförallt när det gäller 

information om förseningar etc. 

 Kollektivtrafik och bilism i samverkan. 

 Kollektivtrafik som fungerar. 

 Kollektivtrafik. 

 Kommunal service: Hjälpa invånarna, svara på frågor, rätta till felaktigheter. Planera för 

framtiden. Bevaka det som bekostats av allmänheten. 



 Kommunal skola lika attraktiv som friskolorna.

 Kommunal trafik Påkostad utsmyckning av staden som är helt enorm på torg o park.

 Kommunal verksamhet skall inte skötas som bolag. Men det finns ju EU-domar på att den

visst skall göras det så. Helsingborg ut ur EU helt enkelt.

 Kommunal återvinningscentral.

 Kommunalt bostadsbolag med rimliga hyror.

 Kommunanställda bör se möjligheter från de åsikter som kommer in inte förkasta dom

direkt.

 Kommunen begär ofta svar inom exempelvis 14 dagar. Kommunen borde svara i sin tur lika

snabbt.

 Kommunen skall ta ett "krafttag" i att försöka sysselsätta människor i utsatta situationer på

ett verkligt meningsfullt sätt. Till exempel erbjuda dem ordentliga psykologiska/ekonomiska

utredningar och motivation av kvalitet, så att fler människor kan känna sig starka och

motiverade och kunna bidra till kommunens ekonomi/kulturliv eller omsorg med mera.

 Kommunen är för medborgaren och inte tvärtom.

 Kommunens hemsida sällan nersläckt.

 Kommunikationer.

 Kommunikation.

 Kommunikation: Erbjud effektiv kollektiv kommunikation till de platser där skola, dagis och

arbetstillfällen finns inom och utom kommunen.

 Kommunikationer.

 Kommunikationsmedel.

 Kompetens som ständigt utvecklas.

 Kompetens, dvs. rätt person på rätt plats.

 Kompetent och servicemånaderna personal.

 Kontakten mellan invånare och kommun. Öppenhet, lyhördhet.

 Kontakter med tx. gatuförvaltningen och liknade förvaltningar.

 Kontinuerlig information på hemsidan om pågående förändringar, projekt eller liknande.

 Korta beslutsvägar.

 Korta väntetider.

 Kortare köer, och vänlig service från stadens myndigheter.

 Kostnadseffektiv.

 Kostnadseffektiva, dvs hålla de kommunala avgifterna på en rimlig nivå.

 Kostnadsmedvetenhet och effektivitet med allmänna medel.

 Kroglivet.

 Kultur för att lyfta blicken.

 Kultur.

 Kulturlivet i söder måste förbättras.

 Kulturutbud.

 Kundtjänst online.

 Kunna erbjuda hjälp och stöd till behövande inom rimlig tid. Hjälpa på långsikt och kort sikt.

Stödpersoner och "hemma hosare" så att personer kan leva hemma längre men bra stöd och

hjälp. Hjälp och assistans till de som behöver det. Se individen inte diagnosen!

 Kunna möta långsiktigt ansvar, inte bara över mandatperiod till nästa val ...



 Kunskap.

 Kvalité.

 Kvalitet i handläggningen.

 Kvalitet.

 Kör inte över "vanligt folk" när dom har klagomål.

 Levande och inspirerande kulturinstitutioner.

 Lika för alla.

 Likabehandling.

 Likvärdig. Alla medborgare ska få samma behandling och prioriteras lika högt, oavsett om

man bor på norr eller söder, i Laröd eller i Hasslarp. Det ska vara samma kvalitet på service

och lika välstädad närmiljö.

 Lite vänlighet skada ingen. Somliga personer bör inte har med människor att göra..Låt dessa

ha en mentor så de lär sig hur man behandlar andra personerr.

 Lyhördhet för medborgarnas mening.

 Lyhördhet mot innevånarna.

 Lyhördhet och förståelse för medmänniskor.

 Lyhördhet som leder till anpassning mot behoven (om man är tillgänglig och engagerad..).

 Lyhördhet.

 Lyssna på invånarna vid större beslut om byggnader, vägar, ombyggnader etc.

 Lyssna på kommuninvånarnas önskemål.

 Lyssna på medborgarna. Borde inte vara politiskt styrt, mycket bättre med långsiktighet.

 Lyssna.

 Lyssnande.

 Långsiktig planering som ser till helheten.

 Långsiktighet.

 Lägg telefonen när det kommer kunder.

 Lägre priser på busstaxan för att få fler att åka buss.

 Lätt att få kontakt med, och hjälp av, stadens tjänstemän.

 Lätt att hitta rätt.

 Lätt att komma i kontakt med styrande i staden.

 Lätt att komma i kontakt. Inte bara knapp val vid upprigning.

 Lätt att kommunicera med kommunala tjänstemän. Bra info om stadens verksamheter.

 Lätt att nå kommunal service.

 Lätthet att få reda på vart man ska vända sig i olika frågor. Förr stod det i telefon katalogen,

nu behövs det en ersättning i form av broschyr.

 Lättillgänglighet.

 Lättåtkomlig information. Ett ställe att vända sig till med kommunala frågor som kan visa dig

vidare.

 Lösningsfokus, att mitt problem blir löst, detta vid en kontakt. Jag vill inte kontakta flera, hur

kommunens har delat upp ansvarsområdena är inte mitt problem.

 Lösningsfokus.

 Man tar noga reda på hur servicen fungerar i jämförbara städer så man kan få ett bra

underlag för sina beslut. Inte bara den politiska uppfattningen skall få styra.

 Mat till skola och äldrevården.



 Medborgarinflytande. 

 Medborgarnära. 

 Meddela. 

 Mer gatubelysning. 

 Mer genomtänkt planering av biltrafiken till och från centrum. 

 Mer hjälp till välgörenhet. 

 Mer polis på gatorna. 

 Mer trygghet på gator och områden i form av t.ex ordningspoliser. 

 Migrantmottagning. 

 Miljöarbete som märks och gör skillnad. 

 Mindre byråkrati. 

 Mindre pengar på kommunikatörer och annat skryt. 

 Modernt tänkande i teknikfrågor. 

 Mottagarperspektiv. 

 Multiarenor för alla. 

 Mycket service för få skattekronor. Dvs effektiv kommunal verksamhet. 

 Många parker, motionsspår och utegym. ha rni hand om vården kommer den först, och 

skolan. 

 Möjlighet att utöva idrott. 

 Möjlighet för personlig kontakt - kvällsöppet ett par dagar i veckan/ lördag förmiddag. 

 Möjlighet till ansvarsutkrävande. 

 Möjlighet till friskvårdsaktiviteter. 

 Möjlighet till rekreation i vår närhet. 

 Möjligheter att på ett lätt sätt kommunicera med kommunala tjänstemän och politiker såväl 

via mail som telefon. Ska vara tillgängliga på telefon. 

 Nytänkande. 

 Nära till det nödvändigaste i centrum. 

 Nära till kontinenten. 

 Nära till medborgarna i alla organisationer. 

 Närhet till bibliotek. 

 Närhet till de styrande. 

 Närhet till kultur. 

 Närhet till t.ex. Livsmedelsaffär, apotek. 

 Närheten till vårdcentral. 

 Närpolis ska man se i alla problemområden i stan. 

 Odlingslotter för dem som önskar, samt möjlighet att odla på tak och på gårdar. Ska 

påbjudas. 

 Omsorg om offentlig miljö. 

 Omsorg. 

 Omsorg: Välfungerande äldrevård är ett måste, detta är en stor utmaning för Kommunen. 

 Omvårdnad. 

 Ordning och reda ;). 

 Ordning och reda i staden. 



 Ordning och reda på gator och torg. Tryggheten för medborgarna är jätteviktig. 

 Ordning och reda. 

 Parker med övervakning och massor med poliser över hela staden,gåendes,cyklandes och på 

moped. Se hur andra länder i Europa gör. 

 Parkeringsplatser under jord. 

 Parkeringsplatser. 

 Parkförvaltningen gör ett riktigt bra arbete med att smycka staden med blommor och 

dekorationer alltefter årstid. Insatser som kommer alla innevånare tillgodo. 

 Parkförvaltningen. 

 Personlig kontakt. 

 Personlig. 

 Personligt bemötande. 

 Planerna att utvecklar stan är toppen tycker jag. 

 Polis. 

 Positiv anda. 

 Positiv inställning och beaktande av synpunkter. 

 Positivitet. 

 Positivt bemötande vid kontakt med kommunala tjänstemän och kommunalråd. 

 Prestanda. 

 Prioritera alltid barnen. 

 Privat- Kommunal egenkontroll. gällande gator, trottoarer, parker, lekplatser mm. 

Växtligheten som växer ut över gång- och cykelbanor, gator mm. 

 Privatiser. 

 Problemlösningsförmåga. 

 Professionalism. 

 Professionalitet och kunnighet inom sakområdet. 

 Professionalitet på alla plan. Kompetent folk på rätt plats som vet vad de ska göra för att det 

ska bli en så bra verksamhet som möjligt. 

 Professionalitet. 

 Professionell. 

 Professionellt, kunskapsbaserat. 

 Proffsigt och snabbt bemötande inom vård och omsorg. 

 Pynt, granar o blomsterarrangemang i hela stan inte bara i city. 

 Pålitlig. 

 Rak och ärlig. 

 Ren natur. 

 Ren o vacker miljö. 

 Ren stad. 

 Rengöring och snöröjning av stadens gator. 

 Renhållning av gator och andra områden. 

 Renhållning och väg skötsel är bra. 

 Rent och snyggt, känsla av trygghet när man rör sig ute (vuxen och barn, oavsett tid på 

dygnet). 



 Reparationer och service utförs i rimlig tid.

 Respekt för individen.

 Resurssnål.

 Rikt kulturutbud.

 Rikt utbud av restauranger med olika prisklasser och kulturellt ursprung.

 Rätt taxa för rätt grej.

 Rättvisa.

 Rättviseperspektiv i omsorgen.

 Samhällsfinansierade museer med fri entré.

 Samma service till alla.

 Samma som ovan.

 Sammarbeta mellan HH, främja närheten till Danmark.

 Samstämmig och korrekt information.

 Satsa mer på landsbygden. Kommunen bidrar starkt till den urbanisering som sker idag.

Staden är faktiskt beroende av att vi har en levande landsbygd med öppet landskap och bra

service (skola, kollektivtrafik, distriktssköterskor, lanthandel och mycket mer).

 Satsa på KULTUREN.

 Se till att de som måste sitta i rullstol får möjlighet att ta sig fram i staden, t ex genom att se

till att trottoar kanterna inte är för höga och att trottoarerna inte beläggs med

svårframkomlig singel.

 Se till säkerheten vad avser våld reduceras. Mer vakter eftersom kommunen inte kan

påverka polisarbetet vad avser förebyggande och utredande av lag överträdelser.

 Sedan att det finns ett intresse för dessa frågor som service. Där finns även Hbg med.

"Medborgarenkät".

 Ser till att vi har en fungera stadskärna som utgår från medborgarnas behov snarare än

kommersiella intressen. Alltså inga fler konferenscentrum behövs.

 Service inom rimlig tid.

 Serviceanda.

 Serviceboende.

 Sjuk- och hälsovård.

 Sjukvård o polis (visserligen statliga).

 Skola och förskola.

 Skola och äldreomsorg. Hur en kommun tar hand om de yngsta och äldsta säger mest om

vilken människosyn och värdegrund man har.

 Skola.

 Skolan.

 Skolor och vård.

 Skolor.

 Skolorna skulle ha det bättre.

 Sjukvård.

 Slopa kvotering.

 Slopa minst hälften av alla kommunikatörer och använd de pengarna till boenden för

färdigbehandlade lasarettspatienter och städning av staden.

 Sluta betrakta oss medborgare som något som katten släpat in.



 Snabb behandling av ärenden. 

 Snabb behandling. 

 Snabb handläggningstider. 

 Snabb information om kommunen inte klarar att uppfylla det man lovar. 

 Snabb service med fokus på dom man är till för. Ex dålig tillgänglighet för personee med 

kognitiva svårigheter . 

 Snabb service utan för mycket väntan och byråkrati. 

 Snabb service. 

 Snabb åtgärd och återkoppling vid klagomål. 

 Snabb. 

 Snabba svar och åtgärder vid kontakt med Helsingborgs stad. 

 Snabba åtgärder. 

 Snabbare sjukvård. 

 Snabbhet inga ärenden i lång. 

 Snabbt få kontakt med rätt person. 

 Snöskottning och halkbekämpning, vilket inte fungerar i vårt område.(Kattarp). 

 Social kompetens. 

 Social trygghet. 

 Sociala evenemang. 

 Sopsorteringen på Filborna har blivit väldigt bra. En god investering. 

 Stadsbussarna nyttjar jag mer och mer och tycker alltid att det funkar bra (jag är säljare så jag 

måste ha bil i jobbet så jag kanske inte är representativ men som sagt jag är bara positivt 

inställd och har bra erfarenheter när jag använder kollektivtrafiken). 

 Stadsförvaltningen. 

 Stadsplanering som tillåter rörlighet på flera sätt. 

 Stadsplanering. 

 State of art skolor och förskolor som ger våra barn rätt förutsättningar, både gällande 

kunskap men även kampratskap, uppförande etc. Bra lärare och med rätt behörighet. 

 Stort kulturellt utbud och evenemang. 

 Stränder. 

 Städade stränder. 

 Stöd av god kvalitet vid behov pga ålder, sjukdom el funktionsnedsättning. 

 Stöder medborgare vid behov. 

 Större möjlighet att komma i kontakt med kommunala förvaltningar. Mycket förutsätter 

tidsbeställning. 

 Sysselsättning för våra ungdomar med bl a fritidsgårdar, utbildning och meningsfulla arbeten 

oavsett nationalitet. 

 Säkerhet. 

 Ta hand om de minst 5 000 unga som lever nära missbrukare. 

 Tala om hur det ska gå med dubbelspårigt till Knutpunkten och när. 

 Tillgång på rekreationsområden. 

 Tillgänglig hälsovård, och då gärna förebyggande. 

 Tillgänglig vård. 

 Tillgänglig. 



 Tillgänglighet (öppettider, lätt att ta sig till, inga onödiga hinder för personer med 

funktionsnedsättningar) till kommunens mötesplatser, tex bibliotek. 

 Tillgänglighet och tillsmötesgående. 

 Tillgänglighet och valfrihet avseende service/tjänster. 

 Tillgänglighet till citykärnans utbud även med bil. 

 Tillgänglighet. 

 Tillmötesgående. 

 Tillräckligt med personal inom äldrevården. 

 Tjänster som är enkla att förstå. 

 Tolerans. 

 Trafik. 

 Transparens, öppenhet, det är väl känt på vilka grunder denna service ges. 

 Transparens. 

 Transport. 

 Trevlig och hjälpsam personal. 

 Trevligt bemötande vid kontakt med myndigheter. 

 Trevligt bemötande. 

 Trevligt och kunnigt bemötande vid kontakt. 

 Trovärdighet och pålitlighet. 

 Trygg utemiljö. 

 Trygghet - hög säkerhet. 

 Trygghet genom bra polis. 

 Trygghet genom fler poliser och öppna mentalsjukhusen. 

 Trygghet. Detta vansinne att polisen skall styras av en myndighet och inte kommunen borde 

avskaffas. Det har alltid varit kommunen som har ansvarat för folks säkerhet. Varför skall en 

person från Korpilombolo ansvara från Stockholm hur många poliser, som det skall finnas i 

Örkelljunga. 

 Tycker kommunen ska ta ansvar långsiktigt och inte investera som galningar i olika 

kostnadsdrivande projekt som kommer öka skatteuttaget dramatiskt framöver. 

 Tydlig information från kommunen (speciellt vid krissituationer) Snabb hjälp vid traumatiska 

situationer. 

 Tydlig översikt vart man vänder sig i olika frågor. 

 Tydlighet kring regelverk och beslutsfattande. 

 Tydlighet. 

 Tydligt ansvarstagande av kommunala aktörer. 

 Tåg och bussförbindelser. 

 Tålmodig. 

 Täta bussförbindelser från alla Helsingborgs destinationer. 

 Underhåll av gator, cykel och gångvägar. 

 Underhåll och utbyggnad av gator, vägar och andra gemensamma ytor. Vinterhållning kass 

idag. 

 Underlätta för bostadsbyggande, handel mm och motverka segregation så att citykärnan är 

attraktiv. 

 Underlätta för personer med funktionshinder så att de kan delta/ta sig fram överallt. 



 Upplevelser i staden, som teater, konserter runt om i staden.

 Uppmärksamma goda initiativ som kan motivera andra att göra bra saker i samhället.

 Utbud av kultur.

 Utbud.

 Utbudet av idrottsanläggningar är bra och lättillgängliga.

 Utgå från behov vid prioriteringar, inte från budget. Man utför så mycket service man kan

utifrån medborgarnas behov och får kanske prioritera bort mindre nödvändiga delar om

pengarna inte räcker. Bättre hög kvalitet på det man gör än medelmåttig/låg på allt.

 Utveckling.

 Vaksam.

 Valmöjlighet när det gäller kommunikationskanal.

 Vara inriktade på att ge god service, engagerad och trevlig.

 Vara lyhörda inom vården.

 Varierande evenemang som passar alla åldrar.

 Varsamt om skattepengar.

 Verksamheten fungerar på ett bra sätt även för de som är antställda där.

 Vet vart de kan hänvisa.

 Vilja att göra det bästa.

 Vilja att lyssna.

 Visa hänsyn till alla.

 Visioner.

 Våra Svenska uteliggare görs det inte mycket för dom hade varit glada om dom fått sova i en

barack. Vem fan kan leva som dom inte drogar sig på nått sätt. Och för att dom ska få hjälp

måste dom vara nyktra hur länge som helst hade någon av er klarat att leva så?? Jag hade

inte klarat det då hade jag hellre hoppat i havet.

 Vård.

 Vårdcentraler.

 Vården på Helsingborgs Lasarett - opererades nyligen och kände mig väldigt väl

omhändertagen.

 Vården trots alla problem.

 Vården.

 Väl fungerande kollektivtrafik.

 Väl fungerande vägnät.

 Väl tillvaratagande av kommunens resurser.

 Väldig försiktighet och aktsamhet om skattebetalarnas pengar. Se till att varenda krona

används korrekt innan man spenderar mer.

 Välfungerande socialtjänst, vårdinstitutioner.

 Välfungerande äldrevård.

 Välskötta parker.

 Vänliga.

 Vänlighet och hjälpsamhet hos de tjänstemän man möter.

 Vänlighet och korrekt bemötande.

 Vänlighet.

 Åldrigsvården.



 Återkoppling när man fört fram åsikter!!!.

 Återkoppling.

 Återkopplingar.

 Åtgärdas om möjligt.

 Äldreomsorg enbart i KOMMUNAL REGI.

 Äldreomsorg.

 Äldreomsorgen får icke drivas i vinstsyfte.

 Äldreomsorgen.

 Äldrevård.

 Är det motiverat att förbättring genomförs, ska den genomföras. Om inte, ska man få feed-

back och motivering.

 Ödmjukhet.

 Ökad kollektiv trafik.

 Öppna politiker som lyssnar på medborgarna.



Vad tycker du att vi ska tänka på i utvecklingen av Helsingborgs stads service? 

 "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov".

 1.Det kommer alltid att finnas invånare som av olika orsaker saknar PC och datakunskap.

2.Förbättra informationen till nyanlända om regler och beteende i det allmänna rummet.

3.Vid nyanländas etablering av verksamhet inom näringslivet, bör informationen kring lagar

och förordningar, liksom kontrollen av att desamma följs, förbättras.

 Alla ska behandlas lika.

 Alla skall kunna vara delaktiga.

 Alla stadsdelar ska med på resan.

 Allt borde utvecklas i hbg.

 Allt.

 Alltid fråga mottagarna/kunder av servicen vad de önskar.

 Alltid lyssna på opinioner och ta alltid breda beslut. Ge tusan i partipolitik!.

 Analysera om hur det ser ut om 5-10 år och var proaktiva.

 Analytisk och konsekvensbedömning vid beslut.

 Anpassa efter behov, efter åldersfördelningen.

 Anställ människor med hög social kompetens, tålamod och vänlig inställning och som vet hur

man pratar så folk förstår. Lugna, samlade människor som är intresserade av andra

människor.

 Anställ personer som är serviceminded.

 Anställda i Helsingborgs stad är till för invånarna i staden.

 Använda pengarna på rätt sätt och ha jippon som alla kan ha glädje av. Ta hand om de

hemlösa.

 Att all service skall vara likvärdig för alla medborgare.

 Att alla har inte dator.

 Att alla invånare får samma service i hela Helsingborg stad.

 Att alla medborgare är lika mycket värda.

 Att bli mer personlig och utgå från den enskilde individen.

 Att bygga fina äldreboende där par får bo ihop. Låt de gamla få bästa lägena ex havsutsikt!.

 Att den blir hållbar in i framtiden och har kortsiktiga mål.

 Att den finns i hela Helsingborg.

 Att den fungerar väl och är ekonomisk.

 Att den ska utformas med tanke på att alla är olika. Att medborgarna inte är på samma

kunskapsnivå som utförarna. Dvs, de som definierar servicen ska inte utgå från sina egna

värderingar och erfarenheter. Att service ska fördelas jämnt. Nu är det geodemografisk

skillnad i hur det prioriteras. Från norra hamnen och norrut läggs mer resurser än i söder

eller ute i byarna.

 Att den ska vara lättillgänglig och informativ. Bättre skyltning på vägarna i utkanterna för oss

som inte bott här så länge. Har fortfarande svårt att hitta rätt när jag kör på Österleden.

Varför står det bara att jag kommer till Råå, när jag först varken visste vad Råå var eller inte

skulle dit?

 Att den skall vara lättillgänglig för ALLA, även för de som inte känner sig bekväma med det

digitala samhället.



 Att det alltid ska finnas något för alla. 

 Att det alltid är viktig att vara vänlig. Det skadar inte att ha en lätt utbildning hur man 

bemöta folk. Jag ha jobbad i kundsupport ett antal år och jag fick lära mig hur man bemöter 

fol så i fall dem är frustrerad att man ge dem medkänsla och visa att man bryr sig. Det tycker 

jag är viktig för alla som jobbar med människor och kan vara bra även för alla som jobbar i 

kommunen och ha med andra att göra. När jag ringer trafikkontoret och är frustrerad över 

parkeringsplatser att jag inte få någon attityd att man inte bryr sig. I stället att man ha 

förståelse över att folk är frustrerad och lyssna. 

 Att det drivs av vilken service som invånarna efterfrågar och att pengarna sätts av till det. 

Rent generellt så görs ett bra jobb där tycker jag. 

 Att det finns en stor grupp människor som inte är digitala. Det stör även mig som ändå är 

hyfsat digital att jag måste söka information på Helsingborg.se även om jag läser en annons. 

All info borde stå i annonsen. 

 Att det finns människor och inte bara datorer. 

 Att det inte blir en pappersprodukt utan håller det enkelt både att förstå och enkelt att veta 

hur man ska efterleva det. 

 Att det skall vara enkelt att fp hjälp och information. 

 Att det verkligen blir service till medborgarna. 

 Att det är en levande stad där det bor flera centralt och att norr-söder sammanbinds på ett 

bättre sätt. 

 Att det är helt värdelöst att allt ska gå via kontaktcenter, istället för att lägga ut de som är 

ansvariga för respektive område/avdelningar. Det är tidsödande och respektlöst. Att få fram 

uppgifter hos människor som inte arbetar med respektive område gör att en mindre vill 

kontakta kommunen. 

 Att det är människan som ska vara i centrum, inte företag eller annat. 

 Att det är skattepengar som används och det ska inte gå till några privata vinster. 

 Att fortsätta arbetet att alla ska likabehandlas oavsett vald livsstil. 

 Att fortsätta värna om invånarna så att skattebetalarna stannar kvar i Helsingborg. 

 Att få all personal inom kommunen att inse att de är anställda för att hjälpa/lämna service till 

kommunens innevånare. 

 Att få alla Helsingborg stads förvaltningar att förstå hur viktigt det är med service. Den 

externa servicen kan aldrig bli bättre än den sämsta interna. 

 Att få fler att kunna och vilja åka kollektivt för att minska bilismen i stan. 

 Att få med både näringsliv samt privatpersoner i arbetet med att minska det ekologiska 

fotavtrycket. 

 Att förstå den ni pratar med. 

 Att försöka skapa en stad som fokuserar på möjligheter och visioner och samarbete, värme 

och öppenhet, och som tar del av aktuell forskning inom alla områden. Möjlighet att 

utvecklas som person, att uttrycka sig och säga sin mening och att bli inspirerad genom 

utbildningar och events till reducerat pris, så att många kan deltaga. Fokus på utbildning, 

kärlek, positivt tänkande och gemenskap. 

 Att göra den tillgänglig via internet. 

 Att ha en mer positiv attityd till synpunkter från kommunens invånare och inte behandla oss 

som mindre vetande. Att tala klarspråk och inte linda in allt i politiska uttryck. 



 Att hitta arbetssätt i kommunen som gör att man är mer öppen för människor med

funktionsvariationer. Genom att inte jobba aktivt för att göra staden tillgänglig och då även

privata aktörer i kommunen, innebär det att kommunen inte accepterar människor med

funktionsvariationer. Jag gissar att man i kommunen anser sig vara öppen för alla, men ta en

funderare på det. Se över era regler inom kommunen, så hittar ni säkert något som behöver

omarbetas.

 Att hålla staden ren och framkomlig för all sorts trafik.

 Att information måste ges till alla typer av medborgare och att kommunen förstår att alla

inte har tillgång till och kan tillgodogöra sig all teknisk utveckling.

 Att information och service ska finnas tillgängligt inte enbart på kontorstid.

 Att inkludera alla.

 Att innehållet är viktigare än ytan.

 Att innevånarna kan komma i kontakt med kommunen snabbt och lätt.

 Att inte alla resurser går till samma områden hela tiden. Ni måste tänka på närliggande byar

till exempel Vallåkra där cykelväg behövs.

 Att inte förändra Helsingborg till det sämre, vilket vi tycker ni gör. Ni bara gör sådant som

passar er utan att vi får folkomrösta.

 Att inte glömma den äldre befolkningen.

 Att inte glömma individen vilket görs alldeles för ofta.

 Att inte glömma personer med funktionsnedsättning.

 Att inte i sin iver att förbättra vissa tjänster glömma bort andra. Att bibehålla de som idag är

bra och försöka förbättra även de.

 Att inte lyssna på gnälliga politiker speciellt till väster och miljöpartister, är väl svårt men

ändå...

 Att inte låta människor passera flera instanser innan de når fram till rätt person som kan ge

den hjälp och stöd som finns inom staden. Samla och samverka de resurser som finns så en

öppen och levande dialog kan hållas mellan invånare och stad. Så som mellan personer men

även mellan individ och internet. Svar på frågor och delaktighet är viktigt för alla människor.

 Att inte lägga ner och försvåra för den service vi har i ytterområden för alla

kommuninnevånare.

 Att inte lägga och försvåra för den service vi har i ytterområden.

 Att inte riva gamla byggnader. Jag vill bevara sundspärlan.

 Att inte skyffla runt folk i bland olika tjänstemän i kommunen.

 Att inte tänka kollektivt utan individuellt...

 Att inte ändra hela tiden, ex förutsättningar, organisationer ...

 Att invånarna visar respekt för varandra.

 Att jag vet var jag ska vända mig och vad som erbjuds.

 Att kommunikationen fungerar.

 Att kommunicera mycket och gör det lätt att kunna att engagera sig.

 Att lysna på folket vad dom tycker, för det gör man inte i dag.

 Att lyssna mer på innevånarna.

 Att lyssna på medborgarna och att använda sig av folkomröstningar i viktiga frågor och,

naturligtvis, att ta hänsyn till resultaten,.



 Att lyssna på personalen inom resp verksamhet och den vägen plocka upp onödiga kostnader

och omprioritera till det bättre.

 Att man i samband med nybyggnationer tänker på att bygga parkeringsmöjligheter. T.ex.

under Helsingborgs Arena, hade varit bra. Det är alldeles för svårt att parkera nu både runt

Olympia samt Tågaborg. Längre belysta elljusspår i Pålsjö.

 Att man lättare ska få tag i personer som man ringer till.

 Att man skall kunna få tag på folk på telefon och kunna få svar på sina frågor! Hur skall gäster

på dagsbesök i stan ta sig enkelt med buss, alla har inte modern mobil att betala med!

 Att många gamla inte kan eller vill använda dator. De vill kunna ringa eller besöka.

 Att möta varje människa.

 Att ni har med människor att göra. Titta på vården bara. - Radda upp problemen som staden

har, -och lös dem efterhand innan ni slöser pengar på nya värdelösa "förbättringar".

Faktumet att Ni får lön för detta av våran skattepengar bör finnas vidhäftad vid varje beslut

som fattas.

 Att ni är just ett service företag - lyssna på människor, förstå att ni jobbar med människor och

att ni är till för dem, inte tvärtom.

 Att ni är till för människor inte för er egen skull.

 Att pengarna används på vettigt sätt inom vård skola och omsorg. Inte slängas ut på inhyrd

personal . Anställ där det behövs.

 Att personalen trivs med sina arbeten och har en bra lön. Den administrativa personalen

verkar utökas ständigt och jag vet inte om det är så bra.

 Att politikerna lyssnar på folket.

 Att politikerna ska vara mer lyhörda till sina medborgare.

 Att rikta fokus mer på med medborgarna än att hålla tjänstemännen sysselsatta.

 Att satsa mer på våra yngre som till exempel sommarläger i Skånes Fagerhult med flera

ställen. Det är service och kvalitet för vår framtid. Lite längre och fler sommarjobb än 3

veckor.

 Att se den ur brukarperspektiv. Hur villa jag som brukare uppleva den. Inte som idag så här

blir nog bra.

 Att se till att city förbli levande.

 Att se till samtliga människors behov.

 Att servicen skall kunna fås av alla, både unga och gamla.

 Att servicen är lättillgänglig och att man kan prata svenska.

 Att staden inte växer för snabbt eller blir inte för stor.

 Att staden ständigt måste utvecklas på ett välplanerat sätt. Att de styrande politikerna oftare

kunde enas i frågor som gäller alla innevånares bästa.

 Att Svenska skattebetalare står överst på er lista när det gäller vård - polis - service mm.

 Att ta hand om de gamla på ett bra sätt. Idag skall man vara bra sjuk eller dement för att

platsa på ett vårdboende. Måste prioriteras! "Köttberget" växer. Skolan måste förbättras.

Idag måste barnen ha duktiga föräldrar för att klara sin skolgång.

 Att ta oss på allvar och att vara tillgängliga med bra bemötande.

 Att tillgängligheten är god.

 Att tjänstemännen i vår stad alltför ofta tror sig "veta bäst" och de gillar att "sätta ner foten"

och bestämma. Har dålig erfarenhet av detta i samband med bygglov där tjänstemännen är



väldigt säkra på sin sak. Sedan visar det sig att de har fel enligt länsstyrelsen. En lite mjukare 

attityd hade varit önskvärt. 

 Att trottoarerna skall skottas lika bra som cykelbanan skottas, som det är nu så skottar man

över snön på trottoaren, så gångbanan går ej att gå på så man får gå på cykelbanan och det

gillar ej de cyklande.

 Att vara informativa med vad som ändras så att man uppmärksammar ändringen och att man

då kan ge feedback så de kan fortsätta att utvecklas.

 Att vara lätt nåbara nästan jämnt.

 Att vara nöjda med att bara vara bra... man behöver inte vara bäst eller världsbäst på allt.

Tror att det skapar en stress i samhället som inte är bra.

 Att vara självkritiska och ta tillvara på misstag och fel som görs och arbeta vidare med detta

för att göra saker och ting bättre. Bara se som att HBG skriker efter familjehem, anmälde mig

i aug-sept och inte hört något av familjehemsenheten?

 Att vara tillgängliga och informera.

 Att vara tillgängliga på tider utanför normal arbetstid 9-5.

 Att vara tydliga och synliga. Jag vet inte var stadens turistinformation byrå finns idag. Den har

flyttat så många gånger.

 Att verkligen studera hur barnomsorg, skola och vårdboende fungerar. Är det rimligt att

lägga pengar på gratis wifi för unga , friska personer som badar på Gröningen när våra gamla

på vårdboende inte får komma ut i friska luften p.g.a. personalbrist?

 Att vi alla är boende i Helsingborg .

 Att vi blir bättre.

 Att välja det alternativ som bäst tjänar användarna, undvika idiotideer som endast mynnar ut

i slöseri med resurser. (Tänker på bussfiler, flytt av gamla byggnader, byggande av Arenan

och Kristallen).

 Att äldrevården och hemtjänst fungerar bättre. Att tjänstemän tar tag i saker. Vänta sedan

maj på dörröppnare. Ringer handläggaren som Oskyller på stadsbyggnadskontoret , Se till att

något händ er inom förvaltningarnaKPÅ.

 Avveckla kontaktcenter. Det minskar transparensen och känslan av närhet till

tjänstemännen.

 Avveckla motorvägen genom city och prioritera busstrafiken.

 Barn och ungdomar så de har en grundtrygghet med sig in i vuxenvärlden.

 Barn, ungdomar ocg äldre.

 Barnen och de riktigt gamla som behöver hjälp och vård.

 Bassänger.

 Beakta behov som inte omfattas av en majoritet ( t ex satsa även på s k "smal kultur") för oss

som har sådana intressen. Lämna inte över till "marknaden" utan se till att icke-kommersiell

kultur får en chans.

 Begränsa det staden skall åta sig att göra men gör det professionellt och bra. Helsingborg och

samhället i stort tar på sig för många uppgifter som de sedan inte klarar av att genomföra på

ett professionellt sätt.

 Behandla alla lika. Ingen grupp skall prioriteras över en annan.

 Behåll eller utöka omsorgen om äldre och sjuka.

 Behåll servicen när et gäller allt i centrum men även förorterna.



 Bemötande mot olika grupper.

 Bemötande.

 Betrakta invånare som kunder, om vi är missnöjda finns risk att vi flyttar till annan kommun

(byter leverantör).

 Bevara gröna ytor. Få affärsverksamheten att stanna i staden. Städa, städa och städa. Alla

fimpar på gatorna signalerar smuts o slarv.

 Bevara möjligheten att få prata med en människa. Allt går inte att lösa via formulär och e-

post.

 Bevara våra kulturarv och inte riva och rasera vårt gamla fina Helsingborg.

 Biligere boliger.

 Billig och lättillgänglig kollektivtrafik. Bygg ut cykelbanorna mer.

 Bli användarvänliga istället för att vara användarfientliga.

 Bli bra på mindre.

 Bli mer Opartiska.

 Bli mer transparenta.

 Boendemiljö med nybyggnation i stadens utkanter. Inte alltför mycket tänk i förtätning.

 Bostad är fortfarande ett problem trots att många jobbar och ha bra ekonomi.

 Bostäder åt alla.

 Bra kollektiva kommunikationer, låga kommunala avgifter och bra information till invånarna.

 Bra o mycket information om vad som sker.

 Bra service för alla: barn o vuxna oavsett social status.

 Bra skolor.

 Bra svenska hos personalen. Tolk ska finnas vid behov.

 Busstider. Tillgänglighet. Parkeringsplatser - typ landborgen. Gröna väggar. Renare luft.

 Bygg fler bostäder med rimlig hyra.

 Bygg för allt Världen inte på Gröningen också. Då gör ni bort er totalt och att bygga vid

Sundspärlan är väl ingen höjdare. Tänk er noga för om ni får för er att bygga hotell o

kongressanläggningar vid Gröningen också. Då gör ni bort er för tid o evighet. Peter

Danielsson får lugna ner sig. Om ni ska bygga där sundspärlan ligger



måste ni gå ut med att något annat liknande och bättre ska bli till ochvsr någonstans. Här 

finns ju inga dansställen för vuxna. Det borde ni förresten ändra på. Vi har haft 

dansrestauranger tidigare. Det borde verkligen finnas igen. Alla är inte ungdomar. 

 Bygg hyresbostäder, dagens värld bygger på vidare/omskolning och därmed hyresbostäder.

 Bygga ut skolorna eftersom det är trångt på de flesta och inte luta er mot friskolor, de är

vinstdrivande företag.

 Bygga ut äldreomsorgen så att det finns alternativ för de gamla som vill till ett äldreboende

där alla inte är dementa!! Det borde finnas alternativ till de tidigare "pensionärshemmen"

där man fortfarande är ganska pigg men behöver lite hjälp och framförallt möjlighet till social

gemenskap och måltider.

 Bättre genomförda mätningar av trafiken för att få ned hastigheten på våra gator.

 Bättre hemsida och att man svarar inom rimlig tid, om man nu inte får prat med en riktig

röst.

 Bättre info över kommande förbättringar, så att invånarna vet vad man kan förvänta sig av

Hbgs stad.

 Bättre internet.

 Bättre kommunala kommunikationer. Tätare tidtabell framförallt av Pågatåg och länsbussar.

 Bättre och tydligare hemsida.

 Bättre parkering.

 Bättre planering av vägarbeten.

 Bättre på att informerar om olika händelse. Man fick en liten broschyr när man flyttade till

stan. Man kanske ska får sådan broschyr hemskickat vid olika faser i livet. När man fyller 18,

när man får barn. o.s.v.

 Bättre renhållning av ytterområden.

 Bättre skötsel av gångar och träd buskar i Rydebäck.

 Bättre snöröjning.

 Bättre trygghets arbete mer folk på plats och mindre kommunikatörer. Fler anställda i den

verkliga världen och minskat sjukskrivningstal. För övrigt undrar jag varför socialdirektören

inte fått sparken än? ????

 Bättre åldersintegration.

 Bättre äldreomsorg och kommunikationer.

 Cykelbanorna i city helknäppa. Köra med mindre bussar på linjer vissa tidpunkter . Bänkarna

tillbaka på knuten.6st tror jag att det är.

 Cyklar.

 De tre punkterna i föregående fråga.

 De äldres vård och omsorg(alla blir äldre) Bättre renhållning på gator och torg. Bättre

uppföljning av trafik-och parkeringsbestämmelser. Förbjud cykeltrafik på gågator och

trottoarer och se till att bestämmelserna följs. Fn är det förenat med livsfara att t ex gå på

Kullagatan och Bruksgata eller trottoarer när cyklister far fram i hög fart utan hänsyn till

gående. Det räcker inte med bestämmelser-de måste följas upp och medföra konsekvenser

för de som struntar i allt.

 Decentralisera besluten. Låt era medarbetare ta fler egna beslut.

 Den del jag haft kontakt med mycket är familjerätten då jag har barn med amerikansk

medborgare. Jag har stött på stor okunskap kring barn, mycket oprofessionellt bemötande



och allmänt oseriöst. Detta är vad jag förstår allmänt känt. Kanske utveckla denna service 

som är så viktig? Utbilda dem om barn, bjud in psykologer och bvc, utbilda dem i hur man 

bemöter människor med, i många fall här, stora problem. 

 Den kommunala servicen. 

 Den lilla människan. 

 Det allra viktigaste är websidor så att de är uppdaterade och lättnavigerade. 

 Det bästa för stadens invånare oberoende av politisk inriktning. 

 Det jag nämnde på förra sidan, tillgänglighet, lyhördhet/handlingskraft & klok förvaltning av 

gemensamma tillgångar. 

 Det som jag svarat på i tidigare svar-. 

 Det är bra i Helsingborgs innerstad, men ni skulle tänka mer på de södra delarna av staden, 

den är åsidosatt . 

 Det är trevligt med en ren stad. Bättre städning. 

 Dryga bötesbelopp på dom som skräppar ner i parker och torg o gatorna o skogarna och dom 

som slänger fimpar till höger o vänster. 

 Effektivitet, klara besked och snabba beslut. 

 En bra webbplats med lagom mycket information som är aktuell och intressant. 

 En lugn, organisk utveckling, där man lär av vad som har fungerat förr och vad som inte har 

gjort det. 

 En samlingslokal i Mörarp. Komma ihåg att kommunen inte enbart består av enbart en 

stadskärna. 

 En skola där läraren bestämmer i klassrummet. Bättre hantering av gator och gångbanor vid 

anläggandet, underhåll och renovering samt renhållning. För att utveckla den positiva men 

oerhört sterila strandpromenaden kan ni skicka några trädgårdsmästare och 

kommunalingenjörer till någon eller några franska och eller spanska medelhavsstäder. 

Visserligen är där ett annat klimat men där finns många fina promenadstråk som skulle 

kunna ge inspiration och uppslag. 

 En väl fungerande verksamhet. 

 Engagerade medarbetare. 

 Enkelhet och snabbhet. 

 Enkelheten att nå rätt förvaltning edy. vid behov. 

 Enklare gränssnitt alt dashboards för att marknadsföra och kommunicera vad som verkligen 

finns redan idag. Kolla exv hur man "googlar" (Googles olika verktyg) för att söka efter olika 

kommunala servicetjänster och bygg en intuitiv portal utifrån den analysen. Finns väldigt 

mycket resurser som lagts ned - exv kulturskafferiet.se - men där fallit på målsnöret pga 

bristfällig marknadsföring och kommunikation. Jag hade inte en aning om att det fanns... Ni 

kan säkert hitta flera exempel om ni gör en ordentlig inventering och analyserar besöksgrad 

eller hur ni når ut med resp budskap idag? 

 Erbjuda olika varianter av äldreboenden, olika servicenivåer. Bättre kvalitet på skolorna. 

 Ersätta dyra maskiner till mindre kvalificerade personer, som arbetar mer med händerna. 

Vilken härlig utveckling för många skoltrötta ungdomar och nyinkomna flyktingar. De senare 

skulle mycket snabbare få fatt på det svenska språket. Genom denna svenska kunskap kan de 

hjälpa landet genom kvalificerad utbildning från främmande länder utan kostnad för landet. 

Varför skall en utbildad erfaren svetsare gå runt och städa svart???? Gör något vettigt, men 



det är väl facket som bestämmer och inte hjälper kommunen. Olika kvalifikationer ger olika 

löner. Det gamla systemet med ökade löner för ökade kvalifikationer påverkar människor att 

se framåt. 

 Etablera nyhetsbrev till invånarna via e-mail. Anmälan via Hbg:s hemsida. 

 Ett bra bemötande är a och o. Även kvaliteten och kompetensen. Det är väldigt viktigt att 

man får en individuell och rättvis bedömning och att man inte dra alla över en kant. 

 Ett levande centrum. 

 Ett mer "öppet" city. Jag syftar då inte på öppettiderna. Men jag går tillbaka till min tanke om 

bondens marknad. En saluhall hade jag verkligen uppskattat. Nu besöker jag oxhallen så ofta 

jag kan, men de har bara öppet på lördagarna. Jag tror helsingborgarna hade uppskattat en 

saluhall med några små restauranger, typ Malmö eller Stockholm. Det skulle nog kunna funka 

i Helsingborg också..... Mysigt att ströva runt i dessa "rum" och shoppa. Väla centrum är inget 

för mig ? 

 Ett äventyrsbad kanske.. Gratis inträde till Fredriksdals friluftsmuseum och Sofiero ( året om) 

för alla Helsingborgare. 

 Fler anställda i kommunen. 

 Fler bussar och tätare turer. Ett riktigt fint museum (om det nu räknas som service). 

 Fler sop stationer på stan och gröningen. 

 Fler vårdboendeplatser. fler undersköterskor till hemvården. 

 Fler åldringsboenden. 

 Flera ålderdomshem i gammal stil. 

 Fortsatt utveckling av restaurang tät stad och försöka få tillbaka handeln till City. 

 Fortsätt. 

 Fortsätta att ha medborgarenkät. 

 Fortsätta att vara tillgängliga på alla sätt ni kan komma på. Det ska vara lätt att kontakta olika 

och det skall vara lätt att hitta på hemsidan vem man ska kontakta. 

 Fortsätta med bra och snabb tillgänglighet på kommunens telefon 105000. eventinformation 

i många kanaler, tidning, facebook, instagram?, utskick etc. 

 Fortsätta utvecklingen av kontaktcenter. 

 Framåt tänkande. Visioner. Framför allt utveckla skolan. 

 Fri parkering i centrum så handeln kan blomstra. sluta bygg ut väla, det tömmer city. 

 Frihet och beslutsamhet - snabba beslutsvägar för att få saker att hända. 

 Fråga folket vad de önskar och bestäm inte allt över huvudet på Helsingborgarna. 

 Främst tänka på era kunder, dvs kommuninvånarna. 

 Fungerar Barn och ungdoms delar samt kommunikationer vill vi som genererar skattepengar 

bo här, och ni får intäckter till att ta hand om de gamla och annat. 

 Få invånarna att skräpa ner mindre på gröningen. 

 Föra en konstruktiv dialog med medborgarna. 

 Förbättra kommunens hemsida Gratis kollektivtrafik. 

 Förbättra kvaliteten på stadsbussarna. Att dom kör utan luftkonditionering under sommaren 

är under all kritik. 

 Förbättra lokaltrafiken. 

 Förbättra skolorna. Låt kulturinstitutionerna verka utan politisk inblandning i deras innehåll. 

 Föregående tre punkter. 



 Förenkla, tillgänglighet. 

 Förenkling av hemsida och utökning av nättjänster. 

 Företagsvänlig kommun, Fler hyresrätter och bra service till våra gamla. 

 Försök alltid att förenkla för alla parter genom att göra ett gott förarbete med genomtänkta 

datorprogram, när någon förändring skall ske. Många gånger behövs bara en knapptryckning 

för ett svar, om bara programmeringen är bra gjord. Anställ duktiga chefer, som kan 

undervisa sina anställda, som kan sitt jobb och som kan räkna. Det råder en skrämmande 

okunnighet i matematik på många myndigheter idag. Själv har jag kommit i kontakt med 

kommuner, försäkringsbolag, Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, 

kontokortsföretag m.fl. där vanlig procenträkning, subtraktion, addition, division, reguladetri 

absolut inte fungerar. Jag är helt chockerad lindrigt uttryckt. Likaså måste datorkunskapen 

förbättras hos alla ungdomar som går ut skolan. Kräv internationellt datakörkort av alla. Det 

räcker inte med att kunna spela dataspel för resten av livet. 

 Gatuskötsel. Vissa smågator plogas nästan aldrig om det kommer snö-. 

 Ge svenskar lika mycket service som invandrare. 

 Glad, vänlig och kunnig personal. 

 Glöm den s.k. HH-tunneln. Den kommer inte att tillföra staden något positivt. 

 Glöm inte att människor är viktigare än teknik. Balans. 

 Glöm inte bort motsatsen till nyanlända vad nu de kallas med ett gemenam begrepp? 

 God balans mellan det nödvändiga och det flärdfulla. 

 God demokratisk styrning. 

 God ekonomisk hushållning med skattemedel Långsiktig och väl utarbetad planering av 

stadens projekt som byggnationer och underhåll av vägnätet. Tillgängligheten hos 

tjänstemän och politiker Goda allmänna kommunikationer. En välfungerande sophämtning. 

Bevara och utveckla kulturutbudet. 

 God Personalvård och friskvård är det gemensamma för god service, trivsel o bemötande 

med hjälpsam hand utan sönderstressad personal. 

 Gott om parkeringsplatser i centrum. 

 Gratis buss. 

 Gratis stadsbussar. 

 Gratis veckor på dunkers. 

 Gynna affärer i city Vi vill inte behöva åka till Väla. 

 Gynna stadens affärer för utökade öppettider och utbud. 

 Gör det enkelt att nå er och var tydlig med vem som ansvarar för vilket område. 

 Gör det inte så invecklat. Lyssna på vad invånarna vill göra och ha. 

 Ha inte så stora visioner om 2035 utan tänk mer på hur vi ska ha det 5-10 år framåt. 

 Ha medborgarnas intressen för ögonen, de är ju kommunens arbetsgivare. 

 Ha något för alla åldrar. 

 Ha välutbildad personal. 

 Handikappade och äldre. 

 Handläggandetider i byggärenden. 

 Har bra erfarenheter. 

 Hbg hem skall sluta att bara tänka på pengar, det finns gränser för vad vi kan betala i hyra. 



 HBG kommer inte att kunna konkurrera med Köpenhamn/Malmö. Det kan bli en trevlig 

sovstad, men det förutsätter att man inte bränner pengar på att försöka bli något som HBG 

inte kan bli. Stan kommer att växa om man satsar på säkrare förbindelser med regionens 

centrum Malmö/Köpenhamn. Försök att lägga lite krut på verksamheter som kräver ordentlig 

utbildning. Alla kan inte vara vaktmästare på skolor och fotbollsarenor. 

 Hela staden inte bara city och norr. 

 Hela stan och alla invånare är lika mycket värda. 

 Hitta rätt folk, med rätt inställning, erfarenhet och framtidsvisioner och som VÅGAR. Joakim 

Jardenberg är ett lysande exempel :-). 

 Hoppas enkäten ger er tillräckligt att tänka på. Jo använd segways för polisen 

närområdesbevakning. 

 Hur kommer det att se ut för den kommande generationen? Vara sparsam med det vi har 

och förvalta det som redan finns. 

 Håll regelbunden kontakt med stadens folk och ta maximal hänsyn till folkviljan. 

 Hålla igen på kostnaderna. 

 Hållbart långsiktigt miljötänk. 

 Hög grad av valfrihet utan att ge avkall på kvalitetssäkring. 

 Hög kostnadsmedvetenhet och kundnytta. Serviceinställning och kundfokus.0. 

 Höja kompetens och kunskap. 

 Hör gärna skatten för att kunna ge bättre service. 

 I första han de som bor i staden, framför att försöka växa. 

 I nybyggda områden se till att marken dräneras.....nu trampar vi runt i en vattenbassäng på 

Vasatorps trädgård för att vi inte har någon asfalterad gångväg ut till den befintliga 

gångvägen som går genom området. Att se över trafiksituationer i nybyggda stadsdelar. 

Vasatorps trädgård... där är det med livet som insats man gör en vänstersväng. Fick till svar 

av en kommunanställd att i stället ta höger och köra runt i rondellen så jag kom säkert 

runt.....hur rimmar det med att sänka utsläpp från fordon att köra extra omvägar?. 

 Individanpassning. 

 Information. 

 Informera invånarna hur kommunen fungerar och vem man ska vända sig till i olika frågor. 

 Informera medborgarna mer om alternativ och främja buss / tåg mm. 

 Informera om Helsingborgs värderingar och visioner som ligger till grund för den strävans 

bild som finns, oavsett politiska förtecken. 

 Informera Politikerna om att de inte skall sitta och hånle mellan valtillfällena. 

 Inga långbänkar, snabba rimliga beslut, lära sig förstå vad de stora mängderna av invånare vill 

inte bara de som hörs mest. 

 Inga vinster i välfärd, skola eller service, långsiktighet i vad det gäller miljö, skola omsorg, 

etablering av företag och ett återskapande av kommunala bolag som ser om stadens miljo 

service skola och omsorg,. 

 Ingen respons på e-tjänsten då ärenden skickas in. 

 Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. 

 Inkludera civilbefolkningen! Stoppa gentrifieringen av bostadsområden, och fokusera på 

förnybara energikällor och kollektivtrafik/cyklar för att skapa en friskare och ekologisk stad. 

 Inkludera största möjliga grupp. 



 Inte bara en lång ordrik policy utan något folk känner igen sig i och kan arbeta efter. 

 Inte bara gynna ogenomtänkta byggprojekt. Bättre med flera små byggprojekt än få stora. 

 Inte bli för centraliserade. 

 Inte införa bussfiler. 

 Inte krångla till saker i onödan, tänka på långsiktig hållbarhet och inte bara på isolerade 

frågor/enheter, lyssna på efterfrågan, tänka brett på olika människors olika behov. 

 Inte lägga ner de mindre biblioteken utanför staden. Vmänniskor behöver få välja eller 

komplettera papperstidningar/böcker med digitala forum, så inte bara tekniken tar över (inte 

lätt för den äldre befolkningen med all teknik). Tågen till orter utanför centrum bör gå längre 

in på natten i varje fall fredagar och lördagar, så vi kan vara på dansställena till de stänger 

och därefter ta tåget hem. 

 Inte peta i detaljer. 

 Inte segregera staden i syd/norr och genom skolval. 

 Inte sälja ut kommunala verksamheter. 

 Inte vara heteronormativa. Inte utgå från att alla familjer består av en mamma och en pappa. 

Inte utgå ifrån att alla definierar sig som kvinna eller man. 

 Integration och avspegling av mångfalden som finns i staden. Flerspråkighet. 

 Involvera invånarna. Vad frågar vi efter, hur vill vi ha det på olika områden. Tänk långsiktigt 

inga quick fix,. 

 Invånarna ska ha ett tryggt samhälle med bra service där man är extra mån om de äldre och 

sjukvården. 

 Invånarna. 

 Invånarnas bästa. 

 Jag har tidigare skrivit svar på denna fråga men inte nämnt att jag tror inte på att införa 

spårbunden stadstrafik igen. I framtiden med fler äldre måste nog omhändertagandet av 

denna kategori utvecklas mycket mer dvs fler platser. Det är ingen livskvalité att bo hemma 

om man själv upplever läget så. 

 Jag i centrum. 

 Jag vet inte nu. Jag ska tänka om detta. 

 Jag vet inte. 

 Jag är inte emot privata alternativ men inom äldrevården hör det inte hemma. Det känns inte 

bra att ordet "valfrihet" används som ett argument. Idag finns ingen valfrihet därvidlag utan 

man får ta den plats som finns. Det hade varit bättre att politikerna är ärliga angående detta. 

Jag har min mamma på ett kommunalt äldreboende sedan snart ett år tillbaka. Vården är 

ypperlig och personalen är engagerad och kunnig, Jag känner mig helt trygg med deras 

kompetens. Oroa och rör inte runt i det som fungerar. För mycket energi tas från den dagliga 

vården till oro för framtiden. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säjer "på den åker där det 

ständigt plöjs kan ingenting växa". Något att tänka på i en tid med ständiga 

omorganisationer. 

 Jobba ännu mer med kollektivtrafiken. Få ner kostnaderna och pris på månadskort för att 

stimulera fler att ställa bilen hemma. 

 Just service för det är det ont om idag. 

 Jämlik. inte bara på den norra delen. 

 Jämställda skolor. 



 Kan inte komma på något annat än att spara på gamla byggnader i staden och inte bara riva 

och bygga nytt. 

 Kasta den självgoda attityd, som f.n. utmärker stadens styrande. Ta in synpukter från 

invånarna. Kolla gärna hur andra städer - inom eller utom landet - för att få kloka idéer hur 

man löst problemen. Man är aldrig duktigast även om man tror det. 

 Kollektivtrafiken - Gröna mötesplatser (parkerna, torghandel etc) - Trygghet för alla åldrar. 

 Kommunalisera alla skolor precis som sjuk och äldrevård samt slopa alla bussfiler. Sluta 

bygga på alla desperat påtänkta platser som Sundspärlantomten t.ex. 

 Kommunikation. 

 Kompetens och god serviceanda. "Vi är till för dig!". 

 Kontaktcenter är bra, fortsätt utveckla. Tänk på språkbruket-skriv så folk förstår. 

 Kontaktcenter är en bra ide, men jag skulle vilja att den gamla informationen om vem som 

gör vad och kontaktuppgifter är lätta att få tag i. Hemsidan är inte optimal när jag söker, men 

vet för lite om sökoptimering. 

 Kontaktcenter är en jättebra idé. Kanske mer samordning på övriga tjänstemannanivån så att 

alla ser helheten ur ett innevånar och besökarperspektiv. T ex att inte stänga av 

Drottninggatan mitt under Rhododendronsäsongen på Sofiero.... 

 Kostnaden för individen samt tillgänglighet för många. 

 Kunderna. Dvs medborgarnas synpunkter. 

 Kundinriktad, enkla raka besked, tänka på kundens bästa i alla situationer. 

 Kunniga och tillgängliga tjänstemän som vet vilka befogenheter dom har, korta beslutsvägar. 

 Kunskap, tillgänglighet och service. 

 Likvärdighetsprincipen. 

 Lite självkritik ibland o dra ner på antalet kommunikatörer. Skattepengarna kan användas till 

ngt bättre! 

 Lyhördet tror jag är viktigt. Det är också viktigt att de som jobbar med service har ett 

arbetstryck som inte gör dem för stressade. Om de anställda behandlas väl och med respekt 

kommer de också att behandla de som söker service på samma sätt. 

 Lyhördhet. 

 Lyssna mer o handla därefter. 

 Lyssna mer på folket som bor här. Medborgarenkäten är bra där! Men våra politiker i Hbg 

har om och om kört över folkviljan, Ångfärjan är ett bra exempel där och nu ser Sundspärlan 

ut till att bli ett nytt sådant. 

 Lyssna mer på medborgarna. 

 Lyssna och agera inte enbart på egna beslut som ni tror kommer uppskattas. 

 Lyssna och bry er, inte bara svara : Vi skall utreda det, sedan händer inget. 

 Lyssna och lär av medborgarna. Förbättra logistiken - ombesörj så att de största 

arbetsplatserna finns perifert i kommunen. Nu ligger både lasarett och kommunala 

verksamheter centralt vilket skapar mycket onödig pendling in i centrum. Mycket biltrafik i 

centrum hade kunnat undvikas. 

 Lyssna på de som jobbar och använder servicen. 

 Lyssna på dem som arbetar på "golvet" och inte dyra konsulter... 

 Lyssna på den lilla människan. 



 Lyssna på era innevånare, innan ni kör över deras önskemål. Och satsar hej vilt på ett 

modernt Centrum, där det bara är, folk med högre status och höga inkomster. som har råd 

att vistas i centrum, resten av kommunens bostads områden blir en form av en andra o 

tredje klassens samhälle. Som folk utan utbildning, och ett välbetalt jobb blir hänvisade till. 

 Lyssna på era medborgare, ex. Ångfärjan och nu Sundspärlan. 

 Lyssna på era medborgare. 

 Lyssna på folket. 

 Lyssna på invånarna och se var behoven finns. 

 Lyssna på invånarna vad dom tycker är bra inte vad en statstjänsteman tror är bra. 

 Lyssna på invånarnas önskemål. 

 Lyssna på kommuninvånarnas behov och önskemål. 

 Lyssna på medborgarna innan ni hittar på en massa "SKIT". 

 Lyssna på medborgarna och tänk framåt. 

 Lyssna på medborgarna. 

 Lyssna på medborgarna. Profilera staden och informera om det fina arbete ni utför. 

 Lyssna på vad brukarna efterfrågar/behöver och inte bestämma över huvudet på dem utifrån 

ekonomiska aspekter. 

 Lyssna på vad folket önskar i första hand. 

 Lyssna på vad invånarna tycker och föreslår. 

 Lyssna till medborgarna och dra ner på alla dessa kommunikatörer. 

 Lyssna än mer på invånarna. 

 Lyssna. 

 Låt den som kan göra det och inte den som tror sig kunna. 

 Lägg fler servicefunktioner på söder. Se till att någon kommunpamp bör bo på söder. 

 Lägg ut telefonnumren till beslutsfattarna, så att klagomål kan komma till dem direkt, i stället 

för en stackare som blir utskälld på heltid. DÅ kommer ni att se att servicen blir bättre. 

 Lätt att få telefonkontakt med. 

 Lätt att ta sej runt i city med buss. Typ hopp på o av bussar som går i en slinga. 

 Lätt för medborgarna att nå alla kommunala funktioner. 

 Lätt hitta rätt person. 

 Lätt tillgänglighet och god information inom olika områden. 

 Lättillgänglig. 

 Lättillgänglighet. 

 Man skall kunna prata med beslutsfattande politiker. 

 Marknadsföra bättre vad kommunen kan erbjuda. Många vet nog inte att man kan vända sig 

till kommunen i t ex missbruksfrågor. 

 Marknadsföra Helsingborg stad och bli den kommun som är i täten. 

 Medborgaren ska alltid stå i centrum. En ska alltid känna att politiker och tjänstemän tar sitt 

fulla ansvar och gör sitt bästa för att förstå och hjälpa medborgaren i en uppkommen 

situation. 

 Medborgarna med respekt. 

 Medborgarna. 

 Medborgarnas behov och med en miljövänligare utgångspunkt. 



 Medmänsklighet Vård i olika former får aldrig utsättas för besparingsexperiment Det borde 

finnas en kommunal revisor som granskar olika beslut utifrån ett humanitärt och 

medmänskligt perspektiv. 

 Medvetna och långsiktiga val. 

 Mer bemannat!! Parken /lekplatsen bakom IH. Mina barn cyklar gärna dit själva men blir ofta 

hotade o bortkörda av äldre barn. 

 Mer ekologiska caféer, butiker, mataffärer. 

 Mer enkäter om aktuella frågor med Helsingborgs invånare. 

 Mer folkomröstningar. 

 Mer parkeringsplatser för oss som kommer i bil till Helsingborgs centrum. 

 Mer personal i äldre- och barnomsorgen, inom sjukvården och fler assistenter. Bättre 

disciplin i skolan och ett större föräldraansvar. Böter för nedskräpning och förbjud tuggummi. 

 Mer personal, mindre stress och bättre arbetsmiljö. 

 Mer personlig servis. 

 Mer valfrihet åt invånarna. Mindre byråkrati. Satsa mer på småorterna. 

 Mer öppenhet och mer personlig ansvar av tjänstemän. 

 Mera medborgaromröstningar i lokala frågor. 

 Mindre byråkrati. 

 Mindre vräkiga idrottsanläggningar, bättre socialservice. 

 Minska administration och byråkrati. 

 Minska alla köer. Satsa på utbildning/fortbildning. Ge oss hårt arbetande Helsingborgare de 

bästa av löner. 

 Minska kostnaderna på kulturen, satsa på skola och fritisförvaltning. 

 Minska utsläpp från trafiken. 

 Minska Väla öka affärer i city. 

 Många fler fritidsgårdar för att fånga upp ungdomar på glid. 

 Mångfald och integration. 

 Mångfald, samverkan över gränser, tillgänglig och respektfull. 

 Måste bli mer personal på vårdinrättningar, skolor o dyl. 

 Människor är det viktigaste. 

 Människor är olika och har olika behov. 

 Människors olika behov och bakgrund. 

 Möjligeten till att kunna erbjuda denna långsiktigt, Service måste bygga på långsiktig 

ekonomisk analys. Att denna service ges av motiverade medarbetare är viktigare än frågan 

om privat eller offentlig arbetsgivare. 

 Möjlighet att parkera vid Knutpunkten för att hämta och släppa av resenärer, även for oss 

som inte angå hur långt som helst och vågar gå från parkeringar genom mörka och trånga 

platser. Sluta ge invandrande och ensamkommande fler förmåner än alla andra medborgare. 

Låt det vara lika för alla, politiker som invånare. 

 Möjlighet till egen transport i staden, även med bil. 

 Mötesplatser. 

 Neighbourhood security. 

 Ni gör bra jobb. Bygg o utveckla staden. (Ta ex av Malmö) . Strunta i alla bakåtsträvare ??. 



 Ni ska inte tro att ni är en större kommun än vad ni är. Känns ibland att ni försöker mäta er 

med Malmö eller Stockholm. 

 Ni ska lyssna på vad Helsingborgs invånare tycker inte bara de styrandes. 

 Ni är på rätt väg redan. 

 Närhet till invånarna och synlighet, dvs marknadsföra sina tjänster bättre. 

 Närmare kommunikation mellan politiker och invånarna, mer lyhördhet från politikerna. 

 Omtanke om individen i alla lägen. 

 Optimal hjälp åt sjuka och handikappade. 

 Ordning och reda, ge tid till de som behöver, tex de som har behov av 

äldreomsorg/hembesök. 

 Pensionärer. 

 Personalens inställning till sina arbetsuppgifter. 

 Planeringen av stadsdelar. Sluta med att kanalisera trafiken till de stora vägarna och 

enkelrikta smågatorna. Varför ha gator när det inte får köras på dem? 

 Positivt tänk, lyssna vad invånarna säger inte alltid bara ge standardsvar. Tänk nytt, gör en 

kullerbytta. 

 Prioritera barnen dvs. barnomsorg, skola, eventuell sjukvård, kommunikationer. Barnen är 

framtiden. 

 Prioritera bättre med kommunens resurser. Där vi bor, Hittarp, har man t.ex. lagt pengar på 

att asfaltera om en gångväg som var helt ok men däremot gatan är rent förfärlig. Till detta 

sopar man gångvägen och kantskär m m överdrivet ofta. Dessa resurser borde läggas på mer 

behövande områden. 

 Prioritera kärnverksamheten vård, omsorg och utbildning. 

 Prioritera vad som verkligen är viktigt. 

 Privatiser, det er mycket mer effektivt. 

 På människan. 

 På vad som är bäst för kommuninnevånarna. 

 Påverkansmöjlighet. 

 Redan sägt. Kan tillägga att har varit hos Hbg Arbetsförmedlingen och Lärutvecklingcenter (?) 

och de är väldigt vänligt men gör ingenting i praktiken. 

 Ren stad. 

 Renhållning. 

 Renhållningen - vi måste lägga mer pengar på renhållning nu när det bor folk från andra 

lander och inte har svenskens mentalitet kring slänga skräp I papperskorgen. Det är tragiskt, 

men det är skitigast på söder och söder om stan (Närlunda, Ättekulla, jordbodalen, 

Planteringen...) Tråkigt att ständigt se nytt skräp på gatorna där man bor trots att jag 

försöker göra min del och plocka upp en del emellanåt (karma). 

 Rädda kulturellt intressanta miljöer. 

 Räkna högt i tid och lågt i pengar Människan som ger servicen ska ha tid för sevicetagaren. 

Det ger kvalitet- Livskvalitet det är för mycket stress idag. 

 Samarbetet mellan olika inrättningar. 

 Samlingspunkter. 

 Samma service till alla oavsett stadsdel, att det finns tillräckligt med personal som kan bry 

sig. 



 Sammanhängande cykelstråk. jobba för att allt inte behöver vara öppet dygnet runt eller alla 

dagar i veckan. 

 Satsa på aktiviteter som gynnar "bredden" an invånarna. Inte utbyggnad av ex. Olympia. 

 Satsa på forskningsresultat, småskalighet och kvalitet i mötet mellan människor inom dessa 

områden, istf ideologi och politikers tillfälliga övertygelser. 

 Satsa på personal på "golvet". Fler händer. 

 Satsa på skolor, äldrevård och kultur. 

 Satsa på Ödåkra. 

 Se alla i samhället. Gammal som ung. Bemötande , ansvar och resultat. 

 Se det tidigare svaret. Information. 

 Se svar på föregående frågor. Förbättringar och kvalitetssäkring behövs inom samtliga 

kommunala verksamheter. Mer ut i service som når folket och mindre i politikernas 

personliga plånböcker! 

 Se till att alla anställda vet att de i första hand är allmänhetens tjänare. De ska lösa 

medborgarna problem snabbt och professionellt. 

 Se till att bemanna upp inom skola, omsorg och äldrevården. 

 Se till att de som arbetar har goda möjligheter och inte är överbelastade. 

 Se till att det finns personal som trivs och har tid med service. 

 Se till att framför allt sjukvården, äldrevården och skolan får ännu mer resurser. 

 Se till att staden skall vara levande och inte lokalisera allt till Väla. 

 Se till de olika demografiska gruppernas behov. 

 Se till medborgarnas bästa, gå efter vad som efterfrågas. Slopa skrytbyggen till förmån för 

vård, omsorg och skola. 

 Se över organisationen på Centrallasarettet, så att den bedrivs så effektiv som möjligt. 

 Service är ordet, om alla bemöter omgivningen som man själv vill bli bemöt, har man gjort 

ett bra jobb. Aktivt arbete mot utanförskap. En inkluderande stad oavsett behörighet. 

 Servicen skall ske på ett vänligt, korrekt, kunnigt och effektivt sätt så att medborgaren 

känner sig respekterad och tacksam istället för att känner sig kränkt. Jag tycker det finns 

skrämmande exempel på dålig handläggning. Om jag fick en förfrågan om att ge exempel och 

att utifrån dessa försöka komma med synpunkter och förslag till praktiska åtgärder till en 

positiv utveckling så skulle jag kunna bidra om jag upplevde att frågan var ärlig och att det 

fanns en engagerad ambition bakom. Mitt bidrag skulle i hög grad vara beteendeinriktat och 

omsatt till praktiskt handlande. Arbetet skulle bedrivas kreativt i en lämpligt sammansatt 

grupp på c:a 5 personer. 

 Servicenivån. ALLA blir imponerade av bra service, speciellt och kanske viktigast, om det är 

något som inte har fungera. Tillgänglighet och konkreta distinkta svar fungerar alltid. 

 Sikta högt!! Helsingborg har förutsättningar att vara en av Sveriges mest attraktiva städer. 

För att verkligen utvecklas, så måste Kommunen verkligen sätta ambitiösa målsättningar. 

 Sjuk och åldringsvård mindre till dom rika flyktingarna missbruksvården är stenålders jämfört 

med grannländer. 

 Sjukvården. 

 Skaffa folk som förstår vad de sysslar med. Ta bort all ytlig verksamhet och lägg arbete och 

resurser på att utveckla det som är hjärtefrågor för befolkningen. Det behövs ingen som 



sitter och totar ihop frågor och begär svar på frågor som ligger ganska långt från invånarnas 

vardag. 

 Skapa bättre förutsättningar för näringslivet. 

 Skattepengar ska inte gå till kapitalister i skatteparadis. 

 Skippa de planerade bussfilerna. 

 Skola, Sjukvård och omsorg. 

 Skolan måste förbättras. 

 Skolor och sjukvård måste naturligtvis uppdateras med tanke på befolkningsökning. 

Färdtjänst är också viktigt liksom alla kommunala trafikmedel som i takt med staden måste 

byggas ut. Hemtjänsten med färre antal olika personal per brukare måste ordnas. Många fler 

patrullerande poliser på stadens gator. Kulturen (också den svenska) får inte glömmas bort. 

 Skolor. 

 Skrev det precis. Informationspunkt, busstrafiken. 

 Skulle kunna finnas en fast-track där man får betala lite högre pris för att få sin t.ex. ansökan 

behandlad snabbare. Staden är väldigt långsam i sin beslutsprocess. Folket har väldigt svårt 

att fatta beslut som de står för utan allt skall dras i långbänk. 

 Sluta slösa våra skattepengar. 

 Sluta trycka onödiga broschyrer som ingen läser. 

 Sluta vara så förbannat rigida. 

 Smidig kontakt med myndigheter. En fungerande åldringsvård Bra skola. 

 Snabb service när den behövs skapar förtroende och trygghet. 

 Snabb tillgänglighet. 

 Snabba handläggningstider oavsett institution, samt från första kontakt få rätt information. 

 Som tidigare nämnt. Vara lyhörda och göra som man sagt. Vilket inte sker i dag. 

 Spårvagn. 

 Stadsbyggnadskontoret är ingen avdelning som man är imponerad av. Otroligt långa 

handläggningstider och svarar inte på sina telefontider, mycket frustrerande. Sänka 

parkerings avgifterna. 

 Stolthet, hjälpsamhet och ansvar. 

 Stoppa privatisering av äldrevården. 

 Stora öron för att höra vad invånarna vill, innan allt är genomfört. 

 Städningen. 

 Ställ frågan till oss invånare vad det är vi vill ha! Ta intryck från coola städer och lösningar 

runt om hela världen (gärna hållbart) och ta sedan hit. Tänk på alla åldrar. 

 Stäng inte av centrum med idiotiska bussfiler. 

 Större hänsyn till att vi alla är olika. Mina behov är inte alltid dina. 

 Sunt förnuft och vettiga anställningar. 

 Synas mer. 

 Sysselsättning, god omsorg, skola, integration, utnyttja kontinentala och (för Sverige) unika 

läget, våga förtäta city. 

 Säkerhet kommer först. Alla ska känna att "här har man tänkt på säkerheten". 

 Säkerhet. 

 Säkerställ att personalen mår bra - då ger de bra service inom alla områden. 

 Säkrare o renare stad. 



 Sänka skatten. 

 Sätt den vanliga människan i centrum. 

 Sätt Helsingborgaren i focus. 

 Sätt kunden=kommuninnevånaren i centrum, inte politiker och tjänstemän som inte lever på 

samma villkor som flertalet. 

 Sätt medborgarna i första rummet. Ni alla som arbetar i kommunen finns till för att hjälpa 

alla som bor här och ge så god service som möjligt i alla lägen. 

 Sätt upp mer papperskorgar om man vill hålla Helsingborg rent. 

 Ta bort filter som kundservisen. Direkt kontakt med nämnderna är snabbare och bättre för 

oss medborgare. 

 Ta hänsyn till alla individer, med eller utan handikapp. 

 Ta hänsyn till innevånarnas uttalade uppfattningar i olika frågor. 

 Ta hänsyn till miljön och framtida generationer. 

 Ta hänsyn till olika människors behov på ett mer jordnära sätt. 

 Ta hänsyn till vad vi medborgare tycker och inte fatta beslut ovanför våra huvuden. 

 Ta reda på vad medborgarna i stadsdelarna önskar. Uppsökande verksamhet, så att de som 

inte kommer själva får komma till tals. 

 Ta till vara synpunkter som kommer fram i den här undersökningen. 

 Ta vara på invånarna som bott här länge, inte bara hänsyn till nya. inte för mycket focus på 

olika grupper, det blir för mycket av det. I så fall kan det ju bli för singlar :). 

 Ta väl hand om de äldre vars förtjänst det är att vi har det samhälle vi har. Skapa lugn 

arbetsmiljö i skolan genom t ex mindre klasser, och ge lärarna större befogenheter att ta itu 

med de elever som inte sköter sig. Specialklasser för de elever som inte klarar av att sköta 

sig. Hårda tag mot mobbing och liknande. Hålla stadens centrum levande. En känsla för 

stadens historia. Tänka efter en extra gång innan gamla miljöer förändras. 

 Tack och lov att ni slopar bussfilerna i stan och hoppas ni tar bor dessa överallt och tack för 

att vi äntligen flyttar färjestationen och fixar till det på stans finaste/bästa tomt som idag är 

parkeringsplats. 

 Teknikutveckling så att alla kan vara med och få del av information på enkelt sätt. inte alla 

som använder sig av smartphones, i-pads. trafikanter utan eget transportmedel, med 

enkelhet kan ta sig till och från busshållplats eller att det går snabbt att ta sig till sitt mål utan 

dröjsmål. 

 Till alla. 

 Tillgänglighet - att få service på kvällstid och helger. 

 Tillgänglighet för alla!. 

 Tillgänglighet inom serviceorganen för de som inte är bilburna. 

 Tillgänglighet vid telefonkontakt. Helsingborg ska bli en renare stad. 

 Tillgänglighet, mer än kontorstid. 

 Tillgänglighet. 

 Tillgänglighet. Idag måste man tänka utanför boxen. Folk arbetar inte mellan 8 - 16 längre. 

 Tillgänglighet: att det går snabbt att få kontakt med rätt person i kommunen när en fråga 

dyker upp. 

 Tillgängligheten för alla oavsett ålder, kön, funktionshinder och ekonomisk situation. 



 Tillgängligheten är bra i centrum men butikerna måste tänka om och ha öppet mer och alla 

dagar. Viktigt med städning på gator och torg. 

 Tillgängligheten. 

 Tillgängligheten är inte bara en centrum grej. Måste finnas ute i kommunen också. 

(Rydebäck, Hittarp etc). 

 Tillräckligt med människor i tjänst, inte minst i vård o omsorg. 

 Tillvara ta kulturella byggnader inte bara riva gamla byggnader titta i helsingör. 

 Tjatiga frågor. 

 Trafiken. 

 Trafiksituationen behöver en rejäl översyn. 

 Transparangs s. 

 Trevlig, hjälpsam och tillmötesgående personal i telefonväxlarna. Blir alltid väldigt otrevligt 

bemött och får aldrig hjälp av er. 

 Trevligt utformade receptioner när medborgarna kommer på besök. Att tänka på oss som 

bor utanför stan avs service av alla olika slag. Att inte ta bort alla parkeringsplatser inne i city 

- att man inte måste vara tvungen att välja P-hus/garage. 

 TRYGG OCH RENARE STAD, GOD SJUKVÅRD. 

 Trygghet før medborgarna. Ljusa øppna platser,rent och snyggt. 

 Trygghet, lätt att ta sig hem på kvällen för ensamma tjejer och ungdomar. Tydlighet och 

uppdateringar om vad som händer. 

 Turistinformationen bör ligga där turisterna finns med det menar jag i ett centralt o 

lättåtkomligt läge både med bil o tåg/buss. 

 Tycker att nya hemsidan är lite rörig. 

 Tydlighet. Korta behandlingstider av olika ärenden. Miljötänk vid all upphandling. 

 Tydlighet och konkret kommunikation. 

 Tänk inte enbart på boende i stan! Vi på landsbygden vill också känna att våra skattepengar 

kommer oss till del. 

 Tänk ja först! Ett bra bemötande där personer känner sig lyssnade på, även om man inte få 

ett ja ska man känna att någon tar sig tid att lyssna och engagera sig. Se till att personalen får 

lov(har tid) att Lyssna!. 

 Tänk mer på ytterområdena - t.ex. Rydebäck. 

 Tänk mer som medborgarna vill. Kör inte över dom som exempelvis 

kongressbygget,sundspärlan. 

 Tänk på att staden skall kunna väva både organisk och genom inflyttning. Blanda danska, 

svenska, nya svenska, och alla. Rita upp staden på ett smart sätt typ kartan over tunnelbanan 

I London. Hur kan Helsingborg mote den nya unga generationen med digital kommunikation. 

som jag nämnt innan en Helsingborg app för både våran medborgare och turister. Men bara 

EN app. väldigt lätt att göra det komplicerad. 

 Tänk på de som bor här. Vi betalar er lön. Var servicemindedvid kontakt. 

 Tänk på de som inget har. Mer hjärta. 

 Tänk på individen som ingår i gruppen. Se till att alla förstår och kan få den service de 

behöver. Sluta med stora braskande uttalanden genom kommunikatörer . Sveriges matstad ? 

Familjen Helsingborg ?? 

 Tänk på invånarna. 



 Tänk på stadens mångfald och ha ett flexibelt tänkande. 

 Tänk på vad folket vill, inte vad ni själva vill. 

 Tänka brett med att alla åldrar och människor ska få den service de behöver. Skapa 

mötesgrupper för som kommer hit som nya medborgare med möjlighet att få träffa de som 

redan bor och lever här. Satsa på att bygga ihop staden så det inte blir så skarpa gränser 

mellan city och söder. 

 Tänka mer på miljön. 

 Tänka på alla individer i kommunen. 

 Tänka på invånarnas bästa och inte bara den priviligierade delen. 

 Tätare busskommunikationer. Högre bemanning inom hemtjänsten respektive vården. Håll 

city levande, rusta upp Söder. 

 Underlätta för biltrafiken och alla företag i city. 

 Underlätta för ett levande centrum, så att människor vill och vågar befinna sig där dygnet 

runt. Ge möjlighet att färdas dit på olika sätt, kommunalt, privat, miljövänligt etc. Se till att 

Helsingborgs skolor har de bästa lärarna som finns att uppbringa. Föredömen för elever i 

staden och lärare från andra platser. 

 Underlätta vardagen för invånarna. 

 Undvika att stimulera kundtänkande. Vi är medborgare, inte kunder. 

 Undvika segregation och tudelat samhälle. 

 Uppdaterade bra, tydliga webbsidor med kontakt info. 

 Uppföljning av äldrevården och öka kvaliteten på äldrevård. 

 Upplevelser. 

 Utbildning,. Ta tillvara kompetenser. Se till att intressera nytillkomna unga svenskar för högre 

utbildning. Jag har hört att unga med invandrarbakgrund lyser ned sin frånvaro på Campus. 

Utbildning är den sta vägen för framtida integration. 

 Utgå från det befintliga behovet. 

 Utgå från medborgarnas behov, inte från vad kassan tillåter. 

 Utgå från människans behov - inte bara som ett vackert begrepp i ett policydokument, utan 

iRL. 

 Utgå ifrån hur du själv vill bli bemött, för att bemöta andra. 

 Utgå ifrån kundernas behov. T ex varför töms inte trädgårdsavfall vintertid? Har någon frågat 

kunderna om det? 

 Utv. med förnuft tänk efter före ... HA på "fötterna" alltid. 

 Utveckla alla cykelbanor, bussförbindelser, öppethållande i cityaffärerna, ge polisen mer 

poliser och patrullera på våra gator för trivsam säkerhet. Fortsätt smycka staden med 

blommor och var rädd om Annika?, skippa alla knallar som stökar till på våra gator, satsa på 

musik i öppna miljöer. 

 Utveckla områden typ Dalhem o drottninghög. 

 Utveckla. 

 Utveckling, framåtanda. 

 Utöka den i byarna runt HBG. 

 Utöka drift och underhåll av allmänna ytor, dra ner på onödigt dyra och komplicerade 

ombyggnader liknande strandpromenaden vid Fria bad. 

 Vad jag svarade på frågan innan. 



 Vad är då service? En skola: Där det inte saknas vuxna förebilder, är ett exempel där man kan 

ge bättre service till elever. Där all personal är välutbildade, motiverade, engagerade, 

kunniga och trygga i sin yrkesroll. Rättmätig lön efter prestation. Ett samhälle: Där ungdomar 

kan få vara med andra vuxna när skoldagen är slut. Där ungdomar får möjlighet till arbete. 

Där det i princip skulle vara omöjligt att vara sysslolös. Där eventuella bidrag kräver ett 

motsvarande motprestation från personen i fråga. All typ av segregation är i princip dålig. 

Alla bostadsområden i Hbg borde vara lika attraktiva att bo på för alla oavsett etnicitet, så är 

det inte idag. Det borde vara lika rent på gator och torg på Söder som det är i dom norra 

delarna av staden. I princip fri kollektivtrafik för alla och begränsa all övrig fordonstrafik 

undantag för eldrivna fordon. Separerar gående och cyklister ännu mer mot övrig trafik. 

Frekvent användande övergångsställen görs om till breda gågator, då blir det ombytta roller i 

trafiken. Framför alla skolor i Hbg där blir gator till gågator. Sedan vill jag avsluta med 

följande, service gäller för ALLA även för dom som behöver hjälp med att klara av sin vardag. 

Där skulle jag önska att Hbg gör ännu mer än som görs idag, jag vet att Hbg är rätt så duktig 

men det krävs ännu mer resurser och personal, i slutändan så är vi alla vinnare om alla 

personer har ett anständigt efter dom förutsättningar som finns. Listan är oändlig vad som är 

god service men stannar här. 

 Vad är kommunen "till för"/huvudsakliga uppgifter och fokusera på dessa. 

 Valuta för skattepengarna. Att bli en stad attraktiv för kreativa företag med goda 

framtidsutsikter - inte som nu bli beroende av utländskt ägda logistikföretag med 

huvudsakliga arbetstillfällen för lagerarbetare och långtradarchaufförer. 

 Var en god lyssnare på stadens boende. 

 Var lite närmre medborgarna. 

 Var lyhörda. 

 Var trevliga. 

 Vara lyhörda o ta del av oss medmänniskors synpunkter som jag tycker ni gör idag men kan 

säkert bli bättre Helsingborg är en fantastisk stad o kan bli bättre år för år. 

 Vara mer lätt tillgänglig och inte så "fyrkantiga". 

 Vara moderna och anpassa efter teknologin och samhället. 

 Vara nåbara för väljarna . 

 Vara ute bland folk ex. vid vissa tillfälle vara på stadsbiblioteket eller andra platser där folk 

rör sig och ha spontan "drop in". 

 Varför inte ge pensionärerna fria kommunala resor och fritt inträde på stadens kulturella 

institutioner. Tag hem "färdigvårdade patienter från lasarettet" utan fördröjning. 

 Vet ej men det är mycket. Bra med dialog också med äldre och handikappade. 

 Vet ej. Har sällan behövt sådan service. 

 Vet inte hur det är nu, men när vi behövde barnomsorg fick vi besked väldigt sent. Att leva 

upp till nationella tidsramar. 

 Vi har fler "kommunikatörer" än papperskorgar i staden. Fel tänk då man inte kan snacka 

bort "skiten". 

 Vi har mycket men det kan alltid bara bli bättre politiker gå ut o prata med folket ta åt er 

lyssna ta det med er gör något framför allt lyssna vad helsinborgborna vill. 

 Vi är många som saknar en 50-metersbassäng så att det går att genomföra en SM-vecka i 

Hbg. 



 Wi-Fi överallt. 

 Vikten av det goda mötet i kontakten med staden, personligt eller digitalt. 

 Viktigt att tänka utifrån olika åldrar och deras behov-. 

 Viktigt med personlig service för våra äldre. 

 Vilka servicen är till för och att anställda inte får för sig att de sitter på någon makt. 

 Vilken service är det ni syftar på? 

 Våga erkänna misstag och lära sig av det. 

 Våga och gör dom förändringar som behövs. Tänk stort och långt. Helsingborg har alla 

förutsättningar för att bli en av Sveriges bästa städer, basen är här, men det krävs större mod 

och framtidsversion för att förverkliga. 

 Våga tänka utanför boxen och ge anställda kredit för driv och nya idéer. Anställ fler 

tjänstemän från privata sektorn. 

 Väl utbyggda digitala tjänster. 

 Vänlig och service inriktad personal. 

 Ålderdomshemmen. 

 Åldringsvården. 

 Återkoppling. Att alltid i tid svara på medborgarnas frågor. Att lyssna till opinionen. Det parti 

som har makten har inte alltid rätt i alla frågor. Slutna, partiobundna, omröstningar i 

kommunalfullmäktige borde göras ofta, utan ev. presigeförluster för majoritetspartiet. De 

rättigheter som medborgarna har enl. lag ska följas. Beslut i äldrevården är inte alltid bra för 

den sökande, pga. att kommunen inte tycker sig ha råd. Eget boende är inte alltid bäst för 

den som är gammal. 

 Äldre och sjuka ska få större och bättre omsorg genom att ha kompetent personal i styrande 

befattningar. Skolan ska vara obligatorisk och ett betyg måste uppnås för fortsatt skolgång. 

Ansvar från varje politiker av deras beslut. Annars avgå och försvinn från den politiska 

arenan. 

 Äldre omsorgen, skolan, kulturutbud. 

 Äldreboende o skola i egen regi. 

 Äldreboende Underhåll av gator och torg. 

 Äldreomsorg. 

 Äldreomsorgen. 

 Äldreomsorgs avgiften har inte ökad sedan många många år tillbaka: 100 kr / månad är väl 

ingenting för allt service man bjuder på. Det är väl dags med en ökning som skulle ge mer 

anställda på "golvet"!. 

 Äldrevård, ungdomar. Uppväxt med fritidsgårdar med utbildad personal, vi hade det jättebra. 

 Äldrevården skall utvecklas så att gamla personer skall känna trygghet. 

 Äldrevården. 

 Öka möjligheterna för att kunna nå allt i city för alla -tillgängligheten är viktigast i city. 

 Öka tryggheten i kommunen för alla folkbokförda kommuninvånare. 

 Öppenhet och tillgänglighet, dialog med berörda,. 

 Öppenhet och utveckling. 

 Öppenhet, tolerans och skapa/utveckla mötesplatser för invånarna. 

 Öppenhet. 
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