Det här tyckte mellanstadie- och högstadieleverna samt
besökarna vid yrkesmässan för gymnasiet åk 2 i ungdomsdialogerna i november 2019
Ungdomarna fick tre frågor om Orsa 2050:
Hur känns Orsa?
Hur funkar Orsa?
Hur är Orsa?
Vid ungdomsdialogen med elevråden fick man tillsammans
med chefer och politiker diskutera framtiden och vad som
kan göras nu direkt kring rubrikerna Miljö, Handel & Turism,
Boende, Kommunikation, Skola & Jobb, Trygghet, Fritid
samt Övrigt.

Årskurs 4-6
Orsa 2050
Hur känns Orsa?
Orsa känns bra men för att fler ska
vilja bo/flytta hit så kan det vara bra
med fler sporter.
Orsa känns som en skog
Orsa känns som ett ställe där det är
mycket skog och natur för att barn ska
kunna vara ute i skogen mer.

Det ska finnas mycket affärer.

jag.

Lika tråkigt som det alltid har varit,
men det skulle behövas: Större och fler
affärer som är närmare.

Det känns så där för att det finns inte
många ställen för att vara i. Kanske
som nån stor simhall. Det är kul att
åka skidor eller bada i sjön.

Orsa känns tråkigt och lite gammaldags, typ 1902. Jag tycker det ska bli
lite mer som Stockholm. Alltså vara
lite med i modet och ha shoppincenter.
Och jag tycker vi ska skänka pengar
till OIF, alltså Orsas fotbollsförening
så att vi kan få bättre planer och bättre
utbildade domare och tränare.

Att det blir renare i naturen.

Det kommer känna bra fast man vet
inte om det ska bli överbefolkat.

Gamla fina röda trähus/paneler. Vi
behåller det gamla.

Jag tycker att Orsa känns bra att det
inte är så stort.

Orsa känns som ett ställe med mycket
natur, skog. Man kan bygga kojor i
skogen

Hur känns det i Orsa? 13-åringar går
runt och röker. 13-åringar går runt och
dunkar musik så det låter till Kina.

Vi ska hålla oss till landet och inte bygga om lilla Orsa. Slipstensmuseet kvar.
Behålla det gamla. Vi ska vara riktigt
lantiska.

Jag vill vara nära min familj och det
känns tryggt.

Robothus för moderna moderniteter
är ej tillåtet. Folk som inte vill hålla sig
till det lantiska, annars får dom flytta
ut.
Typ som nu fast: Klädaffär, Smyckesaffär, tex Guldfynd, Glitter, Lekland
Typ som nu fast lite mer.
Orsa ska vara större
Det ska vara roligare. Alltså, det är
roligt i Orsa men större, mer saker att
göra.
Orsa känns ganska tråkigt för det finns
inte så mycket affärer så i framtiden
tycker jag det ska vara en större stad.

Orsa känns som en liten by med ungefär 10 000 invånare (om det inte blir
större)
Jag tycker det ska kännas lika tryggt
som nu. Och jag tycker att man ska
hjälm när man cyklar, dricka alkohol
när man får (Vet att jag säkert också
kommer göra det.)
Jag önskar jag kunde känna mig trygg.
Jag har en vän som bodde nära ett hus
med massa killar och då cyklade en kille förbi och stirrade medans han rökte.
Jag tycker det är ok som det är just nu.
Jag önskar att det kanske fanns mer
hus att köpa. Jag vet ej faktiskt.
Det kommer kännas fortfarande lugnt.
Det kommer vara mer invånare tror

Jag tycker att det är för liten, det blir
bättre om man ändrar någonting.
Orsa känns bra, lugnt, tyst
Det kommer väl kännas bra med det
kommer ju att vara lite mörkare på
vägarna och skogarna kommer vara
mer grönare. Men jag skulle vilja ha
fler sushi och andra restauranger. Sen
så skulle jag vilja ha polis och ambulans i Orsa 2050. McDonals saknas.
Busfabrik.
Orsa känns bra det finns mycket att
göra på helgerna och efter skolan. Jag
tycker skolorna är bra, dom ger mycket
förmågor.
I Orsa känner jag ok och respekt från
människor
Det är lugnt, inga tjuvar.
En mysig by
År 2050 kanske man börjar med nya
jobb som att plocka skräp och plast.
Alla vill ju att Orsa ska vara en fin och
säker plats därför när vi blir stora så
är ju det bra att finns en polisstation
för att det det ska vara en trevlig och
barnsäker plats. För min familj år 2050
och för andras familjer. För att barnen
ska ha mer saker att göra är ju det bra
med flera aktiviter. Det finns ju inte så
många nu.
Hur funkar Orsa?
Orsa funkar bra men det SKA finnas
en SIMHALL tycker jag.
Jag tycker att Orsa skolor är bättre än
Moras för Orsas är lite mindre och
lättare att hålla reda på alla
Om 30 år ska alla hus vara av trä och
det ska finnas ett köpcenter så man
inte ska behöva åka till Mora när man
ska handla kläder och andra grejer och
på skolan ska det vara mer roliga grejer
och större skolgård.
Orsa ska inte vara en stad för det är
supermånga köer, det händer olyckor
och andra hemska saker.
Jag tycker det ska vara bättre ålderdomshem för dom äldre, med mycket
aktiviteter.

Typ som nu fast lite annorlunda.

som jobbar för klimatet.

vända kroppen på effektiva sätt.

Det bäste med Orsa om 30 år är nog
att man kan gå i skolan hemma i typ
en app.

År 2050 kanske vi slutar använda plast
helt. I framtiden är det möjligt att det
flyttar många hit. Därför kanske det
kommer finnas fler hus.

Det ska finnas bilar som inte går på
bränsle. Bilarna ska gå på något som är
bra för miljön.

Orsa funkar bra men alla affärer skulle
vara större och mer butiker.
Orsa kommer att vara fint och mycket
natur. Man kommer bli väldigt välkomna när man kommer till Orsa och alla
är vänliga mot alla.
Orsa funkar som en helt vanlig by
Jag tycker det ska vara typ som nu, att
det är lika lugnt. Jag vill liksom inte att
det ska vara som i Stockholm, och jag
tycker att det är ganska litet.
Jag vill känna mig trygg/säker. Jag
tycker Orsa är bra som det är.
Orsa kommer funka som en vanlig by
men mera invånare
Orsa kommer få mer pengar (kommunen) och det kommer att vara finare.
Just nu känns det bra men jag vill typ
att de ska se att typ dom det gör nu.
Jag vill att de ska vara stora badhus
och klädaffärer, typ lite mera roliga
saker. Typ som en liten stad fast inte
så stor stad. Och att det ska finnas bra
jobb. Och att det ska vara bra i framtiden. Fast inte så stort. Jag vill att det
ska vara bra nu och då.
Det kommer väl funka kollektivt med
bilar, bussar och annat som åker på
vägarna. Jag tror att jag kommer att
jobba med frisör och ha en egen frisörsalong. Jag kommer nog att ha en
familj med 2 barn och en man.
Typ som Stockholm men mycket mer
electronic

Hur är Orsa?
Jag tycker att Orsa är en bra by att
växa upp i för det är nästan inga rån,
mord, kidnappningar.

Haven ska vara rena och fina stränder.
Fler lekställningar
Aktiviteter
Fler jobb

Orsa har dock väldigt lite jobb.

Fler byggnader, Trampolinpark

Orsa är bäst.

Aktivitetsplatser

Det måste bli fler jobb så alla kan få in
pengar.

Raketer till mars.

Jag tycker även att det ska finnas mycket sommarjobb för jag vill jobba och
tjäna pengar.

Mexikanska köttbullar

Skolorna ska göra bättre mat är en stor
del tror jag.

Fler butiker typ H&M, KappAhl
Alla bilar ska utrotas förutom Volvo
Basslåda på centrum

Orsa är mycket bra

Roligare i skolan

Orsa är ett eget land

Mer jakt

Bättre Vägar

Bättre vägar – det är massa hål i vägen.

Mer affärer

Godare skolmat. Man får typ fiskröv
med grädde varje dag.

Mer saker att göra
Bättre badhus med ruselbana
Bilaffär
Skoteraffär
Mycket bra skola

Några mer affärer. Det finns bara mataffärer.
Hej! Jag tycker att Orsas badhus behöver renoveras för att badhuset nu är
ganska litet.

Bra snygg

Om ni bygger flera hus och lägenheter
kommer det att flytta hit mera folk.

Mobiler som inte behöver laddas

Tack för att ni lyssnar på oss!

Privatskolor

Att dom ska lägga ner iPhone och

2019. Varje dag när jag cyklar ser jag
plast, chipspåsar osv. Jag vill inte se
plast på marken. Djuren dör. Hela
planeten förändras. Plast i vattnet. Jag
vet att politiker håller på med det här
mycket.

Slutar med Samsung och Huawei.

2050 Bättre med klimatet. Djur lever.
Jorden förändras på ett bra sätt. Inte
plast i vattnet.

Många samlingsplatser för barn, ungdomar och även vuxna. Men det måste
vara barnsäkert även där dom vuxna
är. Man kan vara gammal också för att
vara där.

Jag tror att hur Orsa fungerar beror på
vad människor vill ska hända

Klimatet ska vara bra och fint.

Vattentät telefon
Sluta med iPhone och Apple
Att sluta med BeyBoy

Jag tror nog att Orsa blir en stor stad

Det ska finna saker här som lockar
andra hit.

På grund av dom stora klimatförändringarna kanske det blir ganska dålig
luft här i Orsa. Det kanske inte bor
kvar så många. Men det finns ju många

Det ska inte finnas massa teknologi
överallt för det måste finnas saker att
göra med kroppen. Så det ska finnas
gym, lekplatser och bra ställe att an-

Apple
Fler ridskolor i Orsa
Ny Stranger things-säsong varje månad.
Stranger things world

Mer hotell i Grönklitt så fler vill komma dit. Även snö åter om i Grönklitt.
All skog på väg till Grönklitt – där ska
vi bygga gårdar/bondgårdar/bostäder.
Mer växter i skolan

Stranger things restaurang

Folkträffar och marknader så alla folk
uppskattar varandra.

Rullskidbana

Bygga caféer runt byarna

Kul om slipstenmuseumet blir kvar
och har utvecklats.

Kiosker i dom lite mindre byarna.

Nytt utvecklat badhus med flera aktiviteter för alla åldrar.
Vi sk inte bygga om lilla Orsa för
mycket.
En eller flera klädaffärer såsom H&M,
Lindex, KappAHl mmm
Ett fräsch pensionärshem med roliga
aktiviteter.
Fler jobb till alla
Fler aktiviteter, t ex simhall
Fler restauranger, t ex Pynschos
Det ska vara roliga grejor att göra för
dom små. Lekparker, Lekland.
Pensionärshem/äldreboende: aktiviteter

Någon mer restaurang i Orsa centrum.
Fler aktiviteter.
Och de gamla ska ha det bra. Och
barnen ska ha det kul, roligt och mer
elbilar.
Pumptrack
Skatepark
Karuseller
Gamla ska ha det bra.
Vi ska ragga brudar
Jag vill bo i Borlänge
Världen tas över av marsianer och
pluto
Flygande skolor, flygande skotrar

Ett badhus med mer aktiviteter så folk
vill komma hit.

Självkörande bilar, flygande.

Fräscha bostäder/hotell men ändå
behålla det gamla.

Mer backar i Grönklitt.

Klädaffärer som H&M, Cubus osv
Folk som inte vill hålla sig till det lantiska får flytta ut.
Skolorna ska ha bättre mat, men det
ska hända så fort som möljigt.

Cykelbutik
Mer butiker, lite coola hus och mer
mysiga platser.
Det finns typ inget att göra.
Jag önskar liksom att det fanns mer
saker, att det ska finnas museum.
Lite mer blommor, bär, träd, buskar!!

Det skulle varit mysigt ute.
Husen skulle vara olika konstiga hus,
och det ska vara roligare att gå istan
Mer backar i Grönklitt
Sluta släppa ut för mycket koldioxid
och sluta förorena jorden annars händer det här: att jordskorpan bli ostabil
och jordskorpan sjunker ner i jordens
lava och jordens kärna och gå mer, åk
helst inte bil.
Jag vill att det ska finna spårvagnar så
man kan ta sig till olika platser i Orsa.
Om man är i Orsa centrum och vill till
campingen så orkar man kanske inte
gå dit, men om det finns spårvagnar
så kan man bara hoppa på spårvagnen
och åka.
Det ska också finnas ett shoppingcenter med klädaffärer och sminkaffärer.
Jag vill att det ska finnas utbildning till
make-up artist.
Det ska vara en jävla massa Volvos.
Det ska vara V70, 240, 945,740 med
d24 och skorsten men inga Stockholmare. Sen ska SD vara dom som bestämmer. Volvo för fan.
Jag tror att det kommer att vara nästan
lika dant, bara lite nya saker och affärer.
I framtiden tror jag att alla barn kommer att vara jättebortskämda. H&M
kommer nog inte att kallas H&M då.
Dom kommer att skriva Hennes &
Mauritz. Jag tror allt kommer att bli
mycket dyrare.
Det kommer att finnas genomskinliga
bubblor som man flyger runt med.
Man kommer att ta körkort när man är
typ 15 år. Det kommer att finnas fler
gymnasium och många, många kolor.
Zombie apocalyps
Jobba med: Skjuta Zombies.
Eller så tar robotarna över världen.
Jag behöver fler affärer. Vill inte åka
iväg för att handla.
Jag vill starta ett djurdagis mellan
Mora och Orsa så det är tillgängligt för
många.
Alla affärer som inte finns i Orsa
Jordens undergång på alla skolor.
Ett badhus
En tennisplan
Ett ålderdomshem

Biltema
Volvobutik
Volvoraggare i hela Orsa
Lägenheter överallt
Jag tycker det är bra här i Orsa och jag
tycker att det är ganska litet och fint.
Jag tycker att det ska bli gratis med
bussåkning till och från skolan.
Orsa är ett fint litet samhälle och skolorna är bra, i alla fall våran skola.
Jag vill att Orsa ska vara mycket grönare, alltså mer träd, skog, gräs och
växter. Mer uppstädat.
Man kan riva ner byggnader och bygga
nya hus som är mer moderna.

skulle vara bra om det skulle finnas ett
köpcentrum.

Bra om vi haft simhall med rutschbana.

Det behövs fred.

Det skulle även vara bra med en gågata.

Det behöv inga knarkare
Det ska finnas mer saker att göra i
Orsa
Det ska finnas mer företag och affärer
i Orsa
Det ska finnas mindre utsläpp och
mindre engångsförpackningar
Det ska finnas en tunnelbana.
Det finns läskiga knarkare
Mer roligare grejor att göra här
Man kan starta fler företag i Orsa

Jag vill att Orsa ska ha mer aktiviteter

Det ska finnas Kupolen

Husen och lägenheterna och affärerna
ska bli lite mer moderna och ha liv i
sig.

Det kommer finna flygande fordon

Det kommer finna rullande trottoarer,
vill jag.
Jag vill att det ska finnas mer färg på
husen.
Jag vill att det ska finnas mer soptunnor annars kommer Greta Thunberg
och tar dom i öronen.
Måla alla lägenheter
Gratis slalomåkning i Grönklitt upp till
15 år för dom som bor i Orsa
Gratis att bada på campingen till 15 år
för dom som bor i Orsa.
Ett eget U11-U12 hockeylag i Orsa.
En ny lekpark i Orsa
En slalomhopppark i Grönklitt
Mer fotbollsplaner
Mer turistattraktioner
Mer leksaksaffärer
Mer sportklubbar
Det finns ölburkar överallt
Orsa om 30 år? Elsparkcyklar i Orsa.
Det är renare i Orsa.

Det är viktigt att det finns bra skolor
och jobb och att det ska finnas lekparker som barnen kan leka i och dagis.
Det kommer att finnas Coop, Ica,
Willys och Hemmakväll att handla mat
i och det kommer att finnas AB Karl
Hedin och Apoteket. Det kommer att
finnas mycket hus och bostadslägenheter.
Jag vill att det ska finnas cheerleadinggymnastik som man kan hålla
på med i Orsa och att det ska finnas
ett basketlag. Det måste finnas ett bra
hotell och en bank. Jag vill att Orsa
SK finns kvar och att det är många fler
som är med i Orsa SK.
Det ska finnas bussar som inte krånglar så man kan ta sig till träningar och
andra ställen.
Orsa är fint, trevligt och mycket folk
som campar på sommaren.
Jag vill att Orsa ska ha ett hunddagis så
när jag blir stor kan jag jobba där.
Jag vill att det ska finnas gymnastik i
Orsa.
Orsa funkar sisådär. Det kan vara
många som är lite taskiga, dom som
går typ i 7,8,9, men annars är det bra

Jag tycker det ska vara ett sjukhus i
Orsa så man slipper åka till Mora.

Orsa är fin och kul. Det finns mycket
att göra. Jag är glad att bo i Orsa. Jag
tycker om Orsa jättemycket.

Det är bra att Orsa är en liten kommun. Det känns typ säkrare.

Orsa känns tråkigt. Vi vill ha en ny
simhall, en bra ishall och hockeylag.

Jag tycker Orsa är en bra stad men det

Dåligt

Orsa är sämst för mig i alla fall
Jag ska bli en arkitekt och bygga hus i
Orsa
Jag tycker Orsa ska ha en klädbutik, en
stor.
Jag vill inte att Orsa förändras. Jag gillar Orsa. Jag tycker att Orsa är bättre
än Stockholm och Borlänge och Falun.
Jag vill inte att Orsa ska ha så mycket
saker.
Jag vill inte att dom ska knarka och blir
fulla.
Jag vill att det ska finnas ambulanser
för tänk om någon är sjuk, sen får den
inte rätt tid, sen dör personen och jag
tycker att det ska finnas alla räddningstjänster och mer sjukhus.
Ska se likadant ut.
Ska finnas bra jobb. Vill bli lastbilschaufför.
Att det ska vara mycket godisaffärer,
skolor och jobb.
Jag vill ha Subway och Hemmakväll
Jag tycker det är viktigt med skolor,
jobb osv.
Jag vill även ha mer klädaffärer som
exempel Bikbok, Gina Tricot och mer.
Jag kommer att flytta till Australien.
Jag vill att skogen ska vara kvar.
Jag vill inte att 5 G ska vara i Orsa.
Det ska inte vara övervakat överallt.
Robotar får inte byggas.
Att det inte sprängs något eller att någon gör så det brinner.
Att man inte släpper människor som
har gjort ett mord.

Inte bilar som flyger lite ovanför marken.
Mycket sjukvård, ambulanser, brandbilar, poliser, bärgningsbilar Ett stort
sjukhus i Mora.

Lyxvillor /Lyxlägenheter

och att det många lekställningar som
är bra för mindre barn. Annars finns
det mesta.

Sälja flodhästar för 3000 kr

Bättre fiskeställen

Flygplats

Jaktpark – vilda djur att titta på som
finns i naturen.

Robotpolis

Jag tycker det ska finnas mer affärer.
Det ska finnas sjukhus, mera sjukvård
liksom.

Undervattensmuseum

Mer klädesaffärer mm

Pizza Hut

Fler busshållplatser. Mer trottoarer vid
stora vägar.

En stor spelaffär

Mindre plast.
Ha kvar mataffärer
Ha kvar Digerbergsskolan.
Jag vill att Guldfynd, H&M, Lindex,
MAX och flera affärer ska finnas här.
Kanske.
Jag vill att Orsa har fått en ny affär då
2050. Gant.
Mer sjukvård. Jag tror det kommer bli
mer skräp i Orsa 2050. Det har mycket
bättre grejer då 2050. Jag vill att slalombackarna ska vara kvar.

Sportbilsaffär

INet
Jag tror att vi i framtiden ska flytta till
nån stad som Stockholm eller Göteborg.

Restaurang som serverar älgkött och
burgare
Datorer ska va billigare.
Det är ljust, mycket hus, mycket träd.
Kanske det ska finnas mer träd
2050 Kanske man lever inte till 2050,
vem vet det?

Det är kul att vara i Orsa

Tunnelbana

Det är ganska många butiker och affärer

Julaffär

Det finns hus och lägenheter.

Finns att göra på fritiden

Massa djur, t ex hästar, hundar, katter
mm

Dollarstore

Det är kul i Orsa att va med kompisar.
Man kan bygga nån snabbmatsbutik.

Nya simbassänger

Nya bättre simbassänger
Yoump eller bounch

Om jag ska bo kvar i Orsa så ska det
vara mer affärer och mataffärer.

Lite större stad och butiker. Gågator.

Lagligt att bränna däck på gatorna

Mer saker att göra

Bil- och reservdelsaffärer

Det borde finnas fler mataffärer och
klädaffärer

Fina hus/lägenheter

Merca krusingar.

Matställen/McDonalds

En ny sporthall. Innebandyarena

Natur nära en stor stad

Flodhästar ska springa runt fritt i hela
Orsa + valrossar från Bohuslän

Det har mycket bättre grejer, verktyg,
mediciner och mer sjukvård.
Jag tror att det kommer att vara mer
vegan än kött.
Jag tror att det kommer bli mer skräp i
naturen. Jag tror inte att jag bor kvar i
Orsa 2050. Det bästa med Orsa är att
man är trygg.

Badhus/äventyrsbad
Trampolinpark

Det ska finnas Mediamarkt, Max, Ica
Maxi

För att Orsa ska bli bättre borde det
finnas fler sporter att gå på. Och kanske någon mer affär.

Verkstad

Droger (snus, cigaretter) slutar säljas.

En mataffär här uppe och inte bara
nere i Orsa, t ex nära Bergetskolan/
Digerberget.

Det ska finnas ett köpcenter med mat
och andra butiker och jag tror att jag
bor i Orsa när jag blir vuxen.

Tunnelbana skapas i Orsa

Det ska finnas en trampolinpark.

Självstyrande bilar

Det som är bra med Orsa är Grönklitt

Jag vill att det ska finnas skolor och
läkarvård. En djuraffär där det ska finnas husdjur som man kan köpa. Nya
pooler på campingen och bubbelpool.
Och så vill jag ha Dollarstore.

Sänkt pris på villor, lägenheter

Biltema

Gratis busskort som man får i brevlådan när året börjar. Mer lekparker för
barn att leka i. Ett ställe med dator där
man kan spela massor av spel.
I Orsa tycker jag det ska finnas många
lekparker för barn. En djuraffär där
man kan köpa husdjur.
Så vill jag ha typ Dollarstore, Max 0ch
McDonalds. Öppna många sushi- och

Att man ska få gratis busskort i brevlådan-

Jag hade tyckt att det hade varit bra
om det hade funnits mer aktiviteter för
barn, t ex lekhus, mer lekplatser och en
till skola.

på tv/telefon/iPad och så tror jag att
mer människor kommer leva här.

Att det finns affärer Finns hus som jag
tycker om att gå till. Alltså Kulan där
får jag göra vad jag vill.

Jag gillar att läsa och kommer att göra
det. Därför hade jag velat ha ett till
bibliotek.

Mer vägar

Och att det finns arabiska affärer.
Ibland vill någon ha kött som inte är
gris. Kött som är nötkött och köpa
saker från arabiska affärer.

Jag hade velat ha ett Titanicmuseum
för jag älskar Titanic. Sen kanske ett
historiemuseum.

thairestauranger.

Man får köra skoter på vägarna
Cykelbana på campingen
Mer hjälpmedel i skolan
Polisstation i Orsa
Skoter på vägarna i Orsa.
Man får köra skoter när man är 10 år
Zoo
Mindre utstläpp
Posion Island i Orsa
Lazertag i Orsa
Viktigt att ishallen finns kvar för att jag
ska kunna forsätta.
Nån klädaffärer så man inte slösar på
bensin för att åka till Mora för att köpa
kläder.
Men det är bra att Skeer finns.
Gucci, Balencinsa, Fenai
Modernare hus
2050 kommer jag flytta till Stockholm
Om det finns i Orsa – bra jobb och jag
kan vara i Orsas fotbollslag.
Jag vill att det ska vara fler skridskohallar. En för konståkning, en för ishockey, en för valfritt.

Fler höghus
Mindre plast
Fler och bättre sjukhus
Mer lön
Fler taxibilar och chaufförer
Fler bibliotek
Större bibliotek
Bokhandel
Mer restauranger och kaffeer
Det finns väldigt mycket plast och
skräp på våran planet. Varje gång jag
går ut så ser jag massa plastpåsar och
chipspåsar och sånt. Till och med så
kan det om några år -eller 2050- finnas
mer plast i haven än fiskar.
Det är viktigt att det finns mat, hus
och jobb i Orsa.
Det är bra att det är ganska litet och
mindre trafik. Det vore bra med någon
skola till i Orsa.

Bättre saker i skolan
Mer badplatser
Mer soptunnor
Barnens rättighet att vara med på lek
och fotboll !!
Jag tror att Orsa behöver mer hus och
människor till framtiden.
Orsa är bra tror jag kanske.
Jag vill att vi ska ha bättre saker 2050
Bättre hus och skolor
En flygplats
Modernare saker, mer vita och svarta
saker.
Jag vill att vi ska ha mer badhus i Orsa
2050
Orsa för coolare saker, t ex Ariana
Grande-parfym
Och jag vill att Orsa ska bli populärt
2050.
Orsa ska bli större och mer affärer.
Simhall för att alla barn ska kunna lära
sig simma.
Finare hus så fler vill flytta in

2050 så kommer jag nog bo någon
annanstans. Orsa känns bra och mycket skog.

Att vi fixar mer blommor att ha och
dekorera med.

För att det är en liten stad men i framtiden kommer det bli större.

Att träffa familjen

Jag tror att om man har mer aktiviteter
så kommer barn att sluta att spela spel

Ett café.
Mer fotbollslag
Mer poliser

Att jag träffar familjen när jag åker till
Toronto. När det är sommar åker jag
tillbaka till Orsa.
Jag vill flytta till Mora. Orsa är litet så
jag vill behålla Orsa.
Fler sjukhus så när barnen/vuxna blir
sjuk så får de snabbt hjälp.
När jag blir stor då vill jag försöka
bygga en flygbil.
Robotar som man styr inuti
Jag har det bra nu 2019, jag har kompisar och familj nära mig för alltid.
Bra mat, bra kläder, Jag blir glad av
djur. Elsparkcykel, Elegantare 2050,
Jag gillat att jobba som doktor.

Gymnasium

Ambulansstation i Orsa

Flera sportaktiviteter eller bara aktiviteter

Zoo

Aktiviteter för pensionärer
Mer trafik
Mer jobb så att kommunen tjänar mer
pengar till skolorna

Fler lärare

Ett skydd ifall Trängsletdammen skulle
spricka

Lägenheter till tiggande

Mer idrottsklubbar

Mer bänkar med buskar bredvid och
mysiga lampor.

Mer lokaler

Fler språkalternativ
Mer aktiviter som friidrott, karate mm
Finare rondeller
Löpbana

Fina och bra skolor

Mer utrustning
Mer pengar till idrottsklubbarna
Spara all fin natur !
Bättre kvalitet
Bra lön
Bättre snöbanor i Grönklitt
Alla har elbilar

Bättre sjukvård

Jag vill att det ska finnas karate här i
Orsa

Målarhall.

Mer tryggare lärare

En till skridskohall

Finare i byn eller något Subway i Orsa
Och Pizza Hut.

Mysigare i klassrum, bekvämare stolar
och måla om klassrummen i till fina
färger

Prison alien

Polis och akutsjukvård för då kan Orsa
bli mer säkert och lätt att skaffa sjukvård.

Bättre ishall

Mer bussar

Jump i Orsa
Lastertag i Orsa

Mer butiker som t ex Rusta, H&M,
Jysk

Fler skolor, dagis

Mera slalombackar och off pist

Mer affärer så man inte behöver åka
till Mora för att bara handla en t-shirt

Bra förutsättningar för fotboll och bad

Djuraffär

Högskolor

Fler spelrum
Lekland
Prison Island i Orsa
Yoump i Orsa
Lazertag i Orsa.

Årskurs 7-9
Ors 2050
Hur känns Orsa?
Övergivet. Alla bor i Stockholm eller i
städerna
Det känns bra att bo i Orsa för att
det är en liten stad som är trygg och
vacker.
Orsa känns bra. Jag känner mig ganska
trygg i Orsa. Det känns som en bra
plats att bo på. Inte för stort och inte
för lite
Orsa känns som en liten mysig by i
Dalarna som är ganska känns som
många vill åka till Några saker är
Grönklitt och Campingen.

Bättre vård

Bättre omklädningsrum för jag duschar inte på gympan för jag är inte
trygg.

Elbilar

En akut i Orsa.

Mer aktiviteter som karate och mer

Roligare saker att göra på bassängerna

Jag tycker att i Orsa 2050 ska kännas
trevligt när man kommer hit. Man ska
känna sig välkommen. Men det ska
inte kännas jättestort för då blir det
inte så lugnt, ungefär som nu.

En till simhall

En till ishall så alla får istid

Man ska känna sig välkommen.

Polis

Alla har elbilar

Någonting miljövänligt

Shoppingcenter, klädbutiker McDonalds och håll Lillåvallen ren så att det
blir mer publikvänligt.
Mer affärer.

Jag tror det kommer bli större/Kännas
större. Allt kommer kännas mer smidigare inom butiker och business inom
jobb.

Polis=tryggare
Flera lägenheter= Fler vill bo här
Fler butiker = Flera vill jobba och leva
här.
Höghus

Man får köra skoter när man är liten

Det är en liten by som man känner sig
hemma i och det är lugnt och mysigt
och man kan få mycket kompisar.

Max i Orsa

Det känns tryggt och lugnt.

Mer hjälpmedel i skolan

Rent, fin miljö och fortfarande fin na-

tur att va i.
Om jag fortfarande bor kvar här när
jag får barn skulle jag vilja att de växte
upp bland mycket natur, teknologi
i världen utvecklas och kontrollerar
människors liv mer och mer. Jag vill att
mina barn ska ha möjligheter att växa
upp utanför mobiler och datorer. Det
ska ha möjligheter att hänga med sina
lokala kompisar i fritidsgårdar istället
för att kommunicera över nätet osv.
Jag vill att Orsa ska kännas som att bo
i en miniby. Att det ska vara tomt, och
bara att det är vuxna och pensionärer
som bor här. Jag vill att turismen ska
minska på sommaren för att det ska
hända måste det finnas mer aktiviteter
inte bara på sommaren. Jag tror att
Orsa kommer fungera bra 2050. Men
skulle aldrig bo kvar här. Det finns
många affärer. Det finns en bensinmack så jag tror att man kommer bo i
Orsa.< Orsa är tråkigt.
Det är viktigt för alla att känna sig bekväm och trygg där man bor. Jag tycker att det borde finnas mer områden
där större barn kan hänga. För ibland
när man t ex är på Amore eller nåt så
brukar man bli utkastad. Fast det händer mer på Daisys.
Orsa känns bra men tråkigt. Det finns
inget att föra på vintern om man inte
tycker om skidor och skridskor.
Invandrarnas hemstad. Menar inget
rasistiskt men det känns så.
Alla vill flytta hit.
Det är rent.

dom ska inte behöva gå runt och vara
orolig.
Fortfarande ”lilla Orsa”, ingen stad
Alla oavsett hudton, religion eller hur
man identifierar sig ska vara välkomna
i Orsa.
Jag vill att det ska kännas tryggare och
få en trevligare miljö. Mer variation.
Det känns väldigt instängt och det
finns inget att göra här.
Orsa är som det nya Malmö, det kommer att vara tråkigt som fan. Men man
vill att det ska vara som i Malmö där
lite händer.

Det funkar dåligt tycker jag, man kommer inta att ha något att göra sen 2019
till 2050.

Orsa är lite ostabilt nu för tillfället för
att det är lite väl många invandrare
som skrämmer oss lite.

Det funkar bra. Tror att det kommer
bli större. Större hus, mer byggnader
och mer folk så allt kommer antingen
bli billigare i butiker eller större i pris.

Orsa är som Orsa fast med lite mer
förstörelse
Orsa känns eller är ett lugnt ställe.
Orsa funkar inte på nåt sätt, men Orsa
är tråkigt därför att det är litet köpcentrum. Är litet och det finns inga
välbetalda jobb. Måste lyssna mer på
de mindre. Ge oss konstgräsplan på
Lillåvallen.
Fler affärer. Lite mer som händer men
ändå litet och mysigt tryggt, naturvänligt. Har byggt ett gymnasie, bättre och
mer bostadsmöjligheter. Bra ställe att
växa upp på men när man blir äldre
kanske man vill flytta till något större.

Jag vill att det ska vara en mysig plats
med trevliga invånare samt mycket att
göra.

Det kommer att finnas mycket mer
folk i Orsa år 2050.

Orsa ska kännas som en trygg by där
ingen ska behöva känna sig otrygg och

Man ska känna sig välkommen.

Ganska bra förutom att jag bor där.

Orsa kommet att kännas som Mora
gör nu.

Det känns som att bo i en stad. Det
har blivit mer lägenheter och åkrarna
börjar försvinna. Luften blir sämre.

Orsa 2050 funkar väl bra, det ska vara
smidigt att ta sig hit och dit från olika
ställen. Det kanske ska finnas någon
liten klädaffär. Det ska nog vara mer
folk som jobbar nere på campingen så
att stranden blir fin, utan kottar och
barr så att det känns skönt att gå på
stranden en fin sommardag.

Orsa känns bra men det kan förbättras.
Lägenheterna kan bli finare.

Jag tror/hoppas att Orsa kommer vara
en trygg stad/by där man kan göra så
mycket som möjligt. Det finns säker
mer lokaler och jobb. Det kommer
säkert fler människor som bor här och
det ska vara en trygg plats där man
kännar att man kan vara trygg och
passa in precis som man är.

Orsa 2050, 43 år gammal. Det känns
hemtrevligt och större. Mycket affärer.
Färgglatt. Höghus (glashus) Fin båthamn, Köpcenter.

Jag tycker det fungerar bra. Med hjälp
av alla människor. Exempel polis,
brandkåren och sjukhus.

Det ska finna trygghet, olika aktiviter,
många yrken. Man kan vara med kompisar. Det finns ställen att vara tillsammans med sina kompisar. Hockey
butik ska finnas. Nya industrier. Orsa
är bra.

Tråkigt och det finns inget att göra.
Hur funkar Orsa 2050?
Jag vill att det ska finnas mer högstadieskolor, mindre antal elever i varje
klass, ett köpcentrum, restauranger,
snabbmat som Max McDonalds, cykelbanor, bättre vägar, bygga mer sjukhus,
djurpark, tivoli, frisör.

Inte så mycket trafik

För att jag skulle kunna bo här i framtiden vill jag att det ska hända mer i
Orsa. Jag kan inte exakt komma på
vad, men just nu finns det nog inte så
mycket att göra för både vuxna och
barn.
Om jag ska bo i Orsa är det ju bra om
man har ett jobb här. Just nu får jag en
känsla av att de flesta jobb som finns
handlar mycket om bygge, fiske osv.
Jag skulle vilja ha lite mer stimulerande
jobb typ. Att få lite yrken från alla ställen i Sverige.
Tryggare i Orsa. Mindre vargar så man
slipper vara rädd på nätterna
Renovera hus, lägenheter osv. Gör de
finare för just nu ser det ganska tråkigt
och dystert ut. Då skulle säkert det
locka mer folk om staden ser fin och
mer levande ut.
Skaffa fler butiker, ett köpcentrum för
det blir fler arbetstillfällen och om de
finns fler butiker så lockar de ju också
mer folk att flytta hit. Och så slipper
man åka hela vägen till Mora/Borlänge
osv vilket blir bättre för miljön och
kommunen får mer pengar genom alla
affärer.
Orsa ska vara ett ställe där det finns
saker att göra och ett ställe där man
vill vara och kanske ta en minisemester
någongång. Orsa är också ett ställe där
folk är trevliga och snälla och om man
åker härifrån så får man ändå en liten
hemlängtan. Med saker att göra ska det
nog vara lite mer aktiviteter, tillexem-

pel att man kan löpträna och tävla mot
andra lag och kanske handboll. Men i
alla fall så att folk vill hålla igång mer
istället för att bara sitta inomhus.
Eller så tror jag att Orsa kommer va
ett tomt ställe där alla har flyttat ifrån.
Men jag hoppas att Orsa kommer vara
lika bra som det är idag.

kan förbrukas till någonting bättre och
fräschare.
Mer saker som händer i Orsa så att det
inte alltid är så dött
Lite mer jobbalternativ.

bostäder.
Det ska inte vara så skräpigt.
Att det ska finnas någon aktivitet på
vintern.

Mer fint i centrum, Mindre skit på
gatorna (snus, cigaretter och sånt)

Satsa mer på sport (ungdomar) så t ex
Orsa hockey och Orsa fotboll inte får
lov att läggas ner.

Mer affärer, mer hus och lägenheter.
Öppnar ett gymnasie, gör nya byggnader t ex sporthall, badhus.

Mer aktiviteter.

Göre an sporthall med flera sporter i .

Skolor

Mindre pizzerior.

Orsa kommer nog vara lite som en
stad, men jag hoppas ändå det kommer vara lite som det är. Att det inte
ska vara spårvagnar och sånt, det ska
typ nästan kännas gammalt.

Gladare lärare. Såna som faktiskt vill
lära ut och inte är där bara för pengar.
Mer psykologisk hjälp till ungdomar
som har det dåligt (såna som pratar
och förstår). Bättre busschaufförer.
Dom kan vara jätteotrevliga och sura.
Skulle vara bätter om dom var snällare
och gladare mot barnen och andra.

Vi har inte lika mycket trafik som
Mora

Bättre mat i skolan.

Bort med pride.

Mer affärer (kläder, djursaker) Mer
restauranger och mer saker att göra på
fritiden.

Kanske bygga Mora och Orsa tillsammans så det blir ett ställe.

Allt har blivit 20 kr dyrare, bensinen,
diesel att ladda sin bil, att få gå på
toan. Maten har blivit dyrare.
Jag tycker det ska finna mer jobb i
Orsa och att det ska finnas lite mer
bostäder, skolor och dagis och att hela
Orsa har blivit större i centrum.
Förhoppningsvis så ska det finnas jobb
för alla, skolor som fungerar, poliser,
brandmän och sjukvård så alla mår bra.
Det borde också finnas saker för unga
att göra.
Jag tror Orsa har blivit lite större, mer
hus och lägenheter och jobbplatser. Jag
hoppas som sagt också att det finns
fler saker för ungdomar och barn.
Olika ställen att hänga och olika roliga
saker att göra.

Kläder och pysselaffärer.
Om 30 år tror jag att det är mer restauranger och bilträffar.
Lite snålt med affärer. Vägarna är dåliga. Underhålla Orsa bättre.
Funkar väl bra.
Orsa är lite sunkit.
Fler idrottsplatser

Orsa funkar bra tycker jag. Det är väldigt fint här.

Prata ryska

Alla bussar ska funka och tidtabellerna
i Orsa är mycket bättre. Dalatrafiks
personal är trevlig också.

Mer lägenheter i Orsa

Bättre kollektivtrafik, större variation

Fler jobb Shoppingcenter, affärer

Det finns bussar som åker oftare, kanske var 30 min.

Mer säkert, mer träd, 3dprinters som
kan göra mer

Styrs av druglords och det är som fäboden. Den slår igen och det är nog
hög kriminalitet

Större sporthall, större ishall, bra
skidåkning, bra hus/lägenheter, mer
skog, McDonalds. Frigående kossor i
centrum.

Om jag fick bestämma skulle Orsa
bygga mycket skolor, hus, lägenheter
så att Orsa ska växa.
Tråkigt. Behövs mer fritidsaktiviteter.
Hur är Orsa 2050?
Bättre miljö
Gamla byggnader som står tomma

Att det finns mycket jobb
Mer som Mora. Affärer

Mindre farliga människor, fler caféer,
mer älgar.

Fixa vägarna
Minska invandring blir ett tryggare
Orsa
Bort med varghelvete

Göra ett shoppingcenter i Orsa och
göra Orsa större.
Bygga ett gym och lekpark tillsammans
kanske så bra att man kan tjäna pengar
genom att ta betalt så man kan bygga
fler affärer så fler kan få jobb och tjäna
pengar.
Ett ungdomshängställe så ungdomar
har någonstans att vara i Orsa.
Fler högstadieskolor så fler människor
vill flytta till Orsa.
Göra det säkrare här i Orsa så föräldrar vågar låta barnen vara mer ute.
Ha mer aktiviteter som skulle locka in
ungdomar genom att ha tävlingar där
man kan vinna små priser.
Kanske nån mer liten affär med ex
kläder eller prylar.
Mycket musikevent, konserter, gratis
musikskola för det är bra nu.
Möjlighet till träning, gym och elljusspår där man kan jogga.
Bra skolor där banen kan känna sig
trygga även på högstadiet.

En bra simhall.

Satsa på turism, ha aktiviteter året runt,
t ex kanotturer, Grönklitt, ridning.

Fler jobb & affärer så man inte behöver åka till Mora hela tiden.

Idrottsföreningar så unga kan spela
fotboll, hockey, innebandy.

Ett köpcentrum, där alla frisörer och
pizzerior och andra affärer kan flytta
till så att alla tomma lokaler kan bli

Att det finns roliga jobb.
Bättre tandläkare.

köpcenter, lekland till barn för att få
mer folk till Orsa.

Bra sjukvård och äldreomsorg.

Finare byggnader

Lekparker/lekland för de små.

Bättre lekplatser.

Gratis buss för unga.

Skicka ut dom som förstört.

Kortfattat: Hängplaster, ställen där
man kan träffas.

SD styr Orsa.

Jag bor inte kvar i Orsa 2050 för att jag
vill inte det, men jag flyttar nog tillbaka
när jag har familj.

Det är tryggt nu, men om alla knarkare
och alkoholister drar hade det ju varit
bra.

Bilar förbjuds och cyklar blir mycket
billigare så istället för bilar så åker man
buss eller tåg.

Önskelista hur Orsa ska vara:

Det kommer finnas ett ställe där det
finns massa klädaffärer så man slipper
åka till Mora hela tiden.

Affärer, ex klädaffärer
Fritidsgårdar
Friluftsliv.
Jag skulle inte vilja behöva åka till exempelvis Mora och Borlänge för att
köpa kläder och andra nödvändiga
saker.
Jag skulle vilja ha ställen där man kan
hänga med vänner, men att det ställena
ändå är trygga och säkra så att det exempelvis inte blir kriminalitet.

·
·
·
·
·
·
·
·

Köpcenter
Snabbmat
Bagerier
Sjukhus
Villor
Stugor
Djuradoptioner
Bra skolor!

Mer kollektivtrafik

Det skulle inte heller vara helt fel att
ha fler matställen som t ex Max och
McDonalds.

Mer pengar på skolmat

Fortsatt småstad

Bussar som går mycket oftare. Mer
kollektivtrafik.

Fin miljö, många träd/blommor
Köpcentrum
Bättre simhall m varmt vatten
Gokartbana

För barnen kanske leksaksaffärer

Mer pengar på skolmat.
Mer satsning på att barn ska träna eller
röra på sig

Det kommer finnas mer caféer, t ex
Expresso house.
Det känns som för många invandrare
är här.
Som vanligt.
Om jag fick bestämma skulle flytta alla
utlänningar.
Skulle ge alla hus
Mer affärer, större. Ha 13+ öppet
24/7
Jag hoppas att det ska finnas mer att
göra för jag tycker att det är ganska
tråkigt och så.
Jag vill inte flytta från Orsa i nuläget
för de är en bra vilttillgång.

Fler aktiviteter att göra året runt.

Det ska finnas hyr-elcyklar och
elsparkcyklar.

Behåll Björnparken + Grönklitt.

Det ska finnas ett tivoli här.

Grafittikonst.

Det måste finnas saker att göra.

Fortsatt liten ort

Det måste finnas jobb.

Vill man börja på en sport ska man
kunna det. Eller om man vill äta nån
speciell mat ska det också gå.

Bevarad välskött skog + övrig natur

Det ska finnas att hyra elsparkcykel.

Enkelt och tekniskt

Gokartbana

Det ska finnas en nöjespark som Liseberg.

Orsa har blivit smutsigare. Alltså det
finns mer skräp på marken. Luften är
smutsig.

Hängställen, typ skateboardramp mm
Klättervägg (stor)
Fler aktiviteter för äldre ungdomar och
inte just för ex 11-åringar.
Fortsatt lugn och trevlig miljö.
Trygga platser med mycket natur.
Fritidsgård för ungdomar.
Fler aktiviteter för äldre ungdomar.
Det ska fortfarande vara en lugn och
trygg miljö.
Gör det finare i Orsa. Finare byggnader.
Fler butiker så att det finns fler jobb
och så att man inte behöver åka till
Mora för att handla t ex kläder.

Jag tycker att Orsa just nu är väldigt
fint. Speciellt på sommaren och på olika högtider som tex midsommar, julen
och halloween.
Jag tycker det är extra fint i Orsa då,
för att det är mer pyntat och det känns
mer hemtrevligt och lite roligare.
Jag önskar att det minskades med bilåket.
Jag tycker att Donken eller Max borde
finnas i Orsa. Eftersom vi ändå bygger
en massa hus och lägenheter så kan
dom väl bygganån till restaurang.
Eftersom att Donken har öppet nästan
hela tiden. Det är bra.
Det som hade behövt är att det är mer
affärer och mer saker att göra t ex ett

Jag hoppas att det blir mer jägare och
mer djur.

Men för att förhindra allt så ska vi försöka att hindra att hugga ner skogar,
för då får man bättre luft. Vi behöver
mer soptunnor så det slipper bli så
smutsigt.
Mer jobb så det blir mer skatt så skolorna får mer pengar. Då kan de köpa
saker för att skolan ska bli rolig.
Cigaretter och snus ska sluta säljas helt.
Mera platser och stugor till campingen.
Aktiviteter och sporter borde finnas så
alla kan göra det de tycker om.
Det kommer nog att vara större. Mer
bostäder. Att det kommer finnas klädbutiker och mer restauranger/matställen.

Jag vill att det ska finnas klädaffärer,
alltså HM, Cubus
Och sen vill jag att det ska finnas typ
Bodyshop och såna affärer.
Och sen vill jag att det ska finnas Max
och McDonalds, för då kommer Orsa
att vara perfekt 2050.
Crossbana utanför Orsa
Det ska finnas en skoter bana. Gratis
diesel och bensin.

Mer idrott i skolorna.
Få färre missbrukare
En ungdomsgård som är bättre än den
nu, som har bra rykte om ungdomsgården.
Mindre pizzerior, mer butiker (klädesbutik, skobutik)
Fler busstransporter till Grönklitt,
Borlänge, Mora

i timmen. Dalatrafik är sämst. Fixa
Dalatrafik. Busstiderna funkar inte.
Otrevlig personal.
Alla oavsett hudton, religion eller hur
man identifierar sig ska känna sig hemma och trygg och inte bli utpekad eller
få fula ord mot sig. Orsa ska kännas
trygg och välkomnande.
Tryggt. Blandning mellan olika
människor och alkoholism och knark
har minskat och går inte ner i åldrarna.

Mera skidhopp i Grönklitt

Fixa till campingen (minigolf, finare
stränder)

Mer ankor

Få färre missbrukare

Dalatrafik borde förbättra sig.

Skicka ut folk som inte kan sköta sig
och göra sitt jobb och inte kan hålla
sig till reglerna.

Ungdomsgård som den var förut

Skräckscenario:

Mindre pizzerior (frisörer) och mer
butiker

Dystert och kriminellt

Fräschare lekplatser

Kriminalby

Orsa är nästan bra nu som det är.

Bättre busshållplatser

Färre missbrukare, ta tillbaka gamla
ungdomsgården, få hit mer affärer och
snabbmatsrestauranger.

Fixa till campingen.

Drömscenario:
Mer turistvänligt och allt ska funka.
(Bowlingen, golf, fixa upp centrum)

Mer ställen där ungdomar kan vara på
t ex byggnader, caféer, allmänna garage
där alla kan få mecka.

Skolbuss: Vångsgärdebussen ska åka
upp till Digerberget. Många måste gå
över stora vägen.

Turistmagnet.

Bättre transporter till Mora/Borlänge/
Sälen/Grönklitt.

Facts/Klagomål. En buss går en gång

Orsa är bra, det är trevligt.

Strax under 7000 linvånare som det är
nu.

Orsa är ett tryggt och ett trevligt samhälle.

Klagomål: Fixa rasismen, helst igår.

De kriminella bestämmer

Demokrati (bra politiker)
Orsa känns bra. Det Orsa behöver är
ett munkcafé

Det behövs en liten kiosk
Mer kärnkraft.
Mer gräsmattor i centrum och en korvmoj
Några till skidbackar i Grönklitt.
Trevligt och julbelysning på vintern.
Mulitarena med hockey, simhall/actionbad mm
Orsa IK tar SM-guld i hockey
Elsparkcyklar (voi, tier, lime mm)

Om vi får fler jobb i Orsa flera byggnader, flera affärer. Bygger flera hus
och flera hotell, skyskrapor och mer
reklam i Orsa. Hus ända till Hansjö.

Mer sammankopplat med Mora

Flera fabriker kanske ta ett världsrekord inom något så folk kommer till
Orsa.

Framgångsrik/drivande

De ska bygga flera höga hus och göra
Orsa större.
Orsa ska vara modernt
Bygga centrum mycket större så att
mer människor kommer dit.

Jag vill att det ska vara lika som nu.

Som sagt så är det fler affärer och fler
bostäder men det kommer nog också
ha tunnelbanor.

Inte stora kalhyggen.

Det måste finnas jobb för alla.

Det ska inte se ut som en storstad.
Inga höghus.

Måste finnas mer bostäder.

Wipeout i Orsasjön

Äganderätten ska främjas
Det ska vara lättare att få LIS-tillstånd.
Orsa ska utvecklas så det fungerar för
bönder, skogs- och lantbrukare också.
Det ska vara lättare att få bygglov på
egen merk.
Utveckla Orsas skolor.
Jag önskar konstgräs
Jag tror att det blir mer saker att göra
som en tonåring, som tivoli.
Inte supersäkert.
Önskelista:
Vi skulle vilja bygga fler och finare
lägenheter. Fler stabila arbetsplatser.
Olika skolor för olika arbetssätt så som
en skola för de som vill få en bra skolgång med mycket koncentration och
sen som är mer för de som inte bryr
sig så mycket om skolan och sitter och
pratar och skriker istället för att jobba.
Vi behöver flera olika jobb så att flera
olika personer vill komma och jobba
här eller bara bo här.
Men det är ganska kallt här så de flesta
kanske inte vill bo här.
Kul att åka slalom
Vapenaffär
Mindre invandrare
Tobaksbutik
Kan vi få gräsplan på Lillåvallen?

Måste finna mer sätt att transportera
sig inom Sverige.
Finare lägenheter och mer lägenheter
och använda tom mark.
Mer utvecklat men ändå nära till naturen.
Om det inte finns gymnasie/jobb möjligheter här så pendlar eller flyttar folk
så istället för att folk flyttar ifrån Orsa
för t ex ett jobb så kan jobbet finnas i
Orsa.
Naturen är viktig för Orsa
Det ska finnas fler aktiviteter som t ex
hockeyrinkar.
Vad är viktigast? Att Orsa är tryggt
och säkert.
Göra intresset större i Orsa. Det finns
olika sporter barnen kan gå på.
Ha kvar sporter/intressen
Förbättrat skolan, bättre mat, mer lärare så att elever får bättre hjälp. Datorer
istället för iPads och bättre värme i
skolan på vintern.

Större möjlighet för att barn ska ha
tillgång till aktiviteter.
En fin miljö & ren
Bra omsorg och service
Hållbara boenden
Ungdomar har en miljö där de kan
utvecklas.
Bra utbildningar och lärare.
Sjukvård på topp.
En plats i Dalarna man kommer till för
naturen/vildmarken och musiken.
En miljövänlig miljö
Alla är välkomna som de är.
Behåller en mijö med kultur från Dalarna (Röda hus osv)
Affärer och butiker för ungdomar, te x
sportbutiker, klädbutiker, Biltema, McDonalds eller Daisys utvecklat.
Att det finns tillgång till idrottsutövning som bra ishockey, fotboll, innebandy mm, alltså fler platser och ledare
fast också i byarna uterinkar, fotbollsplaner som är uppstartade av kommunen fast sedan driva av organisationer
och lokala föreningar.
Ställen för raggarträffar så inte allmänheten blir arg.
Mora och Orsa har blivit samma kommun tyvärr.
Samma skola, fast mer aktiviteter och
mer resurser och lärare. Orsamål i skolan!!!
Bättre och modernare vårdcentral så
man slipper åka till Mora eller Falun.
Mer tågtrafik, cet är mer miljövänligt
och roligt att bevara järnvägen.

Utomhusinnebandycup på sommaren.

En fabrik så det finns arbetstillfällen
utan jättemycket utbildning till en början så de sedan utvecklats bättre.

Ett litet handelsområde i Orsa

Satsa på landsbygden och byskolor.

Gjort om vägarena

Leva med en familj. Jag tror jag kommer flytta och sen flytta tillbaka.

Golfbana

Utökad population
Flera hyresrätter
Utvidgat centrum.

Billigare bensin och diesel
Billigare snus

Ta bort fakesnus
En krossbana
Alla som bor i Orsa får åka skidor
gratis.
Inga elbilar

mycket ro och trygghet. Jag känner
mej som hemma. Jag unnar Orsa allt
gott.
Inga elbilar
Inga miljömuppar

Mer cykelvägar/trottoarer längs större
vägar.

Orsa ska vara en mer trygg plats. Finnas mer fritidsaktiviteter för alla åldrar,
då det idag inte finns mycket att göra
i Orsa. I år 2050 så vill vi att Orsa ska
vara en roligt plats. Fler affärer för
nu behöver man åka till Mora för att
handla och det är jobbigt om man inte
har bil eller tiden att åka iväg.

Element på busshållsplatserna.

Mötesplats för Epatraktorer

Mer kollektivtrafik.

För mycket teknik för att vara så långt
ute på landet. Snart fler datorer änträd.

Att man får åka fler i en epa så länge
polisen som stöttar epan tycker det är
säkert.
Mer möjligheter till Fritidsaktiviteter.

Fler jobbmöjligheter för unga i Orsa.
Fler laddningsstationer åt elbilar.
Det funkar som det gör nu (inte alls).
Orsa är tråkigt och dåligt.

och jobb, Kommunikation, Trygghet, Övrigt

Miljö
Ren luft
Inte så mycket skräp/Renare på gatorna/Mindre nedskräpning
Det är renare miljö i Orsa än i storstäderna
Minska plasten
Rent vatten
Bättre transporter – tåg
Annat bränsle – sol

Inga mer invandrare/flyktingar

Lika långa vintrar som nu

Ungdomar känner sig tryggare

Fler elbilar/Färre bilar

Konserter anpassat för unga.

Inta använda bil – gå istället. Många
tjänar pengar på bilförsäljning

Hur jag vill att det ska vara:

Mindre bil – mer buss och tåg

Det ska finnas saker att göra som t
ex fler lekplatser och kanske renovera poolen i sporthallen och lägga till
rutschkana där.

Färggladare hus

Bara gör så att man kan känna sig
trygg i Orsa så funkar det.
Fler ställen att bo på så det blir mer
invånare så blir det roligare.

Yrkesmässan Gy åk 2
Mora.
Lämnade in post-it lappar
Redovisas i ”storleksordning”
Aktiviteter 12 st

Ett gymnasie i Orsa

Trygghet 9 st

Mer bussar som går oftare.

Bra jobb 4

Mer jobbmöjligheter, nya jobb som
innan inte funnits i Orsa

Bättre utbildning 2

Laddstation för elbilar.

Kanske något kul att föra som gör att
man har bra minnen och gör att man
vill stanna.

Orsa är en pundarby.
Hoppas på att det är modernare och
mer effektivt. Det kommer att vara
mindre jobbtillfällen då det mesta ersätts med modern teknik och robotar.
Det är också viktigt att det finns lekplatser för barnen.
Jag känner att Orsa i 2050 ska bli större och större, mer fabriker och företag
ska bygga och spridas. Jag tror att det
ska bli mycket ljus på framtid.
Orsa kommunfullmäktige snälla och
glöm inte bygga träffpunkter för vuxna och ungdomar för att vi nyanlända
behöver mer integration i samhället.
Orsa är jättebra samhälle och det finns

Bra miljö

Bio
Sammanhållning
Bevara det gamla

Tåg från Orsa till Borlänge/Stockholm
Tågförbindelser till Europa
Cykelplan ska finnas
Orsasjön
Vätgasmotorer/miljövänligt bränsle
Giftfri miljö
Mobbing – inte orättvisor. Vad är
mobbing? Identifera, prata som problemet.
Lokalproducerat
Kan göras idag:
Mer papperskorgar
Byt till solenergi på skolorna
Cykelbanor
En trygg miljö

Mer jaktintresserade

Ungdomsdialogdag
Ungdomar åk 4-9,
kommunutvecklarna,
politiker och chefer
Gruppvis pratade man om framtiden under rubrikerna Miljö, Handel & Turism, Fritid Boende, Skola

Handel & turism
Mer klädaffärer, skor, många olika
sorter
Klädaffär i Skattungbyn

Klädbutik, lokalproducerat

Ishallen ska vara igång på sommaren

Inte dyrare hus

Det är mest onlinehandel 2050

Fler olika sporter – Gymnastik

Ikea i Orsa

Fler inomhusställen. Ungdomens hus
är för litet öppet

Lyft fram kulturmiljön (röda hus med
vita knutar)

Fler caféer i centrum
Fler affärer så vi slipper åka till Mora
Fler turister, Grönklitt på vintern,
campingen på sommaren.
Hotell och stugor

Ungdomens hus behövs
Mer platser att hänga på
Bättre busstider så man kan ta sit gill
kompisar.

Bra med olika byar att bo i.
Gamla kan bo mer hemma och någon
som hjälper till
De flesta kommer att bo i centrum.
Små lägenheter

Bra med Campingbad

Trendiga lägenheter - när till naturen

Campingen
Vattenrutschbana

Det behövs fler ungdomar för att få
ett intressantare utbud. Skolrinkar,
skidspår

Små lägenheter

Roliga restauranger typ Pinchos.

Orsayran ingen musik för ungdomar

Stor trädgård

Jump/Boda Borg/I-aktiviteter

Lekpark

Vildmarksturism

Orsa musikskola bra. Mellanstadiekören.

Multiskidbanan

Fler platser för fritidsaktiviteter

Naturturism

Fler ridskolor eller utveckla Orsa ridskola

Bygga så hemtrevligt så man längtar
hem

Bra skidbackar

Tåg måste finnas så folk kan komma
hit för att handla

Gymnastikklubb

Mer vinteraktiviteter så att turismen
ökar på vintern.

Musik

Färre turister på sommaren

Busskort på fritiden så man tar sig till
kompisar

Fler butiker med lokalproducerat.

Känna glädje, vara aktiv

Skola och jobb
Framtidsjobb:
Konstnär

•

Idrottsproffs

•

Pilot

•

Skådespelare

Att göra nu

•

Försäkringschef

Busskort på fritiden.

•

Nå´t med djur

Man flyttar men kommer tillbaka

Samlingsplatser för alla åldrar,

Boende

Enklare hängställen som känns säkert,

Lyxhus – pool

Bra fotbollsplaner Friidrottsarena m

Mer villor än lägenheter

Allt ska ligga nära

Många lägenheter

Badhus
Större badhus

Miljövänliga hus – solceller, vind, teknik

En scen aula – musik,konst, teaterskola

Nyare lägenheter

Medborgardag där alla hjälps åt att fixa
Orsa

Flera äldreboende

Orsa nobelpris i litteratur.

Mer skog mindre stugor

Ny sporthall

Mer folk i Orsa

Grönklitt måsta vara kvar. Fler oh
längre vattenrutschkanor på sommaren

Var ska det byggas? Kalkbruksområdet

Större ishall till konståkning

Bygga lägenheter/hyres

•

Fritid

Större ishall om Orsa går upp i Orsa

Närhet till samhället

Motionsspår

Tåg till Grönklitt, självkörande bilar.

Mataffärer i Orsa behövs. Det är bara
en kvart till Noret.

Bygga klimatsmart

Ta bort skog, bygg stugor

Tomter i Skattungbyn
Styversnacken

Det ska kännas hemtrevligt i Orsa för
att komma tillbaka
Små skolor
Det ska vara som det är nu med skolor
EN stor ny skola – badjhus
Fortfarande långt sommarlov
Grönklitt har blivit större så fler får
jobb inom turism
7-9 för sig själv
Byskolor ska finnas
Arbetsro inget bråk
Bättre skolgård
2-lärarsystem är bra
Fler leiskonsinledningar tillgänglifga
diskussioner med lärare

Skogsjobb

Busskortlöst resande

Musik, utseende, hår

Fler bussar

Trygga i skolan. I Små skolor har man
koll på varandra. Men mindre bråk
finns. Berget jobbar med mobbning.

Jobb också för utbildade (högskolor)

Skolbusskort i hela Dalarna

Öppna ytor.

Polis ska finnas i Orsa

Svävande bilar (magnetiska)

Fler valmöjligheter (ämnen)

Vi kanske inte har telefon

Säkert för fotgängare och cyklister,
inkl övergångsställen.

Det blir fler robotfabriker i Orsa i
framtiden

Klocka som visar bilder

Mobbning sker inte på skolan.

Telefonen som bästa vän – det borde
inte vara så

Mer övergångsställen.

Mobilfria tider
Snabbtåg – lokala tåg

Ett snällt samhälle – hälsa och le till
varandra.

Jobba i affärer, kläder, mat

Vi flyger med drönare

Äldre måste känna sig trygga.

Tekniska jobb – dataspel, robot, programmering

Pendeltåg ökar

Mer belysning.

Vård – sjukhus

Bilar samma som nu, bättre miljövänligt el

Att göra nu

Poliser – trygghet i samhället

Flygplanen har bättre bränsle

Data

Fibernätet

Lärare ska vara tydligare med regler så
att eleverna får respekt.

Modernare skolor – skärm på bänken,
robotar

Tankarna går direkt till öronsnäcka

Vill lära oss livräddning.

Till och från Grönklitt

Polisen komma på besök och berätta
om olika regler och konsekvenser.

Gymnasiet i Mora behöver bättre lokaler
Tekniker och datorer jabbar an med
om trettio år.

En plats att gå till. Skolan finns kvars.
Robot AI

Att göra nu

Personliga möten viktigt

Cykelvägar är viktigt

Prao är viktigt.

Samåka
Lokaltåg

Att göra nu

Minska utsläppen

Mer utflykter
Resa och lära sig
Lära känna platsen vi bor på
Få träffa elerver från andra skolor oftare
Inga läxor
Bättre skolmat – mer pannkaka, chicken nugget, tacos
Köp svenskt kött till skolan (närproducerat)
Sluta förstör i skolan, inget snus i taket.

Kommunikation
Bättre mobiltäckning i skogen
Gratis bussåkning
Tåg till Mora

Trygghet
Framför kulturhuset är det tryggt för
där är det öppet.
Går om matsalen på Orsaskolan så
man inte känner sig uttittad när man
kommer in.
Fler poliser i Orsa gör att man känner
sig tryggare.
Mer poliser men inte för många.
Fler gatlampor i byarna.
Fler som hjälper andra -mindset Hjälper du mig så hjälper jag dig.
Vi vill kunna gå hem i mörker och
känna oss trygga. Vem svarar på 112?
Kan vi ha ett gemensamt larm.
Räddningstjänst.
Trygga i byn.

Reflexvästar till alla.

Vuxna hjälper till mer.
Vuxna är mer uppmärksamma.

Övrigt
Bystugor ska vara kvar.
Ställen där man kan gifta sig.
Kalkbruket.
Vad sja jobbas med nu och av elevrådet?
Fler som hjälper varandra.
Prao är viktigt.
Jobba mot mobbning.
Minska utsläppen.
Känna glädje, vara aktiv.
Hållbara roliga aktivieter.
Universitet på distans.
Folkhögskola i Orsa så man kan utbilda sig.
Fler vill bo på landet.
Sjukvård nära med personal.

