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FEMMA Planning är ett företag som specialiserat sig på delaktig stadsplanering. 
Utgångspunkten för vårt arbete är en planering där olika invånares röster blir hörda. 
 
Vi kartlägger områdens särdrag och invånarerfarenheter tillsammans med invånarna 
och andra lokala aktörer. 
 
Vi omvandlar informationen om invånarna så att den kan utnyttjas i stadsplaneringen 
och beslutsfattandet, vi främjar delaktighetsprocesser och fungerar som konsulter i 
stadsutvecklingsprojekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bakgrund till Framtidsfrekvensen-workshopparna 
 

Raseborgs stad förbereder en utvecklingsbild för markanvändningen år 2050. I utvecklingsbilden undersöker man hur Raseborgs stad 

kunde se ut i framtiden. Utvecklingsbilden åskådliggör stadens strategi och framtidsvisioner när det gäller markanvändningen samt stöder 

generalplaneringen. Markanvändningens utvecklingsbild utarbetas åren 2021–2023. 

 
Utvecklingsbilden görs i växelverkan med invånarna. Växelverkan består av kartenkät som genomfördes våren 2022 och 

invånarworkshoppar som tillämpar Sitras metod Framtidsfrekvensen. Workshopparna hölls på olika håll i Raseborg. Målsättningen med 

workshopparna var att i omfattande grad samla in invånarnas idéer som grund för Raseborgs utvecklingsbild för markanvändningen.  

 
Under våren 2022 ordnades sju (7) workshopar i olika byar i Raseborg: Pojo, Tenala, Snappertuna, Bromarv, Karis och Ekenäs. Utöver 

detta genomfördes en (1) workshop riktad till ungdomar. I workshopparna deltog sammanlagt 79 personer. Raseborgs stad genomförde 

workshopparna i samarbete med FEMMA Planning Oy som är ett företag specialiserat på delaktig stadsplanering. Sammandraget av 

workshopparna har gjorts av FEMMA Planning Oy. 

. 
 

https://www.sitra.fi/sv/projekt/framtidsfrekvensen/


 Framtidsbilder 
I Sitras metod Framtidsfrekvensen åskådliggörs tankarna 
om framtiden med en framtidstratt. Från nutiden utgår 
olika utvecklingsmöjligheter för framtiden: önskvärda, 
sannolika, troliga, möjliga och överraskande ”vilda kort”. 

I workshopparna funderade man på önskvärda, 
sannolika, troliga och möjliga framtidsvisioner ur 
boendets, näringslivets, trafikens och miljöns perspektiv. 
Dessutom fick invånarna utmana sina tankegångar 
genom att fundera på överraskande och icke-önskvärda 
framtidsvisioner.  

De framtidsbilder som invånarna skapade fungerar som 
grund för markanvändningens utvecklingsbild 
tillsammans med annan expertisinformation och andra 
utredningar.  

https://www.sitra.fi/sv/projekt/framtidsfrekvensen/
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Historiska händelser, beslut och fenomen 
som påverkat nuläget 



Historiska 
händelser, beslut 
och fenomen 
som påverkat 
nuläget 
I workshopparna diskuterade 
deltagarna om vilka historiska 
händelser, beslut och fenomen, 
det vill säga 
utvecklingsprocesser, som 
påverkat nuläget. 

 
De händelser, fenomen och 
beslut som påverkat nuläget 
listade av deltagarna i 
workshopparna har 
sammanställts med början från 
1800-talet till nutid.  

1800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 

● Slaget vid Rilax (1714) 
● Urbaniseringen, industrialiseringen, olja, mångsidigare näringsliv, bilar 
● Jordbruket blir mera tekniskt/mekaniserat 
● Bio Forum (1912) 
● II världskriget och Finlands krig 
● Kärnvapen, återbyggnadstiden, kirgsersättningarna, frontmannahus 
● Olympiaden (1952) 
● Kvinnornas ställning förbättras 
● Televisionen 
● Kekkonen (1956) 
● Välfärdsstaten och Finland blomstrar upp: grundskola, studielån, förmåner 
● 60-talets radikalism 
● Pori Jazz (1963) 
● Inflyttning från landet till städerna och Sverige, slopandet av byskolorna (60–70-t) 
● Vänstern och Socialdemokraterna blir starkare (70-talet) 
● Färre barn (70-talet) 
● Hurriganes (1971) 
● Asfalt från Tenala till Bromarv (1974) 
● Kommunsammanslagning: Tenala & Bromarv, Kommunsammanslagning: 

Snappertuna & Ekenäs (1977) 
● Storhetstankar och centralisering (80-talet) 
● Svartås lokaltågtrafik slutar och bybutiker stänger 
● Tjernobyl (1986) 
● Depressionen (90-talet) 
● Sovjetunionen faller sönder (1991) 
● Stor-Ekenäs (1993) 
● EU (1994) och ändringen av jordbruket 
● Globalisering, klimatförändring och uttunningen av ozonskiktet 
● Teknologins utveckling: datorer, internet och mobiltelefoner 
● Egoism, materialism och individualism 
● Vinst i VM i ishockey (1995) 



2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
● Internationell kriminalitet 
● Bromarvs ekoby (2000) 
● Små skolor slopas (2000-talet) 
● Statens tjänster minskar (polisen, skattebyrån, FPA, TE-byråerna) 
● Överkonsumtion 
● Lågprisproduktion 
● Lordi vann Eurovisionen (2006) 
● Raseborg sammanslogs (2009) 
● Bredband 
● Hangös bostadsbubbla 
● Sociala medier 
● Den fjärde industriella revolutionen (AI, IoT) 
● Lösrykthet, ensamhet, ovillighet att binda sig 
● Tudelningen 
● Demokratins kris 
● Bromarv kyrkbys delgeneralplan (2014) 
● Fiber till Bromarv (2015) 
● Inflyttning av finskspråkiga i Bromarv 
● Trump som USA:s president (2017) 
● Bromarvs skärgårdshamn (2018) 
● Pizzeria YLP (2019) 
● Podcasts 
● Medvetenhet om klimatförändringen 
● Raseborgs ekonomi på plus 
● Coronapandemin 
● Tvåspråkiga Askers-skolan i Svartå 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Händelser, beslut och fenomen som 
påverkar framtiden 



Händelser, beslut och 
fenomen som 
påverkar framtiden 
I workshopparna diskuterades vilka 
viktiga händelser, företeelser och 
beslut i nuet, dvs. 
utvecklingsprocesser, som kommer 
att påverka framtiden. 

 
Enligt deltagarna aktuella 
händelser, fenomen och 
framtidsbeslut (våren 2022) har 
sammanställts och tematiserats 
enligt följande: 

 
• Hot 
• Tjänster och näringsliv 
• Teknik 
• Miljö 
• Rörelse 
• Ledning och beslutsfattande 
• Boende och livsstil 

2022  
HOT 
• Ryssland och kriget i Ukraina  
• NATO 
• Pengar från den sociala utvecklingen till försvarsutgifter 
• Putin dör 
• Fred, det nya starka FN 
• Hybridpåverkan 
• Pandemier 
• Fred i världen 
• Livsmedels- och energikris 
•  Databubblor 
• Jordbrukskris och hanteringen av den 
•  Bränslepriser 

 
TJÄNSTER OCH NÄRINGSLIV 
• Upprätthållande av hälso- och sjukvårdstjänster 
• Distansarbete 
• Välfärdsområden och social- och hälsovårdskrisen (dåliga löner och 

lågkonjunktur) 
• Internationella företag till Tenala 
• Tenalas nya gästhamn 
• Landsbygden töms inte utan förblir levande 
• Underhåll av lokala tjänster 
• Skolverksamhet 
• CAP och jordbrukets lönsamhet 
•  Värdigt åldrande och tjänster för äldre 



TEKNIK 
● Tekniska framsteg 
● Elbilar 
● Digitaliseringen påverkar beslut och tjänster 
● Utvecklingen av robotar 
● Virtuell verklighet 

 
MILJÖ 

● Bevarandet av den biologiska mångfalden 
● Nya energilösningar och investeringar i förnybar energi (sol, 

vind, etc.) 
● Skogsbruksplaner 
● Klimatförändringen och kampen mot den 
● Utarmningen av naturresurserna (mineraler, slut på 

sötvatten) 
● Energipolitik 
● Fastigheternas underhållsskuld 
● Skogarna vilda västern (forskare, ministerier, 

intressebevakning, skogsindustrin)  
 

RÖRELSE 
● Kustbanan / en timmes tåg 
● Cykelväg från Tenala till Ekenäs 
● Utveckling av trafikförbindelserna 
● Nedstängning av kollektivtrafik 
● Trafiklösningar 
● Elektrifieringen av Hangöbanan 
● Nätverksanslutningar (internet, fibernät) 



LEDNING OCH BESLUTSFATTANDE 
● Ny president 
● Ny kommundirektör: Petra Theman (2022) 
● Markanvändningens utvecklingsbild, generalplaner, Nylandsplanen 
● Statens skuldsättning 
● Beslut för en bättre miljö 
● Demokratins återupplivande 
● Minskad byråkrati 
● Beslutsfattande långt ifrån kommunerna 
● Beslutsfattandet frikopplat från fakta 
● Behovet av pengar styr i stället för värderingar 
● Förlusten av historisk information påverkar på den kommunala och statliga nivån 
● Utvecklingen av Furumalm i Bromarv 
● Avveckling av centraliseringen av tjänster (skolor, 

daghem) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2050 

BOENDE OCH LIVSSTIL 
● Inflyttning till Raseborg 
● Befolkningen åldras och medellivslängden ökar 
● Nya bycentrum 
● Balans mellan digitalt, fysiskt och socialt 
● Ifrågasättande av onödigt resande 
● Inhemsk turism 
● Olika kulturer, flyktingar 
● Raseborgs åldersstruktur i balans 
● Självförsörjning blir en megatrend 
● Vällevnadssjukdomar 
● Försämrad koncentrationsförmåga 
● Bostadsproduktionen (hyra och äga) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Bromarv 3.5.2022 



I Raseborg vill man stärka… (Bromarv) 
 
 
 

Klimatåtgärder och värnandet om naturen 
• Åtgärder för att begränsa klimatförändringen 

 
Omfattande infrastruktur 
•  Utbyggnad av infrastrukturen 

 
Krishantering, nationellt försvar, cybersäkerhet 
• Nato och beredskap för det ryska hotet 

 
Invandring och delaktighet 
•  Integration av nya invånare 

 
Hållbar markanvändningsplanering (bostäder, miljö, företag) 
• Fler tomter, lägenheter och service i Bromarv 
• Generalplan och detaljplan (mer permanenta bostäder 

och möjligheter att bygga och utveckla) 

 
Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 

● Fungerande närservice för barn, unga och äldre 
● Decentralisering (fler möjligheter för näringslivet, 

tjänster, lokala beslut) 
● Tjänster (säkra basservicen: hälsa, skolor, butiker 

 
Befolkningstillväxt och en balanserad befolkningsstruktur 

● Migrationsvinst (lokal skola, tomter och byggande) 
 

Främjande av samhörigheten 
● Samhörighet (vi-anda) 



Boendets framtidsbild (Bromarv) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Digitala anslutningar 
• Internetanslutningar 
 

Samhällsservice 
• Infra, en ny pir för byn 
 

Basservice 
• Förskola, skola, tjänster för äldre 
 

 Byggande (bostäder) 
• Bostadsbyggande, tomter, 

hyreslägenheter 
 

Ekologiskt boende 
• Energibesparande och utsläppssnålt byggande (nytt 

och gammalt byggnadsbestånd) 
 

Mer byggande och boende 
• Tomter, bostäder, hyresbostäder, ägarbostäder, 

fritidshus blir permanenta, tomter för företagare 
 

Olika och estetiska former av bostäder 
• Olika bostadsmöjligheter  
 

 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
• Nedmontering av centraliseringen: grundskola, 

dagis, äldreomsorg 
• Tryggande av basservice 



Näringslivets framtidsbild (Bromarv) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Levande centrum 
• Intensivt byggande av bycentrum och 

utveckling av centrala områden 
 

 Byggverksamhet (företag) 
• Affärsområde i Bromarv, där det finns 

företag från olika branscher, 
processhall 

 
Turism 

• Husvagnsparker och deras vinterförvaring, 
fisketurism 

Utkomst från jordbruk, skogsbruk, energiproduktion 
• Jordbruk, livsmedelsindustri, fiskodling 
 

Utkomst från tjänster 
• Butiker, hobbyer, hälsovård 
• Utveckling av säsongsturismen 
• Utveckling av campingplatser (tält, husbilar, stugor) 
 

Staden stöder näringslivet och en diversifierad 
företagsstruktur 

• Företagsvänlighet, mark för småföretag, stöd 
till lokala företag och att locka nya till 
Raseborg, småindustri 

• Möjligheter till distansarbete och infrastruktur för 
distansarbete (fibernät) 

• Affärsverksamhet året om 
 



Trafikens framtidsbild (Bromarv) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Gång- och cykelväg  
• Bromarv – Tenala 
 

Sjötrafik 
• Färjor (Hangö-Bromarv-Skata-Västanfjärd) 
 

  Kollektivtrafikens rutter 
• Kollektivtrafikförbindelser och ett 

fungerande vägnät 
 

Välunderhållna vägar i gott skick  
• Vackra och säkra vägar (älgstaket) 
• Infrastruktur i gott skick 
 

Ett omfattande kollektivtrafiknät 
• Bussförbindelser till större centrum, 

tågförbindelser 
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar 
• Trygga cykelvägar 
 

Hållbara och mångsidiga sätt att ta sig fram 
• Färja sommartid (Hangö – Åbo) 
• Utveckling av sjötransporter (till 

exempel cykeltransporter 
möjliga) 

• Samåkning 
• Gästhamn 
 



Miljöns framtidsbild (Bromarv) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 
 

Energiproduktion 
• Förnybar energi 
 

Hållbar energiproduktion 
• Stöd till koldioxidneutrala energilösningar 
• Förnybar energi: solenergi 
• Uppvärmning av byggnader med förnybar energi 
 

Återvinning och återanvändning 
•  Minskade utsläpp 
 

Naturen vårdas 
• Ren natur (luft, miljö, vatten) 
• Hållbart jordbruk 
• Stamvård (älg, säl) 
 

Mångsidiga utomhusaktiviteter 
• Byggande av cykel-, skidåknings- och vandringsled (med 

hänsyn till miljön) 
• Gemensamma och gemensamt förvaltade naturstigar och 

vandringsleder 
 

Lokal och självförsörjande livsmedelsproduktion 
• Självförsörjning och rena produkter 

• Lokal livsmedelsproduktion till exempel i 
skolor och äldreomsorgen 

  



Utmaning av framtidsbilderna (Bromarv) 
 
 

Bromarvs 
invånarantal ökar (+ 
800 personer) 

Turismen och 
näringslivet förstärks 

Utvecklingen av 
kyrkbyn och 
ökningen av 
antalet bostäder

Infrastrukturens och  
tjänsternas varaktighet 

 
 

    

Kollektivtrafiken, tjänster 
såsom skola och daghem och 
butik kommer att försvinna, 
vägar kommer inte att 
repareras. Befolkningen 
minskar. 

Vattennivån stiger och 
fryser inte på vintern. 
Transportförbindelser
na kommer inte att 
utvecklas och 
näringslivet stöds inte 

De lokala tjänsterna körs 
ned, landsbygden utvecklas 
inte och tjänsterna överförs 
till huvudstadsregionen. 
Permanenta bostäder 
omvandlas till fritidshus. 
 

Stadens ekonomi försvagas 
vilket leder till 
nedläggningsbeslut, social- 
och hälsovårdstjänster blir 
resursfrågor. 
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Ytterligare 50 lägenheter 
kommer att byggas i kyrkbyn 
i Bromarv.  Utbudet av tomter 
kommer att öka och fritidshus 
kommer att omvandlas till 
permanenta. 

 

Affärslivet stöds, nya tomter och 
affärsområden byggs, turismen 
växer. 
Investering i daghem och skola, leder 
till permanenta bostäder, 
skattebetalare och livskraft. 
 



 

Framsidan på 
Bromarvs lokala 
tidning 2050 
I slutet av workshoppen föreställde sig 
varje grupp att den jobbade på 
redaktionen för Framtidsbladet år 2050.  

 
 
Gruppens uppgift var att hitta på rubriker, 
löpsedlar och samtalsämnen för 
tidningens förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAMTIDSBLADET 
 
Europas by finns i Raseborg! – För 28 år 
sedan blev Bromarf årets Nyländska by. 
Igår valde Europaparlamentet Bromarv 
till hela kontinentens by 

 
Rykten sprider sig kring flytt av 
stadsdirektörsbostaden till Bromarv 

 
Omtvistad debatt kring flytande 
8G-stationer i Skärgårdsvikar 

 

FRAMTIDSBLADET 
 
Bromarv fördubblar 
invånarantalet: igen! 

 
Årets by 28:de gången! 

 
Bostadsmässan 2050 ordnas i 
Bromarv 

 
Passagerartrafiken i Bromarv hamn 
ökar stadigt: turbåtar till både 
Hangö och Seychellerna! 

FRAMTIDSBLADET 
 
Skolan bygger till – nu ska alla 85 elever få 
plats! 

 
Fiskrestaurangen Pappakarlsson har världens 
äldsta kock 

 
Färjan hämtar tusentals kunder från 
Västanfjärd och Hangö, den nya båten hämtar 
turister från Baltikum 

 
Befolkningen i Bromarv över 5000 personer – 
10 x mer än 2022! 
Sommarboende över 20 000 

 
Över 700 husbilar övernattar i 
förvaringshallarna i Padva – tryggast i 
Norden 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Historien upprepar sig – Bromarf 
igen årets by 

 
Inflyttning + 400 på 30 år 

 
30% barnfamiljer 

Ny färja till Hangö 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Karis 



I Raseborg vill man stärka… (Karis) 
 
 
 

Krishantering, nationellt försvar, cybersäkerhet 
• Cybersäkerhet (sårbarhet för digitala tjänster) 
 

 Stöd till näringslivet 
• Stöd till företag (arbetsmarknadspolitik, rätt till arbete, 

utländsk arbetskraft) 
 

 Livsstilsförändring (konsumtion, rörlighet) 
• Hälsosammare livsstil (från skärm till natur) 
•  Livsstilsförändring (minskad produktion och 

konsumtion) 
 

Klimatåtgärder och att vårda naturen 
• Uppmärksammande av naturförlusten 
• Klimatåtgärder (transport och hållbar utveckling) 
• Naturen omhändertas och är synlig i livsmiljön 

(uppskattad, nära, koldioxidneutral) 

 
 Främja kulturhistorien 

•  Värna om historien och områdesidentiteten 
 

 Hållbar markanvändningsplanering (bostäder, miljö, företag) 
• Generalplan (hur och var vill man bo, fritidsboende till 

permanent boende) 
 

 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
•  Tryggande av social- och hälsovårdstjänster (lokala tjänster) 
 

Befolkningstillväxt och en balanserad befolkningsstruktur 
•  Befolkningens åldersstruktur och tillräckliga tjänster 
 

 Främjande av samhörigheten 
•  Främja och stödja samhället 



Boendets framtidsbild (Karis)  
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Basservice 
• Klinkbacka skola, Billnässkola 
• Lokal natur (Pojo) 
• Mobil vårdcentral (Skåldö) 
• Sjukhus (Ekenäs) 
• Fungerande Basservice i byar 
• Digitala tjänster möjliggör 

distansarbete och tjänsternas 
tillgänglighet 

 

Boendet samhörigt och tryggt 
• Kollektivt boende och stöd för samhörighet 

(delade bastur, delade utrymmen) 
Ekologiskt boende 

• Miljövänligt och kompakt boende 
• Högkvalitativ och hållbar konstruktion (trä, 

naturmaterial, bevarande av gammalt) 
 

Att leva nära naturen 
• Naturen kan ses från varje kvarter 
• Miljön är ett gemensamt vardagsrum 
 

Olika och estetiska bostadsformer 
• Kollektivbostäder, seniorbostäder 
• Varierat bostadsutbud: radhus, småhus, 

flervåningshus 
• Fritidsboende året om 
• Hyres- och ägarbostäder (i centrum och på landsbygden) 
 

 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
• Tjänster i närheten, distansarbete hemifrån 

möjligt, minskar också behovet av att röra sig   
  



Näringslivets framtidsbild (Karis) 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Levande centrum 
• Torgförsäljning, stenfotsbutiker 
 

Kulturella tjänster 
• Levande kulturliv 
• Valnötsfestivalen (Lappträsket) 
 

Övriga tjänster 
• Digitalt informationscentrum (Skåldö) 
• Affärsrådgivning för byar 
 

Livsmedelsproduktion och jordbruk 
• Lokalt producerad mat, stadsodling 
 

Turism 
• Landmärke: Cirkusmuseum 
 

Miljötjänster 
• Naturföretag 

 

Utkomst från kultur 
• Kultur, teater och gemenskap 
• Måttlig användning av kulturhistoria i turismen 
• Kultursektorn med i den regionala utvecklingen 
 

Utkomst från naturen 
• Naturliga försörjningsmöjligheter: Miljöföretagande såsom 

naturturism, förnybar energi, gårdsbyggande, lera, 
rehabilitering 

 
Utkomst från jordbruk, skogsbruk, energiproduktion 

• Nya former av jordbruk, såsom kolodling 
• Basproduktion och lokalt producerad mat 
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig företagsstruktur 
• Stöd till småföretag runt om i Raseborg 
• Unga entreprenörer med nya idéer 
• Digital innovation leder till lokalt entreprenörskap 
• Nya företagsformer till exempel nätverksföretag 
 

Hållbart näringsliv 
• Hållbara företag som värdesätter naturen är framgångsrika 
• Raseborgs stads varumärke är miljövänlighet  



Trafikens framtidsbild (Karis) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Gång- och cykelvägar  
• Gågata i Karis centrum 
 

Väginfrastruktur och annan 
trafikinfrastruktur 

• Trafiken fungerar mellan byarna i olika 
riktningar 

 

Sjötrafik 
• Reguljär båttrafik till Bromarv 
• Skärgården tillgänglig, med båt och 

kollektivtrafik tillgång till Raseborgs 
skärgård 

 

Ett omfattande kollektivtrafiknät 
• Bra kollektivtrafik (bussar som kan beställas) 
• Utveckling av kollektivtrafiken (kommunikation och stöd) 
• Kustbanan 
• Samåkning 
• Digitala tjänster minskar behovet av att röra sig 
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar  
• Omfattande cykelvägar i gott skick mellan byarna 
• Möjliggör rörlighet för ungdomar och andra 

personer utan körkort 
 

Hållbara och mångsidiga sätt att ta sig fram 
• Delningsekonomi, samägda bilar, att röra sig tillsammans 
• Nya bränslen (biobränsle, el) 
• Minska bilismen, leva på gång- och cykelavstånd 

eller genom att nå saker och ting digitalt 
• Att röra sig tillsammans blir allt vanligare, delningsekonomi 



Miljöns framtidsbild (Karis) 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Naturskydd 
• Inga kalhyggen 
• Skogsbruksplan även för 

privata ägare 
• Skogarna återhämtar sig 
• Lax och musslor i åarna 

 

Kulturmiljön är synlig 
• Trädgårdsstadens identitet vårdas i Karis 
• Karis cirkusstig förenar skolbarnen 
• Konst kan ses i omgivningen (graffiti i tunnlarna) 
• Kunskaper om traditioner undervisas (rödmyllegraffiti, ekotraditioner) 
 

Naturen vårdas 
• Den mångsidiga naturen har återhämtat sig, gamla skogar 

bevaras (återspeglas i huspriserna) 
• Byns trädgårdsmästare ansvarar för den lokala miljön (natur, 

historia, gemenskap) 
• Närliggande skogar och naturområden 
• Solid grön struktur 
• Byggande med hänsyn till naturvärden och minskad 

produktion  
• Från skärmen till naturen 
 

 Mångsidig användning av utomhusaktiviteter 
• Motionstrappa i Kila 
• Miljöprojekt aktiverar samhället 
 

 Hållbart byggande och renovering av det gamla byggnadsbeståndet 
• Restaurering är populärt 
• Gamla, värdefulla byggnader bevaras 

 



Utmaning av framtidsbilderna (Karis) 
 
 

Boende möjligt på olika 
håll i Raseborg 

Det gröna, kulturella, 
promenad-Karis kan ses 
från tågets fönster 

Raseborg Slush Liv i byarna 

 
 

H
ot

 

En katastrof (till exempel 
kärnvapenkrig) gör det 
omöjligt att använda 
resurserna för utveckling. Allt 
går till överlevnad. 

Inget tåg finns, 
människoströmmen flyttas 
annanstans eller till den 
virtuella världen, föroreningen 
gör det omöjligt att vistas 
utomhus. Människorna flyttar 
bort. 

Slush hotas av en ekonomisk 
depression och krig. Ett lämpligt 
utrymme för att ordna 
evenemanget kan försvinna när 
gamla byggnader rivs.  

En katastrof såsom kärnvapenkrig 
eller en pandemi hotar. Å andra 
sidan kan en pandemi också 
förbättra livskvaliteten, den 
sociala samvaron och 
koncentrera livet till centrum. 

 

M
öj

lig
he

te
r Världsfreden gör det möjligt 

att utveckla samhörigheten. 
Det blir möjligt att välja bland 
olika sorters boendeformer. 

Raseborg utlyser sig som 
internet-fritt och det finns tid 
för promenader och kultur. 

Slush är en pangsuccé, 
Raseborg blir mera känt vilket 
skapar ett tryck att utveckla 
staden. Hotellen och 
skattebetalarna ökar. Naturen 
bör beaktas. 

Tjänsterna och invånarantalet 
ökar, naturen återhämtar sig. 
Loss från centrala myter och tron 
på ekonomin, pengarna betyder 
inte längre makt och livsstilen 
ändrar.  
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Framsidan på Karis 
lokala tidning 2050 
I slutet av workshoppen föreställde 
sig varje grupp att den jobbade på 
redaktionen för Framtidsbladet år 
2050. 

 
Gruppens uppgift var att hitta på 
rubriker, löpsedlar och 
samtalsämnen för tidningens 
förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRAMTIDSBLADET 

Raseborg förbi Grani! 
 
Skattegraden har nu ytterligare kunnat 
sänkas tack vare flera lyckade RUSH! Nu 
gick Raseborg förbi Grankulla 

 
Nu rehabiliteringservice i Skogby, 3je 
generationers ukrainare 

 
Naturupplevelserna i Raseborg blir bara 
fler och fler 

 
Raseborg den mest företagsvänliga 
staden enligt ny enkät. Vad betyder det 
för oss gamla raseborgare? 

FRAMTIDSBLADET 
 

I Raseborg fortsätter trädplanteringstalkot – redan 100 dagar 
 

Grönfaktor metoden gick igenom i nämnden  

Presidenten flyttar till Karis "Hundens val"  

Cirkusmuseet öppnades i Karis i Kiila 

Pojken gick vilse i Karis urskog!  Och Tarzan och Jane är de 
vanligaste barnnamnen för 2050 

 
De friskaste ungdomarna finns i Billnäs 

 
Skördefest klockan 18 lördagen den 25.9.2050 @Lappträsket! 
GO NUTS! 
 

FRAMTIDSBLADET 
 
Raaseporin kopteriluljetus Oy rekordpopulärt  

 
Rekordmånga barn föddes 2050 

 
Antskog servicehus byggs ut – 
fjärranslutningen till Bromarv servicehus 
fungerar  

 
Flyktingar 20 procent av Raseborgs invånare 

 
De sista bensindrivna ur bruk  
Äldreomsorgen differentierade bland annat 
pga. rälsbussarna 

 
Robotstyrda bilar i majoritet 
 

FRAMTIDSBLADET 
 
Vitsvanshjort sedd i Karis 
Nedstängningen av 
kärnkraftverken går  
framåt 
Redan var tredje Raseborgsbo 
med utländsk bakgrund 

 
Rekordlax i Svartåo  
Skägglav i Göle 
SFP blev det tredje populäraste 
partiet 

 
På hjortfestival utsågs årets 
hjortdelikatess 

 
Sylvi Fisula flängde omkring utan 
byxor på Fiskars musselfest 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Svartå 27.4.2022 



I Raseborg vill man stärka… (Svartå) 
 

Krishantering, nationellt försvar, cybersäkerhet 
• Cybersäkerhet (digitalt spionage, sociala 

medier, hybridpåverkan) 
 

Omfattande infrastruktur 
• Kustbanan och infrastrukturen för all rörelse  
 

Hållbar och förnybar energi 
• Förnybar energi och ett koldioxidneutralt Finland (2030 → 

80 % minskning av utsläppen) 
 

Invandring och delaktighet 
• Inkluderande samhälle 

 
 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 

• Social- och hälsovårdstjänster 



Boendets framtidsbild (Svartå) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman.

Byggande och bostäder 
• Radhus, fristående hus  
• Mångsidiga bostäder: flervåningshus, 

radhus, parhus och kollektivbostäder 
(Karis) 

Ekologiskt boende 
• Ekologiska, hållbara och hälsosamma 

bostäder 
• Energieffektivitet 
• Förnybar energi 
 

Olika och estetiska former av bostäder 
• Olika former av bostäder 
 

Tillgänglig basservice (skola, 
hälsovård, butik) 

• Tjänster till hemmen 
• Fjärrtjänster (vård, utbildningsarbete) 

´ 



Näringslivets framtidsbild (Svartå) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Utkomst från tjänster 
• Immateriella tjänster (färre varor) 
• Tjänster för digital säkerhet 
• Turisttjänster och turism 
 

Ekologiskt hållbart affärsliv 
• Hållbara innovationer 
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig 
företagsstruktur 

• Vägledning för unga i företagande 
• Mentorskap 
• Start up-företag 

Restaurangtjänster 
• Raseborgs vin 
 

Livsmedelsproduktion och jordbruk 
• Hållbart jordbruk och närproducerad mat 
 

Turism 
• Guidad naturturism 
• Junkarsborg, en hemlig pärla 

 



Trafikens framtidsbild (Svartå) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

. 

  Kollektivtrafikens rutter 
• Förbindelser till byar: spårvagn, minibussar 
 

Gång- och cykelvägar  
• Cykelvägar och cykelresor 
 

 Väginfrastruktur och annan transportinfrastruktur 
• Skärgården öppnas så att de som inte 

har båt kan nå den via gemensamma 
båtar och turtrafik 

 
Friluftsleder 

•  Vandringsleder med hänsyn till årstiderna 
 

Ett omfattande kollektivtrafiknät 
• Anslutande trafik till Kustbanan 
• Fungerande busstrafik 
• Eltåg tillbaka 
• Snabb trafik till Helsingfors, Åbo och 

Tammerfors 
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar  
• Du kan cykla överallt 
 

Hållbar och mångsidig transport 
• Miljövänlig kollektivtrafik 
• Privata hyrkuskar 
• Elbilar och kilometerkvoter 
• Närliggande tankningspunkter 

 



Miljöns framtidsbild (Svartå) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

. 

Miljön 
• Vandringsfisk, flodpärlmusslan (Svartå å) 

Kulturmiljön är synlig 
• Konst till parkerna 

 
Naturen vårdas 

• Mångfaldig och mångsidig natur 
• Skogen är vårt välbefinnande 
• En artrik natur som mår bra och som 

är tillgänglig för alla 
• Naturen förvaltas väl och hållbart 
 

Anpassning och beredskap för 
klimatförändringen  

• Nya skadedjursarter 
• Heta somrar 
• Nya grödor 

 



Utmaning av framtidsbilderna (Svartå) 
 

Gamla och unga 
tillsammans via 
verkstäder och boende 

Skärgården 
öppnas för dem 
som saknar båt 

 
 

  
 

Det finns inte tillräckligt med 
arbetsplatser i Raseborg och de 
unga flyttar bort 

Östersjöns förorening och klimatets 
uppvärmning hotar såväl sommar- som 
vinterturismen. Turismen medför negativa 
följder såsom nedskräpning, kriminalitet, 
minskad sjösäkerhet och turisternas stora 
antal oroar.  
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Säkerställa en mångsidig 
befolkningsstruktur. Uppskattning 
av självförsörjning och traditionella 
näringar som ökar resiliensen om 
det uppstår konflikter. 



Framsidan på den 
lokala tidningen i 
Svartå 2050 
I slutet av workshoppen föreställde 
sig varje grupp att den jobbade på 
redaktionen för Framtidsbladet år 
2050. 

 
Gruppens uppgift var att hitta på 
rubriker, löpsedlar och 
samtalsämnen för tidningens 
förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRAMTIDSBLADET 

 
Flygande vagn från Skåldö 
till Svartå – går var 15 
minut 

 
30 år fred i Europa 
 
Lokalodlade bananer på 
Svartå torg 

FRAMTIDSBLADET 
 
Flodpärlmusslan producerade 100 
000 larver! 

 
Ingen har hört talas om 
Junkarborgs uppfräschade 
vandringsled  

 
Nu är skärgården öppen 
Le:Mat vinner Eurovisionen igen 

 
Slut på utvecklingstrappan i 
Raseborg 

 
Raseborg det första digitalt 
skyddade området i Finland 

 
 Rekordstor kaffeskörd i 
Raseborg 

 
Stadsstyrelsen förbjöd brådska 
– initiativet har beretts sedan 
2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Pojo 6.4.2022 



I Raseborg vill man stärka… (Pojo) 
 
 
 
 

 Stöd till näringslivet 
• Arbetsplatser i närheten 
 

Klimatåtgärder och att ta hand om naturen 
• Hälsosam miljö och natur 
• Ekologiska framsteg inom boendet och sätten att ta 

sig runt 
• Ren natur 
• Mänsklig påverkan på miljön 
 

Omfattande infrastruktur 
• Elbilar 
• Mer kollektivtrafik 

 
Självförsörjning (mat och energi) 

• Finland självförsörjande när det gäller livsmedel och 
energiproduktion  

• Det finns el 
 

 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
•  Alternativa former av äldreomsorg 

 
 
 
 
 

 



Boendets framtidsbild (Pojo) 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 
 

Digitala anslutningar 
• Distansarbete 
 

Basservice 
• Grundskolor i byar 
•  Nya skolformer 
 

 Byggnation (bostäder) 
• Havsnära levande (Bromarv, 

Tenala, Skåldö) 
• Ekobyar (Bromarv) 
• Småhusbyar, flytande hus 
• Flervåningshus (Karis) 
• Fristående hus, små 

flervåningshus 
(Snappertuna) 

•  Lyxigt fritidsboende och 
semesterort (Bromarv) 

 

 Laganda områdena emellan 
• Raseborgs byar har vuxit ihop 
• Byidentiteten kommer inte att glömmas bort, livskraftiga 

nätverk av små byar 
 

Ekologiskt boende 
•  Användning av förnybar och grön energi i bostäder (solenergi) 
 

Mer byggande och boende 
• Flexibel planläggning och underlättande av nybyggnation 
 

Att leva nära naturen 
• Mångsidiga möjligheter att leva nära naturen och stärka 

relationen till naturen 
 

Olika och estetiska former av bostäder 
• Varierat byggnadsbestånd: flervåningshus, radhus, småhus, 

småhusbyar, reparation av gamla hus 
 

Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
• Bo i närheten av en järnvägslinje 
• Basservice som är tillgängliga till fots, cykel och 

med kollektivtrafik 
• Trafikförbindelser möjliggör glesbebyggelse 

 



Näringslivets framtidsbild (Pojo) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

. 
 

Levande centrum 
• Utveckla Karis som centrum i 

staden  
 

Övriga tjänster 
• Bensinstationer blir el- och vätgasstationer 
• Stadscyklar (Ekenäs, Karis) 
 

 Byggverksamhet (företag) 
• Affärstomter för stora företag (Skogby) 
• Företag inom servicesektorn 
 

Livsmedelsproduktion och jordbruk 
• Livsmedelsproducenter (Tenala, 

Snappertuna) 
 

Turism 
• Naturturism (Pojo, Skåldö) 
 

Turistattraktion 
• Turism som betonar kulturhistoria 

(järnbruk, slott, kyrkor) 
 

Utkomst från naturen 
• Näringslivet bygger på hållbar naturturism 
• Cirkulär ekonomi 
 

Utkomst från jordbruk, skogsbruk, energiproduktion 
• Näringslivet bygger på lokal livsmedelsproduktion 
 

Utkomst från tjänster 
• Fler tjänster för ett gott liv (färre varor) 
• Ett nytt utbud av tjänster 
• Mindre lokala enheter för offentlig service 
• Mobila tjänster som kommer ända hem   
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig företagsstruktur 
• Göra det möjligt att tillhandahålla lokala tjänster 
• Stora och små företag 
• Distansarbete möjligt (inklusive internationella företag) 
• Teknologiföretag 
 

Hållbart affärsliv 
• Naturen är en viktig utgångspunkt för företag 
• Hållbar turism 

 



Trafikens framtidsbild (Pojo) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 Utveckling av hamnområdet 
• Som passagerarhamn för Ekenäs hamn 
 

  Kollektivtrafikens rutter 
• Kustbanan, Hyvingebana, lokala stationer 
• Bussförbindelser till Helsingfors och Lojo 
• Lokala bussförbindelser 
 

Gång- och cykelvägar  
• Förbättring av cykel- och gångvägarna i 

Raseborg 
 

 Väginfrastruktur och annan trafikinfrastruktur 
• Stamvägarna 25 och 51 med fyra filer som ett 

alternativ till järnvägstransporter 
 

Sjötrafik 
• Förbättra sjötransportförbindelserna 

(lokalt och internationellt) 
 

Ett omfattande kollektivtrafiknät 
• Kustbanan fungerar och tågtrafiken är ett 

viktigt transportmedel 
• Kollektivtrafikförbindelserna täcker 

hela staden (Pojo – Karis – Ekenäs – 
Tenalaaxeln) 

• Lokaltåg stannar i byarna 
• Täta järnvägsförbindelser till 

huvudstadsregionen 
• Goda förbindelser till stationerna  
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar  
• Mångsidigt närverk av gång- och 

cykelvägar för att främja hälsan 
 

Hållbar och mångsidig transport 
• Nya ekologiska transportsätt (ekologiska 

självkörande bilar, elbussar) 
• Billig kollektivtrafik (till exempel  gratis för 

behövande) 
 



Miljöns framtidsbild (Pojo) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 
 

Hållbar energiproduktion 
• Möjlighet till alternativa energikällor i liten 

skala 
• Hållbara energikällor (till exempel solpanelparker) 
 

Naturen vårdas 
• Naturvärden i centrum för planeringen 
• Miljövänligt skogsbruk 
• Ren, mångsidig och vild natur 
 

Mångsidiga friluftsmöjligheter 
• Friluftsmöjligheterna och naturen främjar hälsan hos 

lokalbefolkningen och utsocknes 
• Omfattande nätverk av nationalparker och stora 

sammanhängande grönområden 
• Fritidsaktiviteterna tar hänsyn till miljön 
 

Lokal och självförsörjande livsmedelsproduktion 
• Självförsörjning (jordbruk, egna kycklingar) 
• Anpassning till klimatförändringen (nya användbara 

växter på grund av det varmare klimatet) 
• Ekologiskt jordbruk 
 



Utmaning av framtidsbilderna (Pojo) 
 
 

Tillgängliga tjänster Tjänster och hälsa Självförsörjning 
och välstånd 
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Klimatförändringen, 
våldsamma, globala 
förändringar och människans 
inverkan på miljön. 

Beroendet av el är ett hot mot 
utvecklingen. 

Möjligheter i trygga och självständiga 
Finland. Närtjänster och arbetsplatser 
på rimligt avstånd. Närmiljön förblir 
pålitlig. 

I äldreomsorgen medför mångfald 
möjligheter, miljön och naturen är 
frisk, de äldre är friska. Självkörande 
ekobilar, ekologiskt boende, 
individanpassad kost och läkemedel 

 

Självförsörjning inom 
livsmedelsproduktion och energi, 
människor tar ansvar för sin egen hälsa. 
Det finns en pension och barn föds 
fortfarande i världen. Naturen är ren och 
elbilar och kollektivtrafiken gör det möjligt 
att ta sig runt. 

 



 

Framsidan på den 
lokala tidningen i 
Pojo 2050 
I slutet av workshoppen föreställde 
sig varje grupp att den jobbade på 
redaktionen för Framtidsbladet år 
2050. 

 

Gruppens uppgift var att hitta på 
rubriker, löpsedlar och 
samtalsämnen för tidningens 
förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Snart går det hydrokapseltaxi 
till din flytande villa i 
Pojoviken 

 
Ny ekoby i Trollshovda 

Självplockägg hos kollektivet 

Uusi tiny house ekokylä 
Fiskarsiin 

FRAMTIDSBLADET 
 
Att kunna vara invånare i två 
kommuner gick igenom i 
riksdagen 

 
Mer än 50% av bilarna är 
vätgasdrivna 

 
Bevarandet av byskolorna 
ökade antalet barnfamiljer 

 
Ambulerande 
byläkarmottagning firade 30-
årsjubileum 
 

FRAMTIDSBLADET 
Förbundsförsamlingen mellan byarna 
sköts upp med en vecka 

 
Raseborgs sista dieselbil skrotad 

 
Rekohallen fylldes återigen med 
lokal mat – 3000 försäljare på 
plats! 

 
Lönsamheten för de centrala 
detaljhandlarna rekordlåg – 
lokala producenter står inför 
det motsatta "problemet" 
 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Raseborg har valts till 
Europas bästa plats att bo 
på 

 
Byggstart för nytt daghem 
som satsar på naturen 

 
Gunnar firar sina 125 år 
på vege-restaurang Moroten 
i Pojo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Snappertuna 2.5.2022 



I Raseborg vill man stärka… (Snappertuna) 
 

Omfattande infrastruktur 
1. Kommunalteknik 
2. Utveckling av infrastrukturen 

 
 Stöd till näringslivet 

3.  Fler arbetsplatser 
 

 Hållbar markanvändningsplanering (bostäder, miljö, näringsliv) 
4. Utveckling av generalplanen (ökat utbud tomter och tjänster, snabbare 

bygglov) 
 

 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
5.  En framtid för närskolor 

 
Befolkningstillväxt och en balanserad befolkningsstruktur 

6. Markanvändning och flyttningsvinst 
 



Boendets framtidsbild (Snappertuna) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Kommunalteknik 
• Infrastruktur för vatten och avfall 
 

Basservice 
• Byskola (Snappertuna, Bromarv, 

Tenala) 
• Tjänster för fritidsboende (Rösund, 

Sandnäsudd) 
 

Byggande och bostäder 
• Året runt boende (Box, Skåldö, 

Snappertuna) 
• Fler tomter 
 

En levande landsbygd 
• Befolkningsmängden ökar 
• Attraktiva bostadsområden 
 

Mer byggande och boende 
• Raseborgs generalplan 
• Smidig stadsplanering 

och smidiga 
bygglovsprocesser 

• Tillräckligt med mark för tomter på olika håll 
• Prisvärda bostäder 
• Horsbäck-Läpp-området har utvecklats 
 

Tillgänglig basservice (skola, 
hälsovård, butik) 

• Tillgängliga lokala skolor på landsbygden 
• Digitaliseringen gör det möjligt att bo på 

landsbygden  
 



Näringslivets framtidsbild (Snappertuna) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Levande centrum 
• Butik och torg 
 

Övriga tjänster 
•  Parkeringshall (Karis) 
 

Turism 
•  Möjliggörande av turism med bättre 

vägar 
 

Utkomst från tjänster 
• Landsbygdsturism, handelstjänster  
• Tjänster runt turistmål 
• Skola, hemtjänst 
• Paddlingsturism (på Raseborgs å) 
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig 
företagsstruktur 

• Livlig affärsverksamhet 
• Företag vågar och vill vara 

belägna i Raseborg 
• Företagen beaktas i 

planläggningen 
• Mindre byråkrati 
• Stödtjänster för företagande och 

skapande av nya företag 
 



Trafikens framtidsbild (Snappertuna) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

. 

Gång- och cykelvägar  
• Cykelväg Karis – Ekenäs – 

Snappertuna 
• Gång- och cykelvägar i alla riktningar 
 

 Väginfrastruktur och annan trafikinfrastruktur 
• Vägar i gott skick (Rösund, Sandnäsudd) 
• Vägförbindelser 
 

Infrastruktur i gott skick 
• Vägar i gott skick 
• Säkra och bekväma rutter och 

friluftsterräng 
• Infrastruktur för vatten och avfall även på 

landsbygden 
 

Ett omfattande kollektivtrafiknätverk 
• Kustbanan 
• Bybussar (tunnelbana) 
• Regelbundna transportförbindelser 

mellan byar och större centrum 
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar  
• Cykelvägar från byar till större centrum 
• Utveckling av gång- och cykelvägar även 

fför små fordon som går på el 
 



Miljöns framtidsbild (Snappertuna) 
 
 
 

TEMAARBETE 
 

 

 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras önskemål 
2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade 
grupperna sig i ett tema (kartarbete). 
En framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig inte 
i alla teman. 

Kulturmiljön och historien är synlig 
•  Hållbar användning av kulturmiljön  
•  Främjande av kulturmiljön 
 

Naturen vårdas 
• Rent hav 
• Naturen och miljön vårdas 
• Raseborgs å mår bra (fiske och paddling är 

möjligt) 
• Jakt 
• Balans mellan jordbruk och naturvård 
 

Mångsidiga friluftsmöjligheter 
•  Närbelägna friluftsleder 
•  På skolornas gårdar utnyttjas naturen 

och friluftsmöjligheterna. 
 



Utmaning av framtidsbilderna (Snappertuna) 
 
 

Horsbäck – Läpp-området utvecklas ur 
näringslivets och boendets perspektiv 

Möjligt att bo året om på 
landsbygden 

Staden utvecklar 
landsbygden

 
 
 

  
 

 Utvecklingen stagnerar på grund 
av grundvattenområdet, 
kulturhistoriska värden och NTM-
centralens begränsningar. 

 

Det finns inte tillräckligt med 
resurser för utveckling, 
infrastrukturen är otillräcklig, det 
är svårt att arbeta på distans, 
människor flyttar ut och det 
kommer inga nya invånare. 
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Staden har köpt mark där det går 
att bygga, människor flyttar till 
området. Snappertunas potential 
uppmärksammas och styrkorna 
såsom läge, närskola och 
tågförbindelse utnyttjas. 



Framsidan på den 
lokala tidningen i 
Snappertuna 2050 

 
 I slutet av workshoppen 
föreställde sig varje grupp att den 
jobbade på redaktionen för 
Framtidsbladet år 2050. 

 
Gruppens uppgift var att hitta på 
rubriker, löpsedlar och 
samtalsämnen för tidningens 
förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Raseborg renoverat till sin 
medeltida prakt 

 
Riddarslottet 200 m2 stor – 
spa invigs 

 
Naturturism frodas i Box 
skärgården 

 
Första kryssningsfartyget 
angör slottsbryggan 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Kryssningsfartyg till 
Raseborgs slott – 
rekordantal 
kryssningsgäster 

 
Raseborg stads tjänstemän 
glada över invånarnas 
åsikter 

 
NTM-centralen spolas av 
regeringen 

 
Befintlig infra utnyttjas 
i Snappertuna! Raseborg 
sparar pengar 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
5000 invånare i Snappertuna! 
 
Skall Snappertuna igen bli en 
självständig kommun? 

 
Skolväsendet positivt 
utvecklat! Egen högskola 
möjlig? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Ekenäs 18.5.2022 



I Raseborg vill man stärka… (Ekenäs) 
 

God förvaltning och samverkan 
1. Ny stadsdirektör 
 

Rimliga levnadskostnader 
2. Rimliga levnadskostnader 
 

Krishantering och försvar 
3. Försvaret (NATO) 
 

 Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
4. Social- och hälsovårdsreformen 
 
 
 
 



Boendets framtidsbild (Ekenäs) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Kommunalteknik 
•  Utbyggnad av fibernätet till hela Raseborg 
 

Basservice 
• Decentralisering: upprätthållande 

av skolor och daghem på 
landsbygden 

 
 Byggnation (boende) 

• Prisvärt sommarboende: koloniträdgårdar och 
småhus runt om i Raseborg 

 

Ekologiskt boende 
• Hållbara bostäder 
 

Olika och estetiska former av bostäder 
• Radhusområden 
• Äldreboenden och daghem i samma 
• Generationsöverskridande bostäder 
• En levande landsbygd och skärgård 
 

 Tillgänglig basservice (skola, 
hälsovård, butik) 

• Fungerande sjukhus och tillgängliga 
hälsovårdstjänster 

 



Näringslivets framtidsbild (Ekenäs) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Högskoleutbildning 
• Universitetet för konst och design (Fiskars) 
• Universitetet för hållbar utveckling (Karis) 
• Forskningsstation och Östersjösamarbete med 

Tvärminne (Ekenäs) 
 

Kulturella tjänster 
• Konstresidens för varje by 
• Design-bastu 
• Evenemangsarena 
 

Övriga tjänster 
• Inomhussporthallar till byar 
 

Livsmedelsproduktion och jordbruk 
• Kollektivt jordbruk 
 

Turism 
•  Paddling i skärgården 
 

Miljötjänster 
• Djurpark 
 

Utkomst från kultur 
• Kulturföretag 
 

Utkomst från naturen 
• Hälsoturism (Dagmars källa, skog) 
 

Utkomst från jordbruk, skogsbruk, energiproduktion 
• Nya möjligheter uppstår genom lokal 

livsmedelsproduktion, kan göras mer 
kollektivt 

• Lokalt producerade produkter och tjänster 
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig 
företagsstruktur 

• Att gå med i NATO ger nya affärsmöjligheter  
• Skapande av internationella nätverk 
• Nya kreativa jobb 
• Distansarbete möjligt 
 



Trafikens framtidsbild (Ekenäs) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Gång- och cykelvägar  
• Konststigen (Ekenäs – Karis – 

Billnäs – Fiskars – Svartå) 
 
Väginfrastruktur och annan 
trafikinfrastruktur 
• Bro (Ekenäs – Skåldö) 
 

Sjötrafik 
• Kanal för båtar (Bromarv) 
• Kryssningar från Ekenäs till olika 

delar av Raseborg 
 

Ett omfattande kollektivtrafiknät 
• Hangö – Hyvinge järnvägslinje 
• Ökad kollektivtrafik (minskar privat 

bilismen) 
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar  
• Fler cykelvägar 
 

Hållbara och mångsidiga sätt att ta sig fram 
• Samägda bilar 
 



Miljöns framtidsbild (Ekenäs) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Energiproduktion 
● Solenergi och vindkraft (skärgården) 

Naturen vårdas 
•  Bevarande av naturområden 
•  Inga kalhyggen 
•  Minskad konsumtion 
 

Lokal och självförsörjande 
livsmedelsproduktion 

• Självförsörjning 
 



Utmaning av framtidsbilderna (Ekenäs) 
 
 

Goda kollektiva och lätta trafikförbindelser 
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Tåg stannar inte vid de lokala stationerna, skolor och förskolor stänger, 
barnfamiljer flyttar och antalet skattebetalare minskar. 

 

Hangö – Helsingforståget återgår till trafiken, goda förbindelser från 
byarna, skärgårdstrafik, elcyklar som kan lånas för att ta sig fram i 
närliggande områden. 

 
Kulturarvet och byarnas identitet beaktas i utvecklingen.  Det finns 
möjligheter till bättre livskvalitet och nya försörjningsmöjligheter. 
Multilokalitet, hybridutbildning och skola i staden och landsbygden är 
möjliga. 



 

Framsidan på den 
lokala tidningen i 
Ekenäs 2050 

 

I slutet av workshoppen föreställde 
sig varje grupp att den jobbade på 
redaktionen för Framtidsbladet år 
2050. 

 
Gruppens uppgift var att hitta på 
rubriker, löpsedlar och 
samtalsämnen för tidningens 
förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRAMTIDSBLADET 
 
Kommunen med flest välmående byar! 

Kulturturism flyttar från Berlin till Raseborg 

Vinodlingen på Jussarö bär frukt 

Sjukhuset stängs – Raseborgare är alla friska! 

Seminarieskolan blir lägenheter 

Bli medlem i Raseborg pensionärer – “vin varje 
dag!” 

 
Babyboom i Raseborg 
 
Kommunens parkavdelnings honung exporters till 
Rovaniemi 

 
Skåldöbros renovering överskrider budgeten 

Raseborgare lever längre än andra i Finland 

Konstiga katternas ö en publiksuccé 

Raseborgare lever längre än andra i Finland 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånarworkshop: Tenala 19.4.2022 



I Raseborg vill man stärka… (Tenala) 
 
 
 
 

Digitalisering 
1. Möjligheter till digitalisering och teknisk utveckling 

(distansarbete, livsstil, distansutbildning) 
 

God förvaltning och samverkan 
2. Samarbete inom staden (förvaltning och invånare) 
 

Krishantering och försvar 
3. Samarbete inom EU och med USA och Kanada 

(krishantering) 
 

Invandring och delaktighet 
4. Invandring ökar landsbygdens livskraft (integration och 

acceptans av olika kulturer) 

 
 Hållbar markanvändningsplanering (bostäder, miljö, näringsliv) 

1. Markanvändningsplanering på ett sådant sätt att 
skogsbruket och jordbruket utvecklas 

 
Självförsörjning (mat och energi) 

2. Hållbar och förnybar energi möjliggör 
självförsörjning enligt ett snabbt schema 

3. Försörjningstrygghet (självförsörjande 
livsmedels- och energiproduktion) ger 
motståndskraft mot kriser 

 
Befolkningstillväxt och en balanserad befolkningsstruktur 

4. Befolkningen växer (Tenala 7000 invånare år 2050) 

 
 

 



Boendets framtidsbild (Tenala) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 
 

Kulturtjänster 
● Designindustrin och företag 

 
Övriga tjänster 

• Verksamhet och utbildning inom 
servicebranschen i Raseborg 

• Småföretag 
• Tankstation för ekologiskt 

bränsle för små och stora 
fordon 

• Paketpunkt för drönare 
 

Matproduktion och jordbruk 
• Aktivt och hållbart skogs- och 

jordbruk i Raseborg 
 

Turism 
• Skärgårdsturism, naturturism, 

cykelturism 
 

Miljötjänster 
•  Naturrelaterade företag 
 

Gemensamt och tryggt boende 
● Lugnt och fritt på landsbygden, mötesplatser till byarna 
● Människorna följer gemensamma spelregler och lagar 

 
Ekologiskt boende 

● El, vindkraft, solenergi, jordvärme 
● Minimalism 

 
Levande landsbygd 

● Invandring ger liv åt landsbygden 
● Unga familjer flyttar till landsbygden 

 
Mera byggande och invånare 

● Flexibel planläggning och underlättande av att bygga nytt  
● Flexibla boendeformer (material och boendelösningar) 

 
Mångsidiga och estetiska boendeformer 

● Möjlighet att bo på olika håll i Raseborg (också på 
landsbygden) 

● Ett mångsidigt byggnadsbestånd skapar resiliens 
 

Tillgänglig basservice (skola, butik, hälsovård) 
● Tjänsterna nära och tillgängliga 
● Digitala tjänster minskar behovet att röra på sig 



Näringslivets framtidsbild (Tenala) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 

Kulturtjänster 
● Designindustrin och företag 

 
Övriga tjänster 

• Verksamhet och utbildning inom 
servicebranschen i Raseborg 

• Småföretag 
• Tankstation för ekologiskt bränsle för 

små och stora fordon 
• Paketpunkt för drönare 
 

Matproduktion och jordbruk 
• Aktivt och hållbart skogs- och 

jordbruk i Raseborg 
 

Turism 
• Skärgårdsturism, naturturism, cykelturism 
 

Miljötjänster 
•  Naturrelaterade företag 
 

Utkomst från jordbruk, skogsbruk och energiproduktion 
• Aktivt jord- och skogsbruk 
• Självförsörjande energiproduktion (till exempel 

egenproducerad el för bilar) 
• Ny företagsverksamhet inom hållbar energi (kan också 

exporteras) 
 

 Utkomst från tjänster 
 

• Tjänster för olika åldrar och sektorer 
• Lokal produktion 
• Tankstation för tung trafik i Tenala 
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig ekonomisk struktur 
• Ett livskraftigt näringsliv 
• Kopplingar till olika länder 
• Locka nya entreprenörer till regionen 
• Internationella workshoppar i Raseborg 
• Förutsättningar för distans- och virtuellt arbete 
• Flexibel arbetskraft inom EU (minskad byråkrati) 

•  Mångsidigt utnyttjande av invandrarnas 
kompetens 

  



Trafikens framtidsbild (Tenala) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman.

 Kollektivtrafikens rutter 
• Tågtrafik till Hangö, Helsingfors, Åbo 
• Förbättring av förbindelsen 

Ekenäs – Karis  
 

Gång- och cykelvägar 
• Cykelväg (Tenala – Pojo – Karis) 
• Cykelväg (Tenala – Ekenäs) 
 

 Utveckling av hamnområdet 
• Hamnverksamhet (Viksstranden) 
•  Småbåtshamn (Skogby) 
 

 Väginfrastruktur och annan transportinfrastruktur 
• Tunnel för båttrafik 
• Tunnel till Tallinn 
• Eldrivna fartyg till skärgården året om 

● Elflygplats och teleportstation 

Infrastruktur i gott skick 
• Göra väg 52 mer trafikvänlig (in- och utfart) 
• Förbättra vägarnas skick på landsbygden 
• Privatbilismen är minimal, vägarna spelar 

ingen roll 
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar 
• Gång- och cykelvägar längs större vägar 
• Gång- och cykelförbindelse Ekenäs – 

Tenala 
• Cykelturism 
 

Hållbara och mångsidiga sätt att ta sig fram 
• Mopeder, robottaxi, drönare 
 



Miljöns framtidsbild (Tenala) 
 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

Energiproduktion 
• Självförsörjande 

energiproduktion med solpaneler 
på byggnader runt om i Raseborg 

 

Hållbar energiproduktion 
• Former av hållbar energi: jordvärme. 

biotermisk, solenergi, geotermisk 
 

Hållbart byggande och renovering av det gamla 
byggnadsbeståndet  

• Miljövänligt byggande 
 

Återvinning och återanvändning 
• Vattenförsörjning 
• Avfallshanteringsanläggning 
 

Naturen vårdas 
• Naturvård viktigt 
• Att bry sig om kulturmiljön 
• Områdena utformas harmoniskt och 

interaktivt 



Utmaning av framtidsbilderna (Tenala) 
 

 
Minskad privatbilism Inga företag och personer 

kommer till Raseborg 
Samåkning till serviceställen på 
grund av höga kostnader att 
röra sig 

 
 

 

   
 

Priset på bränsle stiger och det är 
omöjligt att använda en privat bil 

 

Tjänster försvinner, går helt online och 
erhålls på distans med drönare. Dålig 
infrastruktur och förlust av tjänster leder 
också till brist på arbetskraft och vice 
versa. Turismen marknadsförs inte, vilket 
innebär att det inte finns något behov av 
tjänster. 

 

Dålig infrastruktur och utbud av 
tjänster ökar kostnaderna att röra 
sig. Det finns inga affärstomter 
eller lokaler för företag i 
närområdena. 
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Traditionella livsstilar och 
självförsörjningen växer. Tekniken 
möjliggör distansarbete och 
mattransport med drönare. 

 

 Nya former av tjänster: mobila 
och ambulerande tjänster, 
robotläkare till byarna, där läkaren 
arbetar på distans genom en 
robot. 
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Framsidan på den 
lokala tidningen i 
Ekenäs 2050 

 

I slutet av workshoppen föreställde 
sig varje grupp att den jobbade på 
redaktionen för Framtidsbladet år 
2050. 

 
Gruppens uppgift var att hitta på 
rubriker, löpsedlar och 
samtalsämnen för tidningens 
förstasida. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Till Tenala kommer 
servicen hem med drönare 

 
Ingen kör längre, 
Tenalavägen blev cykel och 
promenadväg 

 
Alla är lyckliga för 
butikernas öppethållning 
förkortas – NO STRESS 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Dårhuset flyttas till 
Tenala! 

 
Stadshuset flyttar med 
buller o bong – 
Stadsdirektören Ylva 
Rosengård “Chock och 
frustration” 

 
Nya regler om 
strömavbrott: – behövs 
flera barn 

 
FRAMTIDSBLADET 

 
Tunnel till Tallinn har 
öppnats idag – Det första 
100 pers. ska åka i väg 
från Karis! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomarnas workshop 17.5.2022 



Boendets framtidsbild (Ungdomarna) 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 

Basservice 
• Gymnasieskola och högstadium (Karis) 
• Sjöfartsyrkesskola (Skåldö) 
• Finsk - och svenskspråkiga 

grundskolor (Pojo, Billnäs) 
• Oodi-bibliotek i byar 
• Hälsocentral och bibliotek (Skåldö) 
• Sjukhus och äldreomsorg 

(Ekenäs) 
 

Byggande (bostäder) 
• Studentbostäder 

 

Gemensamt och tryggt boende 
• Möjlighet att bo hos familjen 
• Hjälp för äldre, platser att tillbringa tid på och hjälpmedel för unga 
• Trygg boendemiljö, ingen kriminalitet 
•  Främja tvåspråkighet (gemensamma utrymmen för olika 

språkgrupper) 
 

Ekologiskt boende 
• Miljövänliga hus gjorda av förnybara material 
• Grönväggar och -tak 
• Solpaneler för tak och solabsorberande hus 
 

 Naturnära boende 
• Fristående hus i skogen och boende nära vatten 
 

Mångsidiga och estetiska former av boende 
• Bekväma bostadsområden och estetiskt vackra våningshus 
• Fler studentbostäder 
• Möjligheten att hålla djur hemma 
• Stora gårdar och stora fönster 
 

Tillgänglig basservice (skola, hälsovård, butik) 
•  Kollektivtrafik från glesbygd till mer tätbefolkade områden 
•  Lätt att ta sig fram i närområdet  



Näringslivets framtidsbild (Ungdomar) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 

Högre utbildning 
• Ö-universitet (Pojo) 

Universitet, YH (Ekenäs), Karis 
• Lantbruksskola (Pojo) 
 

Övriga tjänster 
• Ishall (Karis) 
• Frivillig brandkår (Pojo) 
• Skatepark (Ekenäs) 
 

Restaurangtjänster 
• Hamnrestaurang (Billnäs) 
• Restauranger för båtturer på sträckan Pojo – 

Ekenäs 
• Café (Snappertuna) 
 

Livsmedelsproduktion och jordbruk 
• Lokal mat (Snappertuna, Backgränd) 
 

Turism 
• Logi - och konferenstjänster för landsbygden 
• Raseborgsfjorden 
 

Turistattraktion 
• Tempelplatsens kyrka (Fiskars) 

 

Utkomst från kultur 
• Människonära konst 
• Kulturellt rikt samhälle 
 

Utkomst från naturen 
• Arbete med miljön 
• Arbeta i naturen 
 

Utkomst från tjänster 
• Bra skolor och lärare 
• Bibliotek 
• Arbete med människor (till exempel vårdsektorn, sjukhus) 
• Arbete på den finansiella sidan (bank) 
• Hobbymöjligheter 
• 24/7 caféer 
 

Staden stöder näringslivet och en mångsidig ekonomisk struktur 
• Internationellt och samarbete över kommungränserna 
• Inte bara kontorsarbete 
• Studiemöjligheter, universitet, högskolor, forskning 
• Möjliggörande av distansarbete (platser där man kan arbeta 

på distans) 
• Arbetsmöjligheter för ungdomar 



Trafikens framtidsbild (Ungdomar) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

 

 Kollektivtrafikens rutter 
• Trafiktriangel / metrolinje runt 

Raseborg och Hangö 
• Lokaltåg till byarna 
 

Gång- och cykelvägar 
• Tour de Raseborg till byarna 
 

 Utveckling av hamnområdet 
• Utbyggnad av gästhamn för 

kryssningsfartyg (Ekenäs) 
 

Väginfrastruktur och annan 
trafikinfrastruktur 

• Bro Skåldö – Ekenäs  
• Åminneforsbron i skick 

 
Sjötrafik 

• Sjötrafikförbindelser 
o Svartå – Karis – Billnäs – Pojo 

– Ekenäs 
• Pojo – Santa Fé färja 
 

Omfattande kollektivtrafiknät 
• Tunnelbana runt Raseborg (från Åland till 

Stockholm) 
• Lokaltåg och bussar 

o Hangö – Karis – Ekenäs – Fiskars – Pojo – Tenala – Snappertuna 
– Skåldö – Bromarv – Svartå – Ingå förbindelser och 
hållplatser mellan dem 

• Cirkeltransport runt Raseborg 
• Fungerande fartygs- och färjetrafik 
• Bevarande av kustbanan 
• Hangö – användning av Hyvingebanan   
 

Omfattande nätverk av gång- och cykelvägar 
• Cykelvägar överallt 
•  Fler rutter för lätt trafik 
• Bättre gång- och cykelvägar mellan byarna 
 

Hållbara och mångsidiga sätt att ta sig fram 
• Möjlighet att hyra elektriska skotrar och elcyklar 
• Miljövänliga transportsätt 
• Bilar med nya bränslen 
• Fler elladdningsstolpar 



Miljöns framtidsbild (Ungdomar) 
 
 

TEMAARBETE KARTARBETE 
 

I invånarworkshopparna arbetade 
grupperna inledningsvis med teman i 
anslutning till markanvändningens 
utvecklingsbild: boende, näringsliv, 
trafik och miljö (temaarbete) och 
reflekterade över hur de olika temana 
kommer att se ut enligt deras 
önskemål 2050. 

 
Efter temaarbetet fördjupade grupperna 
sig i ett tema (kartarbete). En 
framtidsbild sammanställdes på en 
karta. 

 
I alla workshoppar fördjupade man sig 
inte i alla teman. 

. 
 

Naturskydd 
• Skyddat område (Tenala) 
• Skog runt Billnäs (Billnäs) 
• Skyddat område 

(Snappertuna) 
 

Hållbar energiproduktion 
• Solenergiparker 
 

Återvinning, återanvändning 
● Bra återvinningspunkter 
 

Naturen vårdas 
• Bevarande av grönområden, skogar, stränder, hav, hamnar 
• Respekt för djur och deras livsmiljö 
• Möjlighet till tystnad 
• Ren miljö 
 

Hållbart byggande och renovering av det gamla byggnadsbeståndet  
• Renovering av det gamla byggnadsbeståndet 
 

Kulturmiljön och -historien är synlig 
• Massor av parker och bänkar 
• Mycket växtlighet i städer och på husbolagens gårdar 
• Vackra skol- och daghemsgårdar 
• Konst i staden 
 

Mångsidiga utomhusaktiviteter 
• Utomhusaktiviteter (bänkar, bord, utegym) 
• Bilfria friluftsområden 

 



Utmaning av framtidsbilderna (Ungdomar) 
 
 
 

Miljö Miljö Miljö 
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Börserna kollapsar, klimatförändringen 
gör det svårt att ta sig fram och skyddade 
områden förstörs. Allt blir digitalt och 
kulturen får inget stöd.  Illamåendet bland 
ungdomar ökar, missbruket och 
kriminaliteten ökar. Skolorna stänger. 

Karis – Billnäs gymnasium stängs, det 
svenska språket försvinner. 
Havsnivån stiger och översvämningar 
blir allt vanligare. 

 

Klimatet förändras och 
ingenting växer längre.  Bilar 
tar över gång- och cykelbanor 
och luftkvaliteten försämras. 

 

Gröna ytor och grönskan ökar. 
 

En bilfri värld. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshopparnas stämning 



Workshopparnas stämning 
 
 

Pojo (6.4.2022) 
• Hopp, hopp, gemenskap, låt oss lyssna 
 

Tenala (19.4.2022) 
• Framtidsvisioner, framtidshopp, idérikt 
 

Svartå (27.4.2022) 
• Framtidshopp, tack! 
 

Snappertuna (2022-05-02) 
• Framtidstro, framtidstro, framtidsinspiration tillsammans 
 

Bromarv (3.5.2022) 
• Framtidstro, framtidstankar, framtidstro, samarbete 

Karis (10.5.2022) 
1. Superroligt och inspirerande deltagande, 

framtidstro, out of the box, människorna bör höras 
eftersom deras idéerna är mycket bättre än 
besluten 

 
Ekenäs (18.5.2022) 

2. Pop-up gemenskap 
 

 Ungdomarnas workshop (17.5.2022) 
3. Ambitiös utveckling, Rasevision, idéer och 

möjligheter 
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