Veddige enkätsvar torg/park och bygata (tot 123 svar)
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TORG/PARK
Annan åtgärd

Ingen åtgärd alls

Uppfräshning av staaonshus

Plats för akavitetr för ungdomar och barn

Scen

Utveckling av kioskverksamhet

Planteringar, grönytor, fontän, konstverk, parbänkar

Annan åtgärd specifierad av svarande
Park med plats för både barn, föräldrar och äldre
Fler butiker, cafe, konditori tex. Ffa. mer sysselsättning för barn/ungdomar. Lekplats. Skateramp. Parkourbana.
Skatepark
Bra och rejäl cykelparkering. Trevligt väntrum under tak för tågresenärer.
Lagom mycket belysning.
Marknader, spelningar, pjäser på den eventuella scenen
Kontinuerlig tillsyn och städning
Bostäder/fastigheter/verksamheter + uppfräschning av området (bl a 39:an)
Något form av café vore trevligt som utveckling av "kioskverksamhet"
Tak över cykel parkeringen
Fotbollsmål
Bana att åka sparkcykel
Ramp
Hundrastgård
Bra trottoar och cykelbana till stationen. Fin och funktionell gatubelysning.
Högre målsättning: Riv skjul, lagerbyggnader m.m. Lastkaj och upplag bort. Ger plats för P-platser, grönytor och nybyggnader. (Jfr. Tvååker - "en paradox").
Fart hinder eller begränsningar att köra fort
Scen vid skansen för "allsång på skansen". (Mitt förslag och jag behöver hjälp av er)
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Annan åtgärd

Ingen åtgärd alls

Skyltar. "Välkommen all Veddige"

Träd, växter och rabafer

Parkbänkar och papperskorgar

Ny gatubelysning

Sänkta hasagheter

Andra åtgärder specifierade av svarande
Fler övergångsställen
Fler övergångsställen, mer säkerhet i trafiken för cyklister och fotgängare
Förbud mot tung trafik
Primärt. Sätt press på fastighetsägare att åtgärda eftersatt underhåll, göra färdigt avstannade renoveringar och röja upp på tomterna (gäller även andra gator). Bör ingå i en uppfräschning.
Ska vara lätt för bussarna & lastbilar att komma lätt genom samt mot Frillesås mycket tung trafik där. Viktigt det flyter lätt för yrkestrafiken samt företagen.
Absolut inte som Åsa .Fatta vilka problem dom har.
Bygatan ska vara inbjudande att köra in på eller passera, vilket innebär att gamla hus och annat som ser fallfärdigt ut måste renoveras och fräschas upp.
Ej uthyrda lokaler i Knallen-huset behöver få nya hyresgäster. Ser lite ödsligt ut idag.
Placera ut fler behållare för hundbajspåsar
Fler sopkärl för hundbajspåsar
Går det att få in strandpromenaden och skansen i projektet?

Ytterligare synpunkter
upprustning!
En samlingsplats för alla åldrar behövs, från gammal till ung.
Det blev inte som jag tänkt med enkäten. Man kunde inte ta samma siffra på två rader efter varandra. Så mina svar är inte vad jag ville ha
Förbättra utseendet på Hemköp. Det är hjärtat i Veddige o den ser så tråkig ut.
Snygga till tomma butiksfönster
En allmän uppmaning till alla fastighetsägare i Veddige och speciellt längs med nya "Bygatan", att vid behov göra en städning/uppfräschning av
Skulle vara trevligt att använda stationshuset till något mer. Det är en vacker byggnad! T.ex till någon verksamhet eller göra till mysigt café!
Inte bara bygatan och stationshuset behöver en uppfräschning. Även husägare i samhället behöver ta sitt ansvar och vårda sina hus och
Jag tycker stationshuset ska bevaras i gammal stil. I övrigt fina och fräscha öppna ytor och planteringar samt bänkar. Det är viktigt att det händer
Uppfräschning av simhall
Ni frågar inte om något torg, varför? Ni vill väl göra torg av parkeringen?Dessutom är det en utryckningsväg för Räddtj.
Inflyttningen till Veddige måste öka. Nu har byggnation med undantag av ett antal hyreslägenheter på Vipvägen (bra gjort) stått stilla sedan
Simhallen. Vid renovering renovera till äventyrsbad och rehab för att få bla turister till vårt samhälle. Jag påbörjade detta projekt med pga

