
Sommar i parken 2022

Var har du hi�at informa�on om Sommar i parken?

Namn Antal %

Tidningen 32 37,2

Sociala medier 35 40,7

Ljungby kommuns hemsida 10 11,6

Genom vänner eller bekanta 27 31,4

Annat 16 18,6

Total 120 139,5

Svarsfrekvens

100% (86/86)

Vad tycker du om arrangemanget? (musiken, bemötandet, parkområdet)

Namn Antal %

0 - Mycket dåligt 0 0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 5 5,8

6 3 3,5

7 9 10,5

8 18 20,9

9 13 15,1

10 - Mycket bra 38 44,2

Total 86 100

Sta�s�k

Medelvärde 8,69

Median 9

Svarsfrekvens

100% (86/86)



Här kan du skriva fram�da ar�s�örslag, uppmuntrande ord, kri�k eller annat som du tycker a� vi borde känna
�ll!

Så trevligt arrangemang! Lite melloar�ster hade varot roligt a� se i fram�den, barnen hade framförallt uppska�at det!

Sanna Nielsen

Tycker det är bra som ni ordnar

Härligt när det händer i Ljungby , ni är så bra på få hit ar�ster

Trevligt a� man kan si�a med vänner och ha picknick och lyssna på musiken. Tyvärr var ljudet lite dåligt där vi sa� i
backen jämte lekparken.. Annars väldigt trevligt!

Ljudet va lite dåligt i år jag bruka uppleva de högre.

Mysig �llställning!

Superhärligt a� sommar i parken är igång igen! Ar�s�örslag - Cornelia Jacobs

Hade varit roligt med lite allsång

Jag vill ha e� dansband det hade varit mysigt! Då hade man kunnat dansa och bara si�a å njuta av skön musik

Mycket trevligt, ar�sten inte i min smak men uppska�ar ini�a�vet

Lite ungdomsar�ster, Victor Leksell, Veronica Maggio, Miss Lee, Syster Sol,Klara Hammarström,nån svensk rapar�st,
Pe�er,

Ar�s�örslag: Tingsek

Jus�n Bieber borde komma

Darin

Mycket mer allsång och kända ar�ster.

Mer allsång, det passar betydligt större publikgrupp. Roligt a� hembygdsparken utny�jas.

Roligt in�a�v men skulle varit mer allsång alla gånger och med tex tema som schlager, sommarhits osv. Lite för gamla
låtar på allsången.

Molly Sandén. Benjamin Ingrosso.Veronica Maggio. Måns zelmerlöv. Överlag lite mer ”ungdomliga” ar�ster som även
lockar den yngre genera�onen �ll parken :)!

Bra och mysigt, fin miljö. Bra arrangerat !

Chris Klefford

Trevligt arrangemang. Picknick i det gröna i solen.Chris Kläfford vill vi ha hit igen.

Viktor Lexell

Hasse ʺKvinnoböskeʺ AnderssonMiss Li

Jag vill gärna se a� ni organiserar Biokvällar i parken. Man kan sä�a skärm på/framför scenen och köra filmer flera veckor
i rad... kanske nästa sommar? :-)

Hasse Kvinna Böske

Tone SekeliusTheosGrannen MånsCaseopeiaAnders BaggeRobin BengtssonCornelia Jacobs

Rebel Robert = Rebel Robban

Jä�ebra träffpunkt. Mer träffar under åren!

Midsommarfirande

Mer jazz-musik. Janne Lundavek och comp.Nisse LandgrenJazz i BolmsöBolmsö Old StarsO�are i hembygdsparken.

Jazzmusik! Bolmsö Old Stars med Piaff



Carola, Nanne Grönwall, Lasse Berghagen, Pernilla Wahlgren, Eric Saade, Måns Zelmerlöv, Tone, Eva Rydberg.

Mycket mysigt!

Parkområdet och bemötandet var trevligt men framförandet på scenen tråkigt. Vi trodde a� Anders Lundin skulle köra
allsång och få med publiken. Det hade varit roligare om han åtminstone hade sjungit låtar med drag i. De�a var väldigt
tråkigt. Hade varit smart a� ha en ar�st som lockade hit publiken inför kommande evenemang så a� folk vill komma
�llbaka.

Kunde varit mer allsång med publiken.

Så tråkigt a� kommunen låter hembygdsparken förfalla!

Mycket trevligt ini�a�v. Kul a� man använder hembygdsparken.Lisa EkdahlMusikskolanAlbin Lee MeldaveLokala
förmågor ʺfd. Paddingtonʺ

Do�er, Perelli, Benjamin Ingrosso ...

Melissa Horn, Björn Skifs, Frida Öhrn

Härligt med event i Ljungby. Kul a� parken används.Lisa Ekdahl, Albin Lee Meldau, lokala förmågor.

Ni borde ta hit Billie Elish (vet inte hur hennes namn stavas) eller Cave Town (som också är jä�ebra). Det är mysigt MEN
inte så mycket a� göra förutom a� lyssna på musik. Och låtar som inte så många kan. Så bä�re låtar och ar�ster och mer
a� göra :-)

Tomas Ledin :-)

Anders Lundin var Jä�ebra Tänkvärt Tack!Förslag: Kicki Danielsson

Förbandet - högt ljud. Blev bä�re ljud när Anders Lundin kom. Trevligt med servering för de som vill äta. Finns toale�er?
Dåligt skyltat.

Gärna våffelcafé.Dans på dansbanan.Lasse Kronér, The Real Group, Jack Vreswik, Cajsa-S�na Åkerström, Joy
Singers.Mycket kul a� ni ordnar Sommar i parken!

Lasse Berghagen, Lo�a Engberg, Sanna Nielsen.För lång �d med dagens förand. För övrigt bra.

Kicki Danielsson, Mona.G, Hebbez, Edvard?

Vilken bra förmån. Gra�s! Bra Ljungby kommun.GospelGeneröst av vår Kommun.Höga poäng �ll Anders Lundin

Lite fler si�platser.

Hasse AnderssonLasse Sigfridsson, f.d. Lasse StefanzKul a� Ni kommit igång igen. Saknar e� midsommarfirande och en
servering här på sommaren.

Nashville PussyGospelkören Ljungby

Supertrevligt! Mer!Benjamin IngrossoGospelkören LjungbyTrubadurerFler allsångskvällar

Marie Winkvist + Kusin JennyPejeʺDe�a är sommar i Ljungbyʺ E�erföljande dans i paviljongen.

Cajsa-S�na ÅkerströmKicki såklart!Zara SakrissonSusanne AlfengrenMona.G

Trevligt med blandad underhållning, som nu!

Gärna fler onsdagskvällar!

Gustav & Viktor Norén

- Fantas�skt evenemang!- Önskas fler under sommaren.- utny�ja platsen mer.- Fler behöver komma!

Gärna lokala förmågor också! Flera olika ar�ster samma kväll. Fin inramning med grillande och fika. Picknick i parken.
Roligt a� parken används!

Musik med Dans!

Lasse Tennander



Starta upp dansbanan e�er uppträdandet!

Flens världsorkester ( Lu�e Berg) Catharina Nord

Jan-Erik Svensson, Hörda ʺSvenssonzʺ �llsammans med Anna.Krister Kinnhult

Förslag �ll nästa år: E�er scenframträdandet arrangera dans i paviljongen. Finns mindre band som inte tar så mkt betalt.
(bugg och foxtrot)

Lars Ferne FernebringTomas Wiehe


