Bilag A - Analyserapport med filtrering af alder og køn, når det har vist sig at være
relevant

SPØRGESKEMA A – For dem med fast tilknytning til Marstal

Ærø Kommune

Totalrapport

Antal besvarelser: 936

Denne rapport indeholder alt råmaterialet for spørgeskema A, der er lavet til alle dem, der har fast tilknytning til
Marstal.
Da vi startede analysen af spørgeskemaundersøgelsen bad vi vores analyseprogram om at producere en række
selvstændige rapporter. 1 For mænd, 1 for kvinder, 1 for folk der bor i Marstal, 1 for folk der bor på Ærø men
uden for Marstal, 1 for folk der bor udenøs men kommer i Marstal fast etc. Derudover genererede vi en række
rapporter, som tog udgangspunkt i deltagerens alder. Dette gjorde vi for at danne os et overblik over, om Køn,
Alder eller Geografisk tilhørsforhold spiller en særlig rolle i forhold til, hvad deltagerne har svaret. Derfor
ligger vi altså inde med over 10 rapporter, der hver repræsenterer et forskelligt segment/en selvstændig
demografi.
I vores sammenligning af de forskellige rapporter er vi kommet frem til, at det overordnet set kun er alder, der
for alvor har indvirkning på, hvad man synes. Enkelte steder spiller køn også en rolle.
Denne rapport indeholder de overordnede svar fra alle spørgeskemadeltagerne. Svarene fremgår på tabelform
samt på skrift de steder, hvor deltagerne har haft mulighed for at bidrage med en ”fritekst”. I de enkelte
spørgsmål, hvor alder eller køn har vist sig at spille en rolle for hvad deltagerne svarer, så gengives både det
overordnede gennemsnit samt resultatet for det pågældende segment, hvis svar divergerer fra gennemsnittet. Se
spørgsmål 10 for første eksempel herpå.

Hvis du ønsker en segmentbestemt rapport er du velkomne til at kontakte Ærø Kommune via
fjw@aeroekommune.dk
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Køns-Filter: Hvad er dit køn [ Mand ]
16 Hvilke kvaliteter i Marstal er byens største
kvaliteter for dig og bør styrkes i fremtiden? Vælg de fem
vigtigste

Pct.
(gennemsnit)

Pct.
(0-25 år)

Pct.
(Mænd)

24,6%
25,5%
25,5%
26,9%
21,1%
31,3%
22,6%
25,8%
45,7%
23,4%
29,1%
19,7%
23,3%
49,6%
19,7%
22,9%
48,8%
20,3%
10,6%
20,4%
44,9%
18,4%
46,5%
15,3%
4,3%
3,9%
691

15,2%
30,3%
27,3%
42,4%
24,2%
36,4%
36,4%
21,2%
27,3%
33,3%
21,2%
24,2%
24,2%
54,5%
45,5%
21,2%
51,5%
18,2%
6,1%
42,4%
48,5%
39,4%
60,6%
51,5%
3,0%
3,0%
33

26,8%
21,0%
28,6%
29,3%
18,5%
30,8%
21,0%
21,7%
40,9%
21,7%
31,9%
18,5%
20,7%
60,1%
17,0%
22,1%
50,7%
19,9%
4,3%
23,2%
51,8%
16,7%
46,0%
16,3%
5,4%
3,3%
276

Byrum til ophold
Byrum til aktiviteter og events
Foreningsliv
Naboskab og/eller stærke sociale netværk generelt
Bæredygtighed
Historiske fortællinger
Flot by
Gode boliger hele livet
Indkøbsmuligheder og detailhandel
Karakterfuld og stemningsfuld
Kulturarv
Kulturliv og events
Legepladser og aktiviteter for børn
Maritim historie
Mødesteder for unge i byen
Nærhed til natur og rekreative oplevelser på land
Nærhed til vandet
Grønne områder i byen
Rig på flora og fauna
Restaurationer og natteliv
Sejler- og søfartskultur
Smukke byginnger
Uddannelse, skole og børnepasning
Marstal som en ungdomsby
Andet [angiv]
Ubesvaret
Basis
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16 Hvilke kvaliteter i Marstal er byens største
kvaliteter for dig og bør styrkes i fremtiden? Vælg de fem vigtigste
Andet [angiv]
umuligt spørgsmål - Peter Plys ville vælge dem alle: "Ja, tak!"
overvældende og dermed umuligt punkt at besvare - flere punkter i øvr. umulige at regulere/fremme (skulle jeg mene)
Hyggelig gågade med butikker i midtbyen
Mangler højt grad parkering for handicappede alt for få pladser ...samt oplader stander til elbiler
Marstal skal bevare det vi har nu, det elsker jeg og alle turister ��
At Marstal er opstået og har udviklet sig ved at gribe de muligheder, der bød sig. Byens styrke har været planløshed uden politisk omklamring. Enkeltpersoner og
små determinerede grupper har udrettet meget.
Lejeboliger
Havnemiljø medhavneaktiviteter
Synes det eneste fornuftige der er ved byen er der er mulighed for at unge mennesker kan sige hvad de har af ideer uden pensionister skal angribe dem og
udakamme dem fordi de ikke deler holdning. Ud over på Facebook hvor dette gøres i stor grad
Enestående havn hvis særpræg skal bevares/videreudvikles og beskyttes i overensstemmelse med gældende lokalplan
Klimatilpasning, biodiversitet, sammenhæng med landsognet og øhavet, øvrig historie og fortidsminder
Flere kunst og alternative butikker, drevet af kunstner i fællesskab
Historisk kulturarv
Turisme
bevar hf-søfart og skole og færge
Færgeforbindelsen til Rudkøbing
En havn/havnemiljø, som byder velkommen til både fastboende og turister - hele vejen hen fra færgehavn til roklub.
Sauna. Det sunde liv. Badebroer. Marstal er også halen og badebrokapaciteten er for lille - ikke plads til fastboende og turister og skolebørn. Mangler generelt borde
og bænke!
Sammenhold - ÆrøXpressen
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Køns-Filtrering: Hvad er dit køn [ Mand ]
17 Hvad er Marstals største udfordringer, og hvor bør vi
forsøge at skabe forbedring eller forandring i fremtiden? Vælg
de fem vigtigste

Pct.
(gennemsnit)

Pct.
(0-25 år)

Pct.
(mænd)

35,8%
20,5%
17,1%
24,4%
45,3%
17,0%
29,2%
25,0%
12,2%
10,4%
43,0%
20,0%
15,2%
12,6%
34,6%
14,7%
22,1%
6,5%
15,3%
6,6%
28,4%
11,3%
18,0%
20,2%
8,1%
2,4%
665

50,0%
46,7%
6,7%
30,0%
40,0%
13,3%
50,0%
23,3%
23,3%
10,0%
30,0%
13,3%
13,3%
6,7%
36,7%
40,0%
30,0%
6,7%
30,0%
13,3%
33,3%
10,0%
13,3%
33,3%
10,0%
0,0%
30

31,2%
21,4%
21,8%
24,4%
51,1%
15,8%
28,6%
31,6%
12,8%
8,6%
40,2%
18,4%
13,2%
12,0%
42,1%
12,4%
18,4%
8,3%
13,9%
6,4%
21,4%
9,8%
19,5%
19,5%
9,8%
0,8%
266

Slidte og forfaldne bygninger
Tomme bygninger
Turisme
Gader og veje er meget slidte
Havnen trænger til fornyelse
Legepladser og steder for børn
Trafiksikkerhed og parkering
Den maritime kulturarv forsvinder
Kulturliv og events
Flora og fauna
Et centralt torv, der samler byen
Byrum til ophold
Byrum til aktiviteter og events
Kulturarv generelt
Sejler- og søfartskultur skal styrkes
Restaurationer og natteliv - der mangler flere muligheder
Mangel på grønne lommer i byen
Autocampere i sommerhalvåret
Bæredygtighed
Foreningsliv
Gode boliger hele livet
Nærhed til natur og rekreative oplevelser på land
Nærhed til vandet
Uddannelse, skoler og børnepasning
Andet [angiv]
Ubesvaret
Basis

17 Hvad er Marstals største udfordringer, og hvor bør vi forsøge at skabe forbedring eller forandring i fremtiden? Vælg de fem
vigtigste
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Andet [angiv]
Manglende interesse fra den siddende kommunalbestyrelse og tidligere
Umuligt at vælge - men "tomme bygninger", som folk kan leje mhp at slå sig ned permanent - altså mangel på boligher - salg af boliger som sommerhuse/flexhuse
bør stoppes (har selv købt; men ...)
Marstals største udfordring er befolkningernes stædige holdninger overfor hinanden - øst vs. vest for Drejet - om det måske endda gavner livet her med denne
udfordring, er spørgsmålet?
Binde byen og havnen sammen med en eller flere passager
Gaderne burde gå tilbage til de gamle brosten i den gamle bydel
En færgeforbindelse er alfa og omega for byens udvikling og trivsel. Skulle den nogensinde komme i vanskeligheder skal kommunen hjælpe og ikke fryde sig over at
det går dårligt.
At få skabt en naturlig sammenhæng imellem havn og by så vi får en helhed
Bedre aktiviteter og samlingspunkter for de unge
Mangel på helt års leje af lejligheder huse ikke ferie boliger dem er der alt for mange af der hindre tilflytter at leje sig ind
Supermarked mere, men ikke på havnen
Lejeboliger
ingen ordentlig plads til autocampere, der ellers kunne lægge en del penge i byen
Arbejdspladser og transporttid
Krav om bevaring af byens huse. Marstal er en gammel smuk og hyggelig by, men det er ufattelig synd at man ikke bevare husene som man gør i Ærøskøbing by. Jeg
bliver så ked af at se termoruder og nye døre i de gamle fine huse.
For mange sommerhuse
øget focus på de liberale erhverv. som kunne give en større sammenhæng omkring bymidten, man bliver hurtig færdig med et besøg i Marstal.
Fokus på at Marstal kan meget mere end bare at være “maritim” !
Samarbejde med handelstandsforeninger på resten af øen.
Helårs gågade ville være godt. Og at arbejde på at få havnen og byen til at hænge sammen som en helhed. Og bruge den kultur vi har - gør noget med Snorrerne. De
kendetegnet Marstal.
Flere lejeboliger
Der mangler rigtig mange lejeboliger. Det er nærmest umuligt at finde et sted at bo og tilflyttere vil gerne starte med en lejebolig til de finder et de vil købe
Butikkernes åbningstider bør følge turismen
Ind i mellem megen kloak lugt i gaderne mellem gågade og havn
At Kommunen ikke modarbejde ærøxpressen
Den største udfordring er helt klart at gamle mennesker har monopol og vetoret på hvordan udviklingen skal foregå selv om det ikke er dem som er øens fremtid.
Mine egne planer om at købe hus her nede overvejer jeg kræftigt efter hele debatten omkring en skide butik på havnen hvor beboernes sande ansigt kommer til
syne. Det er synd og se et sted med så mange muligheder bliver holdt tilbage for udvikling fordi der bliver lyttet til folk der alligevel ikke kommer til at opleve
fremtiden
Vinterbadningsanlæg - med bad og sauna mm
autensitet frem for moderne havnebyggeri, der får Marstal til at ligne andre havnebyer.
En lille snæver klike prøver at styre byen
ungdomsboliger mangler da alle huse er udlejet til turister
Spændende butikker med særpræg
Bevidstheden om tilknytningen til resten af Danmark
Det er fint man tænker på turister, men man bør også tænke på de fastboende
Der mangler billigere alternativer til indkøb for studerende. Marstal er ikke en billig by og bo i, og har man ikke mulighed for at egen transport til Ærøskøbing (netto)
tager det for meget tid og overskud til en hverdag med studie.
Prøv at komme ud af den der maritime opfattelse af at Marstal er verdens maritime navle og at skonnerter er livets mening
Dagligvareforretning. Superbrugsen vil have godt af konkurrence.
Lokale varer som bliver solgt på et torv/marked sammen
Flere offentlige p steder så bilerne ikke fylder i gaderne
Bedre toilet- og badeforhold for lystsejlerne ved de yderste gæstebroer
arbejdspladser
Det er mit indtryk at de unge mennesker i byen drikker meget, og meget tidligt, ligeledes er der en del stoffer blandt de unge.
Flere handicap parkerings pladser samt bedreparkering i forbindelse med apoteket til parkering
Kommunen har ikke nogen færdig gjort projelter , det halter lidt for dem , men det er jo ikke noget byt , som altid halve løsninger
Havnen SKAL indbyde, hele vejen hen fx med en havnesti, så man ikke tror, man er gået "forkert". Og så er Pers tomme bygninger (åbent max 6 uger om året) i
centrum af Marstal en skændsel for hele byen.
Autocampere kun på campingpladsen
Skab en smuk, farverig by med mulighed for det sunde liv. Tænke HELE øen også, ikke kun Marstal. Øge specialprodukter for øen (landbrugsprodukter f.eks.). Der
mangler vist et slagteri.
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20 Hvis du skulle designe fremtidens havn, hvilke funktioner skal det så indeholde? Vælg de funktioner som du mener skal være til stede. Vælg gerne flere
Andet [angiv]:
Flere færge ruter, så Marstal bliver Ærø's færgehavn med færge til Tyskland, Birkholm, Rudkøbing og Bagenkop
Udvidelse af areal ved HCC værft til havnebassin ved gammel tank anlæg.
Havnebad
Renovere en meget slidt lystbådehavn. Incl, badefaciliteter
Grønne rekreative områder
Træskinsbro hvor flydedokken lå og skabelse, samt markedsføring af en træskibshavn med mulighed for reparationer, vinteroplæg, sommer formidling. ALDRIG
boligbyggeri og større dagligvare butikker. Gerne boder og lidt markedsstemning
Havnebad
Husbåde
En bro til gamle træskibe, være attraktiv for dem hele året
Der skal ikke være nogle dagligvarebutikker på haven
Område med træer til boder, skaterbaner og lege redskaber til børn. Lyskæder mellem træerne.
Større mulighed for udeservering og cafe. Der er en kæmpe efterspørgsel hele sommeren fra morgen til aften og man kan kun sende dem i brugsen efterhånden, alt
andet er fornooket eller man kan ikke regne med åbningstiderne på fx ke
Grønneopholdsrum, park ved vandet
Grønne områder/legeplads mm.
rekreative arealer , som der allerede er tilstede.
Havnen er smuk som den er nu.
aujtocamperparkering
Betingelser for store sejlskibe forbedres
oprydning - især Eriksens Plads, bortskaffelse af jollevrag mv.
Og så skal det føles som om man er på en ø. Vi har noget meget specielt her. Fred og ro. Folk gearer ned. Ingen grund til at gøre Marstal til det de har alle andre steder.
Vi skal unikke-anderledes.
Færgefart
Småbutikker og kiosker
Der skal ose af hygge og liv. Feks steder hvor man kan se, hvordan man laver forskellige ting og sager.
Ladestation til elbiler (ikke kun Tesla).
Arealer til blandt andet de unge mennesker, basket baner og fodbold baner (evt. lavet som multi baner) men flere af slagsen så der plads til flere aktiviteter af gangen.
INGEN BOLIGER OG INGEN DETAILHANDEL/DAGLIGVAREHANDEL PÅ HAVNEN - det udvisker havnens potentiale.
Grønne områder med bænke og legeplads
Jeg tænker helt klart noget som giver mest muligt trafik på havnen i turist sæsonen. Øen lever allerede af turister og og da ejerne af grunden ikke har rytter op efter
flere års misvedligehold tænker jeg en investering ude fra vil være bedst da de har miljø og krav og etiske værdier som gælder i hele landet, på den måde kan vi sikre at
det bliver gjort ordentligt uden med formål for nyt liv istedet for det stadie det er i nu med kontainerne og skrald. Det har intet med havnemiljø og gøre
Vinterbade-anlæg m bad og sauna. Evt dagligvarebutik skal ‘pakkes’ ind i et maritimt look (se Netto på havnen i Allinge-Sandvig)
færgeforbindelse, lystbådehavn
cykelist fremmende faciliteter. Fx. et gør det selv værksted.
Legepladser
gør for alt i verden ikke havnen "pæn" så den ligner alle andre, se f.x. hvad der er sket i Nyborg
Grønne arealer
Større havneareal for navigationsskolen med mulighed for egen båd bro og større træningsareal for maritim udvikling.
Generel opgradering af lystbådehavnen, vedligehold og uddybning. Bådene bliver størrer og mere dybgående 2,5 plus.
noget nyt og anderledes end alle de andre kystbyer brug fantasien
Skaterpark
Skudehavn med faciliteter til større sejlskibe. Også til at lægge op om vinteren - dette kræver en hal, hvor de har mulighed for at få ting ind, som de kan vedligeholde i
tørvejer i vintermånederne.
Sommerskole med maritimt tema, f.eks; kokkeskole med hvad du finder i langs stranden, sejlskole, andet for unge og børn
Grønt areal
Man skal fokusere på det maritime, det menneskelige og give en autentisk og kvalitativ oplevelse til besøgeren
generel oprydning på havnearealer og en bedre samhørighed på havnearealerne
Kunst og livet
Skonnert på bedding som autentisk miljø
Skonnerthavn
Havneområdet skal være et smukt område, hvor vi kan nyde vandet - en fantastisk naturressource, som næsten alle sætter pris på. Derfor skal der gøres alt for at gøre
dette område smukt og indbydende til både fastboende og gæster.
Hav-center for børn om sommeren
Fest sal
Flere parkerings muligheder forhandicappede
bevare det nuværende udtryk med bådebygger jollehavnen bedding sønderrenden
Kommunen fik jo lukket Værftet mere eller mindre da de ikke ville uddybe havnen til en større flydedok som værftet havde indkøbt med tilsagn om at der blev gravet
ud til den større flydedok , med resultat i at virksomheden flyttede sine aktiviteter til svendborg , og derefter lukkede i Marstal , utroligt dumt gjort af kommunen , men
det viser jo endnu engang hvor uduelige kommunalbestyrelse og havne udvalget er ,
Evt. Et samlet kulturhus som fx I Gilleleje
En sti, så man kan følge havnen fra færge og helt hel til roklub/det lille bassin.
Ingen to-etages bygninger
ikke to-etage bygninger på havnen
Ét Ærø - Én helhedsplan
Det er for rodet, det kan godt være det er havnerelateret, men erhvervet er for længst ophørt.
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Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvor gammel er du [ 26 – 39 år ]

Alders-Filtrering: Hvor gammel er du [ 40 - 54 år ]
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Alders-Filtrering: Hvor gammel er du [ 55 - 69 år ]

Alders-Filtrering: Hvor gammel er du [ 70 år eller ældre ]
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28 Parkering i Marstal – er parkeringsmulighederne gode nok i Marstal?
Andet [angiv]:
Savner ikke noget - bliver "hjemme" i Ommel under stor turiskbelastning - P-pladser må placeres perifert - ikke i bymidten. Her er ikke værre end i Kbh.
Som fastboende i midtbyen burde man kunne få parkerings tilladelse. Som i andre byer.
Borgere/turister skal "opdrages" til at bruge parkeringspladserne, så der ikke holder biler alle vegne.
folk skal absolut parkere foran deres hoveddør!
Det parkeres for meget i gaderne og ulovligt
Parkering uden for byen
Parkeringspladsen bag Ærø Fitness er dårligt udnyttet. Bør asfalteres og stribes op med 3 rækker
Parkeringspladsen ved det gamle Hotel Danmark, er ikke udnyttet godt nok, der holder alt for mange biler i Marstals smalle gader. Se på om alle pakeringspladserne i
Marstal kan udnyttet optimalt, bla. flere båse.
Parkeringsmulighederne i Marstal er til grin, der er så mange ulovlige parleringer dagligt til fare for trafikken som ikke gøres noget ved da der næsten ikke er noget
alternativ
Parkeringspladser fylder alt for meget samt skaber flere hårde overflader der fylder kloakkerne ved nedbør
Man kan planere og asfaltere den store P-plads på Kirkestræde ved den tidligere efterskole, og tegne parkeringsbåse - så kan der holde flere biler
møllevejens parkerede biler er en udfordring
Vi skal ulovlig og farlig parkering til livs.
Man bør fokusere på at skabe flere parkeringspladser men det skal ske i respekt for det bestående og husk - INGEN tager skade af at gå et stykke vej
Der bør strammes op på P-regler. Ofte ser vi uhensigtsmæssige parkeringer på fx hjørner og i de smalle gader, som hindrer ambulance og brandvæsen i at komme
frem.
Der mangler p for gangbesværede ved apoteket,
Parkeringsforholdene er gode, sjældent udfordringer. Men udvidelse af campingpladsen til autocampere o.l.. Bedre P-pladser/ båse til Ærø-xpressens bilister
Biler skal parkeres afsides også ikke i de små gader
Færre biler i byen - parkering uden for
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30 I hvilken grad er ankomsten til Marstal fra vest og nord (Ommelsvej, Møllevejen og Reberbanen) flotte og tydelige indgange til Marstal?
Andet [angiv]:
- hvorfor skulle der være noget sådant? Hurrahhh! Velkommen til Disneyland! - eller sådan - nej, her har aldrig været byporte før - man opdager da, at man nu er i
Marstal
- hvad skulle vi dog med det? - lad dog byen dukke roligt og naturligt op, som den gør og har gjort - sikken da et spørgsmål. Find ikke på noget af den slags !!!!
Om de er flotte eller ej er subjektive bedømmelser. De er passende til Marstal med historien taget i betragtning.
Cykelsti og fortove på møllevejen og ommelsvejen. Ville gøre færdsel mere tryk for alle. Skolebørn er meget udsat
Det er tåbeligt at Markgade er ensrettet eller afspærret (den er naturlig forlængelse af Reberbanen) og skal man ind eller ud af midtbyen ad den vej, skal man benytter
flere andre mindre gader for at komme til sit mål
Nej tak til konstruerede vartegn ved indgangene til byen! Jævnfør “flot”. Byskiltet er tydeligt og diskret, som det skal være.
Ikke flotte men tydelige
Ankomst til Marstal via Reberbanen er ødelagt af store reklameskilte! Disse bør fjernes Flere blomsterende områder, sok dog, skal vedligholdes og ikke gå til i udkrudt.
Der kunne godt laves hyggeligere og smukkere by porte end de skilte der står i dag.
set med turistens øjne er det svært at finde rundt - men det er jo netop charmen
syntes der er meget trafik omkring møllevejen/bondeby. Om morgenen når børnene skal I skole. Der er uhensigtsmæssigt mange biler parkeret rundt omkring og trafik
med biler og bus er tung. Er nervøs for at sende børnene I skole gennem krydset ved møllevejen/vestergade
Ommelsvejen og Møllevejen er fine. Reberbanen skæmmes efterhånden hvad angår den øvre del.
Forstår fakstisk ikke spørgsmålet
Indgangen til Marstal fra reberbanen er uskøn, rodet og alt for industripræget.Her kunne godt trænge til oprydning og plantning af mange flotte træer langs vejenn
Indgangen til Marstal fra Reberbanen er sjusket, grim og rodet. Oprydning og plantning af flotte alletræer ville hjælpe betragteligt.
Ankomsten via Reberbanen er på ingen måde flot. Gud forbyde, at der bliver klasket haller eller indkøbscentre op på arealet syd for det øverste af Reberbanen (altså
neden for Autogården).
Det trænger til et løft , MEN IKKE med daglivarebutik , lav et flot fælles område ved færgehavnen , måske en udvidelse af lystbådehavnen
I meget ringe grad. Mange bygninger skærmer - i særdeleshed betonklods Ærø Hotel
Reberbanen er rædselsfuld. De andre er ok
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32 Belægning i Marstals bykerne og centrale gader og stræder. Vælg det udsagn du føler passer bedst i din mening
Andet [angiv]:
Færge havnens arealer er elendige
Brosten skal tilbage i den gamle bydel. Ville højne hele det historiske billede som i Ærøskøbing
Der bliver gravet i gaderne konstant - især er Havnegade præget af meget ujævnbelægning
En brostensbelagt gågade samt søndre bydel ville ære de maritime traditioner
Der er visse steder der er skidt at cykle mht hullet underlag
Dårlige belægninger ikke kørestol venlige
På varme dage slæber man tjære med ind i husene. Dårligt valg af belægning i byområde
Enkelte gader kunne i den grad trænge til en omlægning af brostenene
Alle veje er fine undtagen Havnegade som er voldsom ujævnt. Så hellere et par sovende politimænd
Brosten hører absolut til i de gamle gader og smalle stræder. Hører med til udtrykket af en gammel by som Marstal og skal absolut bevares. De steder der er lagt asfalt
er skammeligt! Asfalten er elendigt lagt både synsmæssigt, men også manglende kvalitet af belægningen. Har direkte adgang fra entrédør til gaden, og hver eneste
sommer med varme er min entre ødelagt af “smeltet” asfalt der sidder fast under skoene- og ja, jeg tørrer fødderne af HVER gang jeg går ind ad døren!- samtidig med
at der hver eneste gang kommer et tungt køretøj på vejen, det være sig skraldebil, post, lastbil o. lign.- efterlader det store huller i vejen. Ikke noget der pynter !
Desuden er det noget af en øjenbæ, når man ser de utallige lappeløsninger af asfalt der “pryder” gadebilledet
Er meget utilfreds med den ral belægning der de senere år er strøet rundt om i Marstals gader. Det støjer og støver selv efter 5år
Belægningen er noget være rod, jeg har generelt en forventning om mere stabil belægning end dem der er nu hvor man skal fokusere mere på ikke og smadre sine
fælge i hullerne i vejen end om man køre en fodgænger ned.
Ville være smukt med lidt flere brostensbelagte gader/stræder
Den stenbelægning der er på vejene duer ikke i Marstal, tjæren smelter når solen opvarmer og det er ikke hensigtsmæssigt, det nye lag er lagt på men fordybningerne
er ikke rettet op, der er meget bombet kloakdæksler ligger over vejens niveau
Virkelig en skam at pisten ikke er fremme i de autentiske gader og stræder
Tjære trænger igennem belægningen - f.eks. I Toldbodgade. Her burde være brostensbelægning
Hvad er belægning?
Synd og skam at den historiske belægning med brosten er fjernet de fleste steder. Bør reetableres.
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33 Er der nok bænke og opholdsmuligheder i Marstal? Vælg det udsagn du føler passer bedst
Andet [angiv]:
Fint at gøre torvet i Marstal til et åndehul for fodgængere og cyklister i sommerhalvåret.
Flere områder til ophold. Ikke flere bænke på eksisterende arealer.
Marstal torv er bedre i år end sidste år, hvor man strøede paller ud og hængte en enkelt åleruse op, det var uværdigt. Men der bør gøres meget mere før det fungerer
som et torv folk gider opholde sig på. Markedsplads, cafeer, Hyggelige rammer
Den indre by og havne området er kold og kedelig og trænger i den grad til en opgradering med bænke, skraldespande osv.
Der er ikke bænke overhovedet i gågaden - og torvet har kun få bænke
ordentlige bænke der passer i stilen og cykelstativer. Der skal etableres nogle faste cykelparkerings steder så de ikke flyder i hele gågaden
Det ville være en rigtig god ide at skabe et grønt maritimt område med flere bådpladser ved de gamle esso tanke og rutebilstation , det ville blive et helt unikt område
for Marstal haven VI VIL IKKE HAVE EN DAGLIGVARE BUTIK!!!!!!
Torvet er en skamplet. Der skal lægges brosten og beplantes m. m.
Grønt område på havnen ved Essotankene, måske en lille scene for forskellige events.
Nej vi mangler generelt flere bænke og opholdsmuligheder + Flere farver i bybilledet. F.eks. alle bænke skal være Marstal-grøn!
Mangler bænke ved badebro + kapacitet på badebro, for lille
Ja, rigeligt - se bare den talentløse afspærring af Torvet med opstilling af borde bænkesæt, som der ikke er en kæft der benytter
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34 Belysning i Marstals gader, pladser og grønne områder. Hvilket udsagn føler du passer bedst?
Andet [angiv]:
Belysningen er nogen steder lige lovlig kraftig. Der kunne nok skrues ned for styrken
Det vil være synd at sætte lys på ved stranden Erikshale - det er et af de få steder, der er mørkt så man kan nyde nattehimlen.
Dårlig belysning fra slutningen af Havnegade mod Eriks hale og egehovedvej
Kan man ikke finde pænere gadelys end galvaniserede kolde stålrør
Der er i den grad mangel på belysning i gaderne, men skal det være moderne og nytænkte, mistænksomt arkitekttegnede, kan det være det samme. Så hellere gamle
olielamper der kører på hvalpets. De skampletter der opstilles i dag, hører hjemme i en moderne by. Marstal er en historisk perle ( hvor der KUN er plads til
forbedringer ) skal prydes af gadelamper der ser ud som om byen oprindeligt har været “født med”
Gadelamperne i Marstal er gyselige - udsender et uhyggeligt grøngult lys!
LED lyset i gade lamperne, har et koldt og klinisk skær, hvilket ikke bedrager til hyggeligt udtryk.
Synes belysningen er god men nu hvor der intet fortog er burde gadespejle gøres forbudte da os høje fodgængere om natten kan gå direkte ind i dem der hvor der er
manglende belysning om natten. Jeg taler af erfaring
Stop lysforurening. F.eks aldrig lys på stranden hvor der er fint kig til stjerner. Og sluk for ok tanken om natten
vi skal være varsomme med belysningen. Naturens eget lys med dets afveksling er det bedste. Er der planer om belysning bør den være så svag og faunavenlig som
muligt og kun nå det område hvor derrent faktisk er behovfor belysning. Feks kun lyse ned og ej til siderne eller op.
Der er rigeligt med lys, der bør snarere være mindre. Evt. kan man slukke hveranden lampe om natten. Æstetisk lys er også vigtigt. Lys forstyrrer nattesøvn og natur.
Belysningen på Nederste Skonnertvej er ikke køn
Hållbarhed, sluk mellem 1 og 5 om natten.
Mere ensartede gadelygter
Rykker igen for lysreparation på havnen
Gl lmaper der ikke passer i historisk by og lyser ind af vinduerne
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36 Funktion og karakter af grønne områder og beplantning i Marstal by. Vælg de udsagn du føler er vigtige at prioritere, vælg eventuelt flere
Andet [angiv]:
Grønne områder ved vandet. Træer busker
Riv torve centret ned og lav grønt område der
især torvet i Marstal skal have mere liv af natur og aktiviteter
fri for kunstgødning og pesticider. miljøvenligt
Krydderurter
Mere grønt og færre hårde overflader også godt set i forhold til at køle i varme somre og lindre kloakkerne ved skybrud
Bænke bør bevares i den marstalgrønne farve. Det er et karakteristika. Bevar Sønderrendens flotte lakerede bænke.
Stands fjernelsen af De gamle vejtræer ved Egehovedvej
Træer til børn
På pladsen ved Essotankene
Vejtræer generelt på hele øen
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37 I hvor høj grad savner du et eller flere centrale byrum (som et torv eller lign.) og mener dette bør prioriteres fremadrettet?
Andet [angiv]:
De gange torvet, har/er lukket for gennemkørsel og parkering. Er til stor gene for vores dagligdag som børnefamilie. Hvis halvdelen var spærret og den anden halvdel
udelukkende var til fastboende, helårs, med parkerings tilladelse. Ville jeg ikke være så negativ omkring det. Nu har torvet være spærret for parkering siden d. 18. Maj.
Og fra 1. Juni lukket for gennem kørsel. Som børnefamilie med et gangbesværet barn i bymidten, er en daglig vandretur til og fra bilen på ingen måder
hensigtsmæssigt. Vi parkere "normalt" på torvet. Der er kun ca. 5 biler der til dagligt, hver dag hele året rundt, bruger torvet som parkering. De (Vi) burde have
mulighed for en parkerings tilladelse.
Der mangler et centralt torv med mulighed for torvedage mv. (for enden af Markgade)
"Torvet" ved Strandstræde kunne gøres endnu mere til samlingssted.
se kommentarer om torvet et par spm. tilbage
Nye opholdsrum promær ved vandet
Nu er torvet p.t. lukket for trafik og der er opsat bænke og blomsterkummer. Men der er ingen mennesker, for der er ingen aktiviteter (kunne være torveboder, pop-up
kaffebar, frugtbod med kartofler/jordbær, blomstersalg og evt. en veteranbilfoodtruck med udeservering
I meget høj grad. Det kunne være fantastisk hvis der blev gjort noget ved det allerede eksisterende torv i Marstal ( foran det gamle hotel Marstal ) og kunne benyttes til
“torvedage”, loppedage , koncerter m.m. Og igen blev byens “hjerte”
Synes midlerne bliver brugt forkert hvis man mener at man skal lave et nyt tog der kan stå tomt hele vinteren.
savner ikke byrum - hvis der nedrives bygninger på havnen kunne der etableres et samlingspunkt der
torvet i byen er meget trist , find ud af om Hotel Ærø kunne bruges til noget mere spændende.
Et torv med liv og aktiviteter og ikke som nu et torv hvor intet sker og så gider folk ikke være der
Dejligt med tiltag til forskønnelse af torvet. Fortsæt med det. Her bør også være mulighed for at købe mad og drikke og gerne musik, events etc. i løbet af sommeren.
Syntes jeg har svaret på det før
Gågaden virker fint som et torv / samlingspunkt
I høj grade. Café / plads ved havnemolen. Minus biler (bortset fra de som er nødvendige ifht sejllads / skibe der lægger til)
Sammenhæng med havnen
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Gennemsnitsbesvarelse
41 Ønsker du mindre eller mere af følgende tilbud i
Marstal? Sæt én ring ud fra hvert tilbud
Dagligvarebutik
Cafe og restaurationer
Detailhandel
Offentlige funktioner (posthus, borgerservice, bibliotek etc.)
Idræts- og foreningstilbud
Sæsonpræget anvendelse af pladser og grønne områder
Events og arrangementer i det offentlige rum
Total
Vandret procentberegning

mindre

tilpas

mere

Pct.

Pct.

Pct.

Ubs.
Pct.

Basis

Gns.

2,0%
2,0%
0,2%
0,5%
0,7%
1,5%
3,1%

45,7%
51,6%
48,0%
67,4%
67,6%
40,9%
37,7%

46,5%
38,4%
41,9%
19,9%
18,0%
46,5%
49,4%

5,8%
8,0%
9,8%
12,2%
13,8%
11,0%
9,8%

589
589
589
589
589
589
589
589

2,5
2,4
2,5
2,2
2,2
2,5
2,5
2,4

Besvarelse for aldersgrupperne “12 år eller yngre” “13-18 år” og “19-25 år”
mindre

tilpas

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Basis

Gns.

Dagligvarebutik
0,0%
46,2%
Cafe og restaurationer
3,8%
65,4%
Detailhandel
0,0%
53,8%
Offentlige funktioner (posthus, borgerservice, bibliotek etc.)
0,0%
69,2%
Idræts- og foreningstilbud
3,8%
38,5%
Sæsonpræget anvendelse af pladser og grønne områder
0,0%
42,3%
Events og arrangementer i det offentlige rum
0,0%
30,8%
Total
Vandret procentberegning
Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvor gammel er du [ 12 år eller yngre; 13 – 18 år ; 19 – 25 år ]

53,8%
30,8%
42,3%
26,9%
53,8%
53,8%
69,2%

0,0%
0,0%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
0,0%

26
26
26
26
26
26
26
26

2,5
2,3
2,4
2,3
2,5
2,6
2,7
2,5

41 Ønsker du mindre eller mere af følgende tilbud i
Marstal? Sæt én ring ud fra hvert tilbud
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44 Søndag i Marstal, hvor går turen hen? Angiv:
Svar
Langs havnen fra Nord og efter at have vendt "Marstal Hale" op igennem egehoved og retur til byen
Til stranden
- hjem til Ommel;
men hvis der var en god Café eller spisested udenfor turistsæsonen

Vinter dage er der kun den tdl. slagterbutik, hvor Møllevejen, Bondebygade, Vestergade og Skovgyden mødes - OK, det var ikke søndag - og branchen er jo et
erhverv, der afhænger af beboeres vane at spise ude - og det gør marstallere ikke - åbenbart heller ikke de nytilflyttede

- hjem til Ommel
Især hvis det er vinter - om sommeren for mange turister.
Halen, havnen, de små stræder
havnen eller halen
Til havn og hale
Haven eller Halen, på vandet eller i skoven,

På stranden eller tur gennem byen
havnen -strandhuset-kalkovnen
legeplads på havnen
Eriks Hale

Søfarts museet, havnen,lystbådehavnen
Legepladserne på havnen
Vandretur langs havnen, måske helt ud til Kalkovnen
Rundt i de små stræder (snorer) mod havnen, ud på halen og en tur stenmolen rundt. Afslutning i Spisehuset, Toldboden, Minde, Skipperen eller i Marstal Marine
Forening.
En tur langs havnen, hjem via Lisbethkær
Sommer: Ud med båden
Vinter: Hjemme
Køber is og tur til stranden
havnen, havnen og havnen, måske stadion.
tur på Halen, til fodbold på Fortet, is på havnen, grille i haven
Super brugsen.
Egehovedskoven
Eriks Hale
Cykel gennem landsognet
Smuttur til Noret, hjem over drejet
Stranden eller stadion.

Ellers hjemme i privaten
På havet
Tager min cykel og cykler ud til Eriks Hale, hvor jeg finder hulsten (de betyderlykke). Så går jeg ud til Kalkovnen og drikker en vand og spiser en klapsammen. Turen
fortsætter langs havnenog et smut ind i Det røde Pakhus, hvor jeg ser på lokal kunst eller hører musik. Jeg køber røget fisk på Prisnebroen. Så videre til Ommels
Hoved. Vejen hjem går over Gråsten Nor.
Undervejs hilser jeg - dav eller hej - på alle de hyggelige folk, jeg møder undervejs. Det er så fint at alle hilser på hinanden.
Jeg kan selfølgelig ikke lade være med at stoppe ved alle de mange loppemarkeder, der er langs vejen. Det er både kartofler, syltetøj, glas og meget andet.

Gennem egehovedskoven, langs vandet. I lystbådehavnen til færgehavnen.
Cykeltur til Ommel kloven havn.
Tur til Vitsø
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I min have
Ud i naturen
Rundt om byen til fods - Langs havnenog lystbådehavnen ud til Eriks Hale, langs vandet til Lisbeth Kjær, her er der flere muligheder - Egehovedskoven / rundt
Midtmarken / Trousløkke for at slutte turen af Øhavnstien gennem skoven til Ommelsvejen og måske retur til havnen.
Eriks Hale, Egehovedskoven, Slendretur langs havnenog Strandvejen, Sønderrenden, bro 10
Ballast cafe eller kajaktur
SOMMER: På havnen - til færgelejet - sejltur på vandet istedet for på stranden.

VINTER: Ture i skov og strand samt byen rundt
Egehovedskoven + lystbådehavnen + ÆrøXpressen
I min have
Oftes en tur langs Kirkestræde og rundt havnen
Mit badehus i egehovedskoven. På havnen og gå tur, eller legeplads med børnene. På boppes Mokka café. På museet hvis dette er åbent
Fra Batterierne, går turen langs havnen, ud til halen, op gennem Egehovedskoven.
Ud på Reberbanen, gennem gågaden og ud til kirkegården, for at slutte hvor vi begyndte.

Der kan nydes en kop kaffe ved Færgen.
Ved sønderrenden er der toilet stop for at fortsætte til sejlklubben og få en tår vand.
Ved halen er der badestop.
Op gennem skoven er det blot at tage en tår vand og nyde naturen.
Hvis campingpladsen har åben, kan jeg købe en kop kaffe.
I Gågaden er der tid til en is.
På kirkegården gøres holdt ved den amerikanske soldats grav og familiens steder.
Ved Batterierne nydes det sidste vand ind turen går hjem
I Let Køb som er en lille og meget hyggelig butik. Hver gang man kommer kan man altid snakke med personalet og de er altid glad, de er flinke til at hjælpe alle, så
som gammel som unge. Ved de ældre hjælper de med at handle, bære vare for dem og snakke med dem. Ved de unge hjælper de med at giv gode husråd og
kærlighedsråd.

Det er ikke noget at lave om søndagen på Ærø, så tager altid i Let Køb.
Gåtur til Kalkoven, Lisbeth Kær, Øhavsstien.
Søfartsmuseet.
Handle i Brugsen.
handel, cykle-og gåture
Til strand eller havn
En tur ud på Eriks hale og lufte hunde og se på Badehusene.
Ingen steder, der er kun havnen som er et besøg værd……der mangler bænke (Frederiksberg bænke) blomster, opgradere affaldsstativer ( som dem i Ærøskøbing )
brosten/peksten mm. Samt gågaden skulle lukkes hele året ( varekørsel tilladt )
Torvet skulle lukkes, og gøres attraktiv……brosten, bænke, blomster, torvehandel (alle former) for at skabe liv
Og når man så skal lave byfornyelse så køb nye lamper, bænke, affaldsstativer, blomsterkummer mm. I GAMMEL stil, og ikke alle de hovsa løsninger som præger
byen
Undskyld mig, men byen er nedslidt, og hvis der blev gjort disse tiltag, ville, det nok også smitte af på de privat ejendomme.
Hvis man går et tur fra Brugsen og ned til miss soffy, og ser rigtig godt på bygninger, gaden som helhed, torvet mm. så liger det ikke en by som er ved at lukke, men
en by som er lukket
Skov, strand, udendørsaktiviteter som yoga, vandring, kajak, sup.
Ja det et godt spørgsmål!!!
havneområder, Halen.

Restaurant og kultur
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Gå-tur til stranden, hjem langs havnenog ned og se færgen ankomme. Hvis man kunne få sig en drink, en is eller lidt at spise ville det jo være at foretrække

Hundeskoven og en tur på stranden. Eller rundt på øens mange loppemarkeder
Eriks hale/lille hav, cykel/gåture Marstal omegn.
Ud i naturen på Ærø. Det er ofte gåture langs kysten.
Skov, stranden,havn, by

En gåtur i byen sommeren. En god frokost og forhåbenligt lidt musik og fadøl/drink på havnen. Måske noget kultur, såsom galeri etc.
Om vinteren…. Alt Lukket og en kedelig by… måske op og se håndbold i hallen, hvis der er hjemmekamp, ellers er mulighederne sparsomme og vejret er ikke til store
gåture….
Kirken
Eriks hale
Ishus
Vi parkerer ved Brugsen og det første stop er kirken, som er lige smuk året rundt. Vi fortsætter med at gå på strøget, for at se på lukkede butikker og ingen
dagligvarebutik. Vi går lidt rundt i de små gader og stræder og griner lidt over, at vi efter 10 år stadig kan fare lidt vild og opdage nye steder, og ikke helt ved hvor vi
ender. Turen fortsætter mod havnen, som er lidt slidt og uinspirerende ar se på, så tuen ender ved Eriks Hale, hvor naturen og de små badehuse sikrer et smukt
scenarie.
Eriks hale.
Skoven ved eghoved og stranden samt ved marinaen
går tur langs lystbådehavnen til Halen, langs vandet til Solstrålen, op ad Skolegade til Møllevejen, testcenter i hallen, videre til Rolighedsvej, ned til vandet og går
langs vandet til Søfartsmuseet, og hjem. ca 6 km
havnen - eriks hale
Hjem
gåtur rundt byen
Det er meget forskelligt….på legeplads med børnebørn, café med veninder, hygge og afslapning hjemme….
Stranden, skoven eller en tur ud på øen. Eller bare lulle rundt i min have.
Havet. Halen
Efter en cykeltur landsognet rundt sidder vi på havnenog nyder vandet.
På vandet
Stranden. Savner meget bedre “liggeplads” i for af sand ved f.eks badebroen hvor mange opholder sig og børn gerne vil være.
En tur rundt havnen og videre ud til halen
En tur gennem gågaden og havnen langs, stop på café el lign og spise og derefter til egehovedskoven eller kalkovnen
Ned på havnen, gå en tur og nyd den maritime arv, de gamle levn fra fortiden, det gør ikke noget der er lidt rust og slidte bygninger, det definere byen og den arv.
Spise en is og slappe af, evt gå op i byen og kikke på butikkerne, se hvad der er i køledisken i Brugsen og kører hjem og lave mad, eller endnu bedre gå ind på en
restaurant og få et dejligt måltid mad.
havnen, ud på vandet, en gå tur et sted på øen
Halen, skoven, legepladserne.
Eriks Hale, havnen, køretur til Ommelshoved, kaffe på Ballast, grill på terrassen og aftenfærgen hjem til Sjælland til min faste bopæl.
Ned til legepladserne ved havnen med barnebarnet
Oftest til havnens legeplads, skoven eller stranden
Sejltur, køretur på øen
Enten op på stadion for at se fodbold. Eller også tager vi børnene med ud og nyder havnen, stranden og skov
Cykel eller gå tur til Ommelshoved eller Strandbyen havn.
Frokost ved Fru Berg.
Gåtur til Eriks hale.
Tur til hundeskoven.
Gåtur langs havnen.
Eriks hale
tur i kajakken
kultur oplevelse
havnen, Eriks hale , værtshus , gågaden
Ned på havnenog tage bestik af trafikken ifm. ÆrøXpressen. Vide re langs havnen til lystbådehavnen og derfra videre til Eriks Hale. Cykeltur fra Eriks Hale ad den nye
cykelsti til Græsvænge, Kragnæs, Ommel og tilbage til Marstal via Ommelsvejen. Andre dage på cykeltur via Nevrestien til Ærøskøbing og tilbage.
Brugsen
Rundt havnen
Stadion
Cykeltur landsogn
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Gerne en gåtur til strand og Egehoved skov. Hvis der er udstillinger på havnen eller Minors Hus også gerne dette.
En tur på havnener altid interessant.
Til havneområdet og Erikshale. Med gæster udefra også Søfartsmuseet.
Ned på stranden, med en tur langs havnenog tilbage gennem skoven
Kalkovnen på gåben og med hunden i snor
Til kirken
havnenrundt, en tur ud på halen og måske et smut på museet
Lange skønne gåture langs havn/ strand , elsker at se liv på havnen igen ved Ærø Expressen , elsker den havn og by , den SKAL forblive som den er.
Stranden via havnen
vodderup-søby
I Brugsen
Jeg går havnen rundt og nyder havnelivet - spiser måske en is eller frokost et sted.
Ned til havnen til færgen og god tur gennem byen
Gåtur til kalkovnen, eller landsognet rundt på øhavsstien hvor det kan lade sig gøre.
Sejltur, køretur på øen
Altid på havnen og lystbådehavnen og halen
Til vandet
En tur på havnen eller hjemme i haven
Hjemme
En rur til Halen og forbi legepladsen på havnen på vej hjem
Strand og natur.
Afslspning i hjem/ have
Til Halen og Kalkovnen, måske Søfartsmuseet. Vejret bestemmer
Gåtur fra Eriks hale, langs havnen, op ad møllergade og kirkestræde.

En havnenpromenade ville være skøn, og det samme ville en form for "Historisk trappe" (prinsensgade ville være oplagt, som kunne binde by og havn mere sammen
Erikshale og egehovedskoven
Pt bliver vi hjemme i haven. Nogle gange en tur på Boppes Mokka, da det er en af de få steder der har åbent.
En tur til havet / stranden - Lisbethkjær og Halen. Gerne en tur til drejskoven eller på den nye cykelsti.
I hundeskoven, evt tur langs stranden til kalkovnen, gå ture langs havnen, kigge på træskibe , se sejlskibe sejle ind og ud af havnen��
gåtur rundt havnen, til kalkovnen
Ud til Erik´s Hale og gå tur. Tilbage langs havnenog op i byen og gå tur. Måske handle lidt hos Betina i Letkøb og SuperBrugsen.
Eriks Hale med madpakke, badetøj eller grill i lystbådehavnen
Gå en tur langs havnenud rundt eghoved og så gennem byen hjem (Toftevænget)
Voderup / Rudkøbing
havnen( hver dag) Halen, Kleven, egehovedskoven,
Gennem byen, rundt havnenog en tur på Halen
Tur langs havnen og Eriks hale - cykeltur landsognet rundt - søfartsmuseet, galleriet
En gåtur rundt halen og gennem havnenud til batterierne
At køb is
Fra hjemmet på Møllevejen via byen ned til ÆrøXpressen
Derefter langs havnenforbi Samka og Røgeriet, Sønderrenden, Beddingen, Det lille Hav til Kajakklubben
- hvis der er energi helt til Eriks Hale
Derefter hjem gennem først de små gader, derefter Torvet og Kirkestræde forbi Kirken
Alt efter om vejret er til det forbi bageren

Jeg har kun boet i Marstal i 4 år men nyder turen langs havnearealet og er glad for at Dokken er væk
Nyder i store drag de dage hvor der er besøg fra George Stage, Bonavista og andre smukke sejlskibe

Ville nyde hvis Kajakklubben havde sommerservering på deres terrasse ud mod Det Lille Hav og badhusene

Nød da Torvet var musikaktivt for to år siden og så gerne dette blive en tilbagevendende begivenhed
Glæder mig også til at gense årets "store" løb i byens gader, hyggeligt med de mange heppende tilskuer
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Ser også frem til at der atter bliver aktiviteter på Havneområdet - f.eks. Grollefesten og Cirkus
Strand og skov
en tur til klakovnen
havnen, halen
Egehovedskoven, jeg har en strandhytte derude.
Rundt de små snorrer, besøg på havnen, Prinsebroen, ud mod halen og se badehusene. Spise på Sønderendes Perle.
Kalkovnen eller en spadseretur i naturen

En tur på havnen og op igennem hovedgaden
På havnen og ud en tur i jollen
På havet hvis vejret er godt.
En gåtur til kalkovnen
Voderup med frokosten

Eriks hale

Søfartsmuseet

Altid til den hyggelige, unikke og autentiske havn og måske en tur i brugsen.
Det går ud i naturen, rundt havnen eller café når de har åben.
I dagligvare butikker for at handle ind til ugen der kommer.
En gåtur eller cykeltur rundt i Marstal og omegn
Eriks Hale
Turen går langs havnen, gennem små hyggelige stræder, hvor der hilses høfligt på kendt som ukendt..
Turen slutter med en forfriskning på en hyggelig café eller lignende.
Marstal Marineforening

Altid en tur omkring havnen, på Halen og igennem flere af de små snorklede gader og snorrer
Spadseretur langs havnen.
En, god gåtur ved havnen, gerne en udstilling og et cafebesøg.
Ærøskjøbing
Gåtur på Halen, eller en totur Halmø rundt

søndag starter med en tur ned til ærøxpressen. og videre ud rundt havnen. og igennem byen hjem
cykeltur til Ommel, Kragnæs, Drejet, stranden og havnegade
Gåtur langs havnen
Skov, strand og havn
Gennem skoven, via stranden til Halen. Gennem havnen, og hjem. Gågaden er total uddød om søndagen, så ingen grund til at færdes der
Stranden, eller op i gennem byen.

Måske en tur ned på havnen
?
Gåtur havnenEgehovedskoven rundt
I kirken
Til “halen” eller derhjemme
Gåture til f.eks. færgehavnen, Halen, Egehovedskoven, lystbådehavnen, ned gennem de små gader i byen.
En tur ud i Egehovedskoven, midtmarken og en drink hos fr Berg eller Ballast.
Erikshale havnen
Hjem
havnenog Eriks Hale
En gå tur ned af gå gaden og et smut ind i diverse butikker og en kop kaffe/øl ned på en af de lokale pund i byen.
Spadsere tur langs havnen, bade på stranden.
En tur på toldbohus
Fodboldstadion
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Sommerdage til stranden, eller en kajaktur til Halmø. Om vinteren er biblioteket et godt bud.
Ingen steder
På cykel i nærområdet.
havnenog havet.
I haven og gåture
Jeg besøger sjældent Marstal på en søndag.
Skov -Strand - besøg
Ture rundt på øen
havnen
Mange gange skal jeg bare ud i vores gårdhave og nyde det. Jeg går mange ture med min hund, og det er dejligt at se det er nemt at finde både skraldespande og
hundeposer. Turen går altid rundt havnen, og passer det med Expressen er det jo bare fint. Elsker også de små smalle gader. En tur til Eriks hale og måske hele vejen
rundt til Kalkovnen er også super. Starter vi bilen har vi jo også hele Ærø med masser af dejlige steder.
Til vores badehus ved egehoved. Eller på legepladsen ved havnen
Gå tur langs egehovedvej nyde synet af natur marker, i skøn harmoni og så en tur i egehoved skoven og retur igen på egehovedvej
måske en tur til lystbådehavnen, en tur på kirkegården ,helst en tur til vandet . pas på vores gode by .
Min tur går altid til havnen.
Man starter med en tur langs havnenså op gennem egehovedskoven, vidre op gennem midtmarken så ned gennem b6en til frokost så på museet og derefter nyde
en kop øl på et af byens værthus/ pub så spise på den gamle vingård, den lille café, fru Berg eller hotel Marstal, så putte af med live musik på en af byens pubber.
Der hjemme på grunden, til stranden, på havneneller en sejltur
Her i sommertiden går turen helt klart ud til Eriks Hale med madkurv og kaffe. Om vinteren går den tit enten til skoven bag skolen eller Egehovedskoven.
Helst ud på vandet i båd
Langs vandet. Skoven ved Erikshale op over Reberbanen og gennem skoven ved møllevejen og hjem.
Kirken og stranden og måske havnen. �
Ingen steder!
Det er desværre “kun” havnen som er et besøg værd. Byen trænger til et løft der fordrer at man har lyst til at sidde på en bænk ( der ikke er nok af) hvor man kan
sidde og spise sin is eller blot at få en sludder. Gågaden burde være gågade hele året ( varekørsel tilladt ) Jeg har ikke lyst til at sidde og se på en træt, nedslidt,
misligholdt by. Tarvelige butiksfacader (restriktioner er måske så meget sagt, men butiksindehaverne burde opfordres til at tænke over hvilke signaler de sender, og
hvordan de præger bybilledet)
At gå gennem byen fra ende til anden er direkte pinligt hvis man vender øjnene lidt opad. Alt er efterhånden “træt” og tarveligt.
Desuden skulle der være restriktioner ift. HVAD der må indgå i byen af udsmykninger. Her tænker jeg at det sagtens kan være nyt, men selve stilen burde være
“alderssvarende” ( gammel stil)

Nej, en søndag i Marstal er desværre en søndagstur jeg gerne springer over. Så er søndagen brugt bedre med at se maling tørre!
Marstal ligner desværre en by i afvikling fremfor udvikling.
havnen rundt og ud til Eriks Hale
En tur til Eriks Hale er smuk.
En tur på havnen for at få en is
Halen. Kirkegården,havnen
Tur til kalkovnen
Eriks hale
Jeg går mig en tur igennem byen og drejer ned ad mod havnenfor at mærke den dejlige blæst og føle ærø.
Den går hjem for der sker ikke noget ud over værtshus om søndagen
havnen, Strandvejen, Egehovedskoven, Sejlklubben og landsognet rundt
Halen og havnen
En tur på havneneller Eriks Hale
strandarealer
Gåture sognet rundt men desværre mest på trafikerede veje da der ikke er fortove eller gangsti langs vejene.
havnenog Strandvejen er også foretrukne opholdssteder, især Strandvejen r bringes i pænere stand, alle invasive planter bør udryddes.
En tur langs havnen og op igennem byen
havnen
Restaurant
Strand
Skov
havn

Er stadig på arbejdsmarkedet, så søndag er rengøring og vasketøj�
en tur på havnen og Egehovedskoven. måske lidt indkøb i brugsen
En tur langs Eriks hale
havnen, Erikshale
Langs havnenog måske ud på halen - Lisbethkær - gennem byen hjem
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Morgendukkert ved Eriks Hale.
Gåtur langs havnen kant/bolværk med kaffekrus i hånden (fra færgekajen til lystbådehavnen).
Frokost på hyggelig café.
Gerne shopping

Flere foretrukne mål:
Især:
Eriks Hale med afsluttende runde omkring Kalkovnen.
Hundeskoven og videre ud til fritidshusene ved stranden (eller ad andre veje til samme strand).
Langs havnen fra HCC-værftet til Kajakklubben.
Gåtur på Eriks hale
Udfor at se den Omfartsvej som vi mangler
Ro, cykle ture i nærområdet og gå tur med hunden.
Skov, strand, familiebesøg
Netto
Cykeltur till Eriks hale eller Ommels hoved.
Ud i naturen
Turen går hjemmefra langs havnen, gennem lystbådhavn mod Eriks Hale, bagefter forbi campingpladsen og Ærø Hotel mod gågaden, forbi Brugsen og så hjem.
havnen ,Eriks hale , værtshus
Eriks hale
Som oftets rundt havnen, da den har et unikt miljø , og det skal IKKE ødelægges af en inkompetent kommunal bestyrelses naive tilgang til virkeligheden
KB SKAL STOPPES MED DERSS MENINGSLØSE VANVID !!!
Udvikle havneni en maritim ånd , det er det endestation rigtige

havnen for at nyde det autentiske miljø, gågaden for at se på butiksvinduerne eller stranden for den friske luft.
Cykeltur forbi Halen og til havnene i Ommel
Til Eriks hale og kalkovnen via gåtur langs havnen.
Halen
Til vandet
Ned til stranden
havnen
Eriks Hale
ved ikke
Ballast bar på havnenog nyde den gode stemning og summen rundt i byen
Stranden havnen
Lystbådehavnen
En god gåtur langs batterierne ud til Eriks hale og retur gennem de små hyggelige stræder og så igennem kirkestræde.
Tur på Halen, tur langs havnen
Gåtur i de små snorrer og familiebesøg
Rundt på øen.
En tur til Eriks Hale og is på vej hjem
indkøb cafebesøg
Gennem skoven bag ved skolen, og ud af kirkestien til Ommel og ned til vandet.
Langs med havneni Marstal og se på træskibene. En bid mad ved et af spisestederne.
Tur i vandet, eller med kajak, hvis det er godt vejr.

Tur om havnendejligt miljø
Gåtur langs strand og havn. Måske besøg på en beværtning
havnen
havnen langs
Søfartsmuseet, halen, china house
Til havnense færgen komme ind ,rundt sejlerhavnen, måske en tur til Halen og en tur til kalkovnen , og en tur gennem gågaden.
Hvis det skal være kulturelt et besøg på søfartsmuseet.
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Ud til Eriks Hale eller rundt landsognet.
Godt vejr - på vandet.
Stranden
Langt væk fra den turist fælde. Der er intet tilbage ud over blasfemisk sømandskab som hele byen prøver og sælge sig på hele tiden men ingen relation har til den
nuværende maritime verden. Synes steder som motorfabrikken og navigationsskolen burde få mere og have sagt i situation som dette da det klart er dem som
dækker de unges kreativitet og fæstner os på øen istedet for fokus på druk og natteliv. Føler turister får mere ud af at cykle ud over dæmningen til Ærøskøbing og se
noget kultur istedet for noget fusk fra ærøboernes side i marstal
Der er ikke mange muligheder andet en Superbrugsen
Til kalkovnen vis Eriks hale
En gåtur rundt havnen, til Halen eller til Sommerlyst med hunden. Det kunne også være indkøb, fodboldkamp på stadion eller til ishuset/frokost/kaffe på café.
Gæster med på Søfartsmuseet ell til et spil minigolf. En øl ‘over hegnet’ med naboerne…
En af disse. Eriks hale, stadion, havnen, familie, venner
Strand og skov.
havnen. grundet det lidt rodet maritime miljø, som skal bevares
Erikshale og egehoved skoven til tider toftegårds skoven, som er bedst i de tøre perioder , da stisystrmet er i utrolig dårligs stand til at klare våde perioder, en
skændsel for ruren som anbefales til turiser og lokale

Hygge hjemme i haven og en cykeltur rundt havneneller en gåtur rundt Halen
Stradhusene
Til havnen
Egen have og en tur på havnen
Søfartsmuseet caferne om sommeren og ellers gå tur i gaderne
en tur til halen. eller skoven vi har bag ved os. eller ned og få en kop kaffe.
- halen + kalkovnen
- Marstal by rundt og gennem alle de små gader

havnen-stranden - gågaden
Kirkestræde og lystbådehavn
Kirkegården, stranden, gågaden
Ud på vandet
havnen, stranden, gågaden
kalkovnen
På havet
Superbrugsen

Cykelture rundt på øen. Badning og kultur. Socialisering med folk. Især i min hjemby Ommel hvor der er fuld af originaler og alle har tid til en snak.
En gåtur langs havn og lystbåde ud til erikshale, turen hjem går igennem de små gader og aldrig den samme. Måske forbi stadion og se en kamp. Besøge et par
loppemarkeder.
til Netto
Ud og sejle.
I højsæson, stranden eller besøg hos familien
I lavsæson, besøge familien eller rundt på øens naturområder eller være derhjemme
Sejltur, hvis vejret tillader.
Ellers havneområdet.
skipperkroen eller kirken helst kroen. kører også sommetider på mosen med et læs affald men de har kun åbent i en begrænset periode
Halen eller Noret
havnen, egehovedskoven, eriks hale, toftegårdsskoven
Om sommeren hjemme i haven for mange turister.
Resten af året en tur gennem kirkestræde og havnen rundt.
Halen, evt gåtur til Kalkovnen
I naturen, på halen osv. Jeg regner normalt ikke med at noget har åbent om søndagen
havnen
Erik’s hale, havnen
En tur i gågaden med ungerne.. spise en is hvis der er åbent.. en tur på halen hvis vejret er til badning.
Ellers en tur til ommelshoved og gå en tur langs vandet, og hilse på køerne�
Stranden
På vandet �
stranden hvis vejret tillader det.
En tur ud på Eriks Hale, ud til kogeøen
Gåtur langs havnen.
Til skoven
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Legepladsen på havnenmed ungerne eller stranden
havnen
Ud i en robåd ��
Til Halen, mod kalk ovnen, picnic på havnen, en kold drink el is på Ballast om sommeren,
Hvis godt vejr tager vi i strandhuset ved egehovedskoven
Hvis vejret er godt, så en tur med kajakken. Blæser det, så en fodtur ud til kalkovnen. Er vejret helt håbløst, så en tur på museet.
Egehovedskoven, Toftegårdsskoven, Halen, landsognet.
I hjemmet, om sommeren til stranden eller tager cyklen og en tur langs havnen,hvor der summer af liv nu efter færgen er kommet tilbage
Måske en tur på den flotte cykelsti og ud over den dejlige Ø
Den vil typisk føre til havnen- en tur langs havnen er altid dejlig. En tur på en af havnens caféer - måske en gåtur til kalkovnen via Erikshale
Tur i skoven eller stranden. Krolfspil i foreningen, Socialt samvær
Tur langs havnen til halen, Lisbeth Kær,hjem igennem Egehovedskoven op over fodboldbanerne ind i byen.
En tur ned omkring havnen eller et stykke af Øhavsstien
Minde
Jeg går nok bare en tur på havnen og kigger lidt
En tur på havnenog eller halen
Cykel eller gåtur langs havnen, og strand
havnen
Gåtur i de små gader i indre by, og måske cykeltur til Eriks Hale
Til havnen
havnen, gåtur i byen , kaffe
havnen
havnenog Halen
Eriks Hale, havnenog måske en tur videre mod Ommel
En tur på stranden eller landsognet rundt på cykel, Eller en tur Iver drejet.
Stranden, søfartsmuseet, café
På havnenlegeplads med børnene, besøge familie eller i Brugsen for at handle.
havnen, Erikahale
En tur på Halen via hundeskoven
ti havnen, til vandet.
1. Travetur ad Egehovedvej til halen og langs kajakkluppen, sejlklubben og havnen videre ad Strandvejen til Kirkegården og gennem skoven til Møllevejen.
2, Travetur Nederste Midtmarksvej ind gennem skoven til Campingpladsen og ud til Eriks Hale gennem Havnegade og gennem Færgestræde op til Kirkestræde.
Desværre ingen steder
havn og strand og cykeltur til resten af øen
havnen restaurent
Rund om kring
til havnenog til færgen
Skov og havn
Er som regel hjemme og passe have og dyr
Turen går ud i det blå for at opleve øen og de muligheder den byder. Loppemarked eller vind i håret.
havnen, stranden eller skoven
Langs havnen til Halen og tilbage gennem Kirkestræde. En tur i havkajakken. Måske en cykeltur ud i landskabet.
Jeg bor her jo. Så søndag den afholdes på egen matrikel. Og i sær fordi der sjælden sker noget om søndagen.
havnen Legepladser
HALEN
Egehovedskoven og Eriks Hale
Ned og få en is og gå en tur i de flotte gader
Stranden. Hvis vejret tillader .
En tur rundt landsognet og langs med havnen, brunch i Skipperparken - herligt ;-)
Til legepladsen, men mangler noget for børn på 2 år
Til Kirken og efterfølgende på restaurant/café.
Evt. indkøb og omkring "Udsigten".
Op gennem Kirkestræde og videre ud til campingspladsen, Eriks Hale og rundt til kalkovnen
havnenlangs.
standen.
Strandvejen.
en tur igennem Kirkestræde også til Let Køb som
heldigvis stadig er her, og så en tur til havnen evt.
Til hundeskoven.
Gåtur havnen langs, ud til stranden og måske ud til Kalkovnen. Ellers op igennem skoven og Midtmarken. Alternativt gå eller cykeltur landsognet rundt.
Hvis sommer går turen ud til Holmene eller til stranden for badning og paddle boarding.
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Hvis der foregår en kulturbegivenhed skal det også opleves.
Ned til havnen
havnen. Byen
havnen
Gå en tur halen eller havnenrundt
Cykle til Ommel strandbyen kleven
Besøge sejlklubben lystbådehavn
En tur i vandet, en is hos cafe aroma og så hjem i haven og spise frokost, slutter med kaffe hos ballast og så med færgen hjem
Til vandet - et eller andet sted på Ærø
Erikshale hvis vejret er til det
Hen ad havnenfor at se hvad der rører sig og hilse på folk. Fiskestang med til ungerne, så de kan fange krabber på Eriksens plads. Penge til en is eller sodavand henne
ved færgen. Ned og grille ved Bajgryden ved Eriksens plads.
Eller hvis det er sommer, ud til halen og bade, evt. lave aftensmad over bål i fællesskab med venner.
havnen/stranden
Dagligt en til to ture på havnenog til færgen som var savnet, efter den er kommet er der virkelig kommet liv på havnen samt diverse spisesteder, førhen var der dødt
på havnen så det kan kun gå fremad kommunen burde kunne se hvad det har gjort for Marstal havn og by. Tak ��

En dejlig gåtur byen rundt. Start ommelsvejen, over kirkegården, langs havnen. Eller på kalkovnen. Er også glad for skoven bag skolen, hvor vi holder skovtur ved
grillhytten, som forhåbentligt genetableres.
havnen
Tur til halen. Ser alle havnenog skibene.
Lystbådehavnen.
Eriks hale
Enden ned på havnen en tur og tå eller slappe af derhjemme med den nydelige udsigt

Eriks hale
Til et spisested.
Stranden
Den går til Eriks Hale, på café, måske på loppemarked. Så skal der handles til aftensmad og vi hygger i gårdhaven med mad og vin. Hvis muligt, skal vi høre noget livemusik om eftermiddagen på café
Ud i det blå
Ingen steder, det er dét, der er udfordringen. Der er ingen smagfulde, skyggefyldte steder, hvor det vil være oplagt at søge hen.
En cykeltur til havnen skal lige tjekke at shawarmabaren er åben.videre til halen måske et havbad og så videre til kaffemik på cafe eller privat.
Selve anløbspladsen i marstal gøres MegetHygligere og gerne flere boder med is forfriskninger m .m.
Flere blomster kummer eller kasser store og lang3 tiæ urter og stauder der kommer igen oh igen.
Fra xpressen og langs havnen til bro ti, og her savner jeg en cafe som er åben udenfor sesongen til brætspil og kaffe
En tur langs havnen eller på halen
Rundt på havnen, til stranden, Kalkovnen, skoven, cykeltur i omegnen, besøg på loppemarkeder, Søfartsmuseet, Det Røde Pakhus, en drink på Ballast (måske er der
levende musik)
Turen går omkring havnen, lystbådehavnen og byen

havnentil stranden
Langs havnenmed stop ved færgen. Færgen har givet et helt fantastisk liv på havnen
Gåtur langs havnen, Eriks hale, skovene og til sidst igennem byen
Stranden
Badeskuret og stranden, hvis vejret tillader det.
På havnen, og ellers ingen steder, byen er død om søndagen.
Til vandet for at svømme, sejltur, cykel og gåtur rundt i byen og lidt indkøb
Eriks hale,
havnenmarstal,
En tur på Halen, svømmetur eller Kalkovnen
Cykeltur ud over øen
Gåtur på øhavsstien eller i Noret
Måske middag på restaurant ( hvis det er om sommeren - ellers må vi selv i gang )
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Til Egehoved eller Halen
Eriks Hale
Jeg havde ikke opdaget at weekenden skulle afvikle ølivets festival. Der var desværre ikke hurtig nok. Jeg syntes det er fantastisk med sådanne events. Ligeledes har
jeg nydt godt af de gode irske festivaller gennem tiden. Det er sådanne muligheder der kommer til at trække gæster til vores ø i fremtiden. Jeg syntes at kommunen
aktivt skal promovere disse tiltag.
Jeg håber kommunen ikke kun sætter pris på disse initiativer men også kultivere disse.

Jeg syntes det er på høje tid at ryste posen lidt og lade nogle af “tilflytterne” eller unge ærø boer komme med indputs.

Ofte syntes jeg at øen er fanget i gamle vaner og en tung kulturelt arv. Dette mener jeg er dræbende for byens udvikling når vi i fremtiden skal konkurrere om nye
borgere samt turister.

En tur rundt i byen og ned om havnen:-)
- kirken og kirkegården
- strand og havnetur

Forår, sommer, efterår og vinter meget gerne en gåtur med hunden, gerne i naturen, langs havnen og ved stranden.
I sejlsæsonen en tur til søs og badning fra båden eller måske en tur til mit strandhus i Ærøskøbing.
Stranden, skovene, venner, landsbyerne.
Til "Halen", til Rudkøbing, til Ærøskøbing og Søby
Til Eriks Hale og Kalkovnen.
Rundt på havnen og en lille tur til ommel
På cykel landsognet rundt eller i godt vejr til birkholm mugligvis 18 huller på golfbanen der er masser af mulighede
Hjemme eller på arbejde
havnen- stranden - skoven
Om sommeren: strand, legeplads, cykeltur.

Om vinteren: legeplads
Turen går rundt i de små gader, ned gennem havnegade og se hvad nyt der sker. Hvad har motorfabrikken nu fundet på, hvor langt er de nået hos Nørregård ..
Havnen er blevet et sted der oser af nytænkning, kreativitet og liv. Jeg elsker det at få denne summen og gerne hele året, det er en god modpol til alle de små rolige,
romantiske og stille gader. Lad havnenudvikle sig med de mennesker der har lyst til at ligge egne kræfter og penge, det fortjener både de og havnen
Søfartsmuseet og en tur igennem egehoved skoven.
havnen rundt
Uldgården, søby
Rundt havnen og ud til stranden - videre til Lisbeth Kjer - ind gemme skoven over ved den gamle brandstation og gennem Kirkestræde ��
Til stranden eller på besøg hos venner og bekendte
Turen kunne sagtens gå gennem den dejlige Egehovedskov omkring stranden og hjem igen.
Til kirken, til gågaden, til havnen og stranden
havnen, Hundeskoven ved Eriks Hale!
borgnæs
Minde
ommel kro
Ud på en legeplads med mine to små børn (3 og 5 år). Fx Sejlklubbens legeplads ved havnen. Derefter lede efter noget mad på café der er børnevenlig, og hvor de
voksne kan få kaffe og ro mens børnene leger. Derefter søfartsmuseets kælder eller biblioteket, hvor børnene kan gå på opdagelse.
Gåtur langs Stranvejen, havnen, Halen, Lisbeth Kær. Måske en sejltur.
Gåture langs vandet. Altid en tur langs havnearealerne, Strandvejen og frem til Børsen.
Ind til min sejlbåd

Til egehovedskoven
Til havnenog Eriks hale
Langs havnen
Legepladserne på havnen
havnenrundt. Tur til halen. Tur i skoven.
på havnen, på cykel eller gå 'rundt om byen,' i kirken, på cykel ud af byen
Det er for det meste kun Brugsen der har åben, så det er det eneste sted. Det er kun om sommeren der er liv!
havnen-kirkestræde og de smalle gader og snorene
En søndag i Marstal om søndagen kan eventuelt være gåtur i naturen og om sommeren til badehuset.
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Rundt og kigge på naturen, havnenog de skønne træskibe. Samvær med venner
På havnenog på havet. På stadion og se fodbold. Ud på øen og nyde naturen. Stranden.
vaffelhuset om sommeren. gåtur og indkøb
Lige netop søndagen er nok ikke den dag, jeg foretager flest ture, men uanset årstid kan det være en spadseretur i landsognet, skoven eller i byens små gader. Fra
april til oktober kan turen også gå til en god kamp på Marstal Stadion.
Rundt i Marstal omegn
Til havnen
En tur på havnen og en snak med naboen
Stranden
Gåtur evt. ved Drejet.
Strandhuset, tur i båden,
-Eriks hale
- kalkovnen
- havnen
-café
En tur langs havnen, og rundt stranden , en dejlig fred oig ro , som absolut IKKE skal ødelægges af kommunens hjernedøde ide om en dagligvare butik på havnen
Halen, havnen, legeplads på havnen.
En gåtur ned over havnen og over boldbanen.
Kleven havn
Lystbådehavnen
Måske Nevrestien - stranden
kajaktur - roning
Stranden
Gåtur på stranden
På landet
- Cykeltur til Ommel
- Bade fra badebroen
- Sauna
- Sejllads
- Foredrag på biblioteket
Ud og sejle
Ingen steder.
Måske til Marstal Sejlklub og en tur på havet.
havnenrundt
Langs havnen, til havet
Badetur til Erik’s Hale
Tennistur til Ærøskøbing
Shopping i Marstal butikker
Gå-tur rundt i Marstal og omegn med hunden
Rundt på havnen, ud på halen, ser på de smukke huse.
Spadseretur til kalkovnen
Ud på Eriks Hale. Ud at besøge venner. Køre en tur rundt i byen og ned på havnenog se hvad der sker
Lystbådehavnen
havnen- de små gader mm
Op og ned ad strøget - er der noget nyt?

Og en tår kaffe et eller andet sted - gerne et nyt sted.
Cykeltur igennem byen
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Ordsky

genereret af defgo.com på baggrund af fritekstbesvarelse på sp.45

Populære ord:
-

Havnen / lystbådehavnen
Eriks / Erikshale / hale
Strand
Egehovedskoven / skoven
Søfartsmuseet
Kirken
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Alders-Filtrering: Hvor gammel er du [ 12 år eller yngre; 13 – 18 år ; 19 – 25 år ]
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47 Hvor bør vi prioritere de økonomiske midler til renovering af
gader, pladser og grønne områder i fremtiden? Sæt kryds ved
de tre vigtigste

Pct.
(gennemsnit)

Pct. (0-25 år)

37,4%
27,5%
29,2%
57,2%
24,6%
18,7%
20,7%
28,7%
21,0%
8,4%
2,1%
561

48,0%
32,0%
60,0%
60,0%
44,0%
28,0%
32,0%
32,0%
44,0%
8,0%
0,0%
25

Trafikale veje og forbindelser
Stræder og snævre gader
Gågade
Torvet (Markgade, Kirkestræde)
Andre byrum, pladser og opholdsrum
Etablering af nye pladser og legepladser
Eksisterende legepladser
Eksisterende grønne områder
Nye grønne områder
Andet [angiv]:
Ubesvaret
Basis

47 Hvor bør vi prioritere de økonomiske midler til renovering af gader, pladser og grønne områder i fremtiden? Sæt kryds ved de
tre vigtigste
Andet [angiv]:
Havnepladsen foran Havnekiosken, en skandale
Bevaring frem for sanering (obs: ved etablering af nyt - man må ikke ødelægge, idet nutid kan ikke afgøre, hvad der evt. er mindre bevaringsværdigt)
Markedsdage på torvet
Lystbådehavnen
Lad Torvet blive et åndhul for enden af gågaden, hvor folk kan stille deres cykel og spise i en af de mange caféer i gågaden, medbragt mad eller mad købt i gågaden.
Det gamle torv kunne blive en perle, den gamle losseplads plantes til, siv bevoksning istedet for plæne langs halevejen (Østersøvej), udvidelse af Egehovedskoven,
lad være med at ødelægge den idylliske Egehovedvej.
Den sydlige del af Kirkestræde er lidt i forfald med lukkede butikker og enkelte dårligt vedligeholdte huse - men det er nok mere et privat end offentligt problem.
Men lidt mere grønt (træer) kunne måske løfte det lidt
Stykket fra Møllergade til hvor gågaden starter trænger i den grad til en forskønnelse
Sandstrand på Eriks Hale
Historisk trappe fra havn til bymidte for at binde by og havn sammen - i svendborg kan man godt finde ud af disse ting.
Forbedringer som vil trække flere sejlskibe til byen og styrke maritime erhverv
der skal laves gågade hele året rundt. og sætte gamle bænke op istedet for de vedligeholdelses fri bænke som er opsat nu. de er grimme
Brostensbelagte gader er flere steder i ringe stand!!
Vejbelægningen smelter i sommervarmen, skide irriterende, og rigtig dårligt for hundepoter
Havnen
Lav en ting færdig inden nyt startes op og sikre sig at der er noget til de unge også. Det er dem der skal bruge det om 20 år
gen plante den flotte bøgehæk langs Havnegade ind til Mindeanlægene fra posthuset og sydover igen..
Vedligeholdelse af kommunale bygninger i Kirkestræde
Omfartsvejen som vi har savnet i mange år
Multibaner ved havnen
Der er dårlige oversigtsforhold når man kommer fra Bondebygade og skal ud på Møllevejen. Der er lidt skilte og plankeværk der spærrer for udsynet ned af
Skovgyden.
Få rytter op på havnen så der kan være erhverv istedet for dødt mindested
Eriksens plads på havnen og Sønderrenden
Der er nogle snore der er meget ufremkommelige i Marstal, hvis det er husejerne bør de have besked på at vedligeholde dem.
Den nordlige del af havneområdet, er nu kedeligt parkeringsområde.
Havnen
Ved det ikke. Bor ikke i Marstal.
Havnen
Parkeringsforhold
Parkering
Opfriskning af havneområdet ved færgeleje.
Ensrettede gader flere steder
Fortovemangler flere steder
På havnen i Marstal ved Essotankene
Kunststofbane i Marstal
Ingen preferencer
Havnefronten
Havnen - promenade til strandbyen
Ved ikk
Pladsen ved Marstalfærgen. Den er grum
Styrke forbindelse mellem havn og by
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