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Medborgardialog 

Kommunen vill först och främst tacka alla som har tagit sig tid att lämna 
synpunkter. I denna redogörelse har svaren sammanfattats och vi har 
särskilt belyst de synpunkter som förekommer ofta. Synpunkterna har givit 
oss mer kunskap och nya infallsvinklar som kommer att undersökas vidare i 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kilafors.  

Syftet med denna tidiga dialog var att på ett tidigt stadium involvera er, våra invånare och få 
era synpunkter på vad ni tycker är viktigt att ha med i en fördjupad översiktsplan. Det hjälper 
oss i processen framåt genom att kommunen nu vet mer om vad vi behöver fördjupa oss i 
samt vad som är viktigt att arbeta lite extra med i just Kilafors. 

Enkäten bestod av flertalet interaktiva kartor samt en digital enkät med möjlighet till 
fritextsvar och låg ute mellan den 10 september till den 8 oktober 2021. Denna redogörelse är 
en anonym sammanfattning av alla synpunkter som kommit in. 

Antal inkomna synpunkter 
Totalt inkom 223 svar på enkäten. I karttjänsterna inkom ett tjugotal synpunkter per karta. 

Inkomna synpunkter 
Medborgarenkät 
Här redovisas de svar som inkommit i medborgarenkäten. 

Personuppgifter 

Är du? 
63,7 % av de svarande var kvinnor, 35,4 % män och 0,4 % icke-binära. 

Vilken ålder har du? 
Ålder % 
-20 år 4.5 
21-30 år 14.3 
31-49 år 39.0 
50-65 år 30.5 
66-75 år 10.8 
76+ 0.0 

Kommunens kommentar: 
Enkäten har nått ut till åldersgrupper som sällan brukar representeras i medborgardialoger, 
vilket är glädjande. 

Var bor du? 
Kilafors tätort 100 
Inom 3 km från Kilafors tätort 55 

Inom 5-10 km från Kilafors tätort 51 
Annat 16 

Annat är bland annat Bollnäs, Segersta, Hå, Solna och Danderyd. 
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Hur många bor ni i ert hushåll? 
1 person 39 
2 personer 90 

3-5 personer 87 
6+ personer 6 

Kommunens kommentar: 
Kommunen noterar att vi har nått ut till familjer, vilka också sällan representeras i 
medborgardialoger. 

Hur länge har du bott i Bollnäs kommun? 
-5 år 17 
6-10 år 17 

11- år 180 
Bor inte i Bollnäs kommun 8 

Av de som inte bor i Bollnäs kommun har anledningen till att svara på enkäten till exempel 
varit att personen har fritidshus i Kilafors, söker lägenhet, är engagerad i näringslivet eller 
uppvuxen i Kilafors. 

Vilken är den bästa/vackraste/mest trivsamma platsen i Kilafors? 
Svaren har delats upp i fyra kategorier: Platser i tätorten, Byar omkring, Natur och vatten och 
Sociala kontakter och aktiviteter. 

Platser i tätorten 
Kilafors herrgård med omgivning lyfts av flera, likaså Knöttas IP som den 
bästa/vackraste/mest trivsamma platsen. Ett flertal har lyft centrum längs Polgatan, med bland 
annat stationshuset, och längs Stationsgatan upp till rondellen. Andra platser som nämns är 
biografteatern, Järnboa, lekplatserna vid skolan och Hambogatan samt Haneborg och dess 
simhall. 

Byar omkring 
”Parkbänken vid Hallenbadet är en bedårande plats att sitta på och försjunka i sina egna 
tankar, gärna med en termosmugg kaffe.” 

Landbygden och byarna lyfts av många, då specifikt kvarnen och badplatsen i Hallen, Hanebo 
kyrka, Lilltjära med båthuset, Hårga, Västansjö, Norrfly och Sibo. 

Natur och vatten 
Många lyfter naturen generellt. Specifika platser som nämns av flertalet är Hårgaberget, 
Rumpberg, Norrlandsporten, Kärleksstigen, Kölberget, Bältbosjön, Rönningsberget med 
utsikt över Myckelängarna och Norrlandsporten. 

Bergviken och dess stränder är väldigt omtyckt av de som svarat på enkäten. Väldigt många 
beskriver Björnnäsudden, ofta benämnd som Udden, med sin utsikt och grillplats. 
Badplatserna Näset och Hambergs lyfts också av många. Per-Svensviken med sina båtplatser 
är även det en uppskattad plats. Andra vattensamlingar som lyfts är bland annat Bofarasjön, 
Kilån och Ljusnan. 
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Sociala kontakter och aktiviteter 
Här lyfts mötesplatser, kulturliv, Kilafors skidklubbs engagemang och närheten till allt. 
Vad tycker du om Kilafors generellt? 

”Jag älskar Kilafors och vill bara att alla ska trivas. Gammal som ung.” 

Svaren är uppdelade i tre kategorier: Positivt, Negativt och Utvecklingsförslag. 

Positivt 
Många upplever att det är nära till allt, som naturen, lagom stort, tryggt och lugnt, att det finns 
många engagerade människor som har positiv attityd och framtidsanda. Vi-känsla och trevliga 
invånare. Många aktiva föreningar, specifikt idrott. Många upplever att det är bra förbindelser 
och bra kommunikationer genom framför allt tåget. När det gäller service och affärer lyfts 
vikten av mataffärer, Haneborg med sport- och simhall, biografteatern, hälsocentralen, 
apoteket, skola, förskola, och bensinstationen. 

Negativt 
En del framhåller att det finns groende rasism och viss negativitet. Ett flertal påpekar att det 
varit stökigt med oljud, bus och stök, speciellt på kvällar, närvaro av missbrukare och 
kriminalitet som stöld. Många anser det negativt att Haneborg är i dåligt skick och nu även 
stängt samt att det är tråkigt att butiker och banken försvunnit. En del är rädda för att tätorten 
är utdöende. En del påpekar dåligt underhåll av vägar. Ett flertal belyser att det är för lite 
kommunala satsningar i tätorten samt att ungdomar har för lite att göra. 

Utvecklingsförslag 
”Jag tycker att området/torget vid hälsocentralen-stationen-fd handelsbanken skulle 
kunna bli en trivsam mötesplats. Utearrangemang med möbler, blommor, liten scen 
kanske, en liten glasskiosk på sommaren. Där finns några grönområden redan och jag 
är säker på att den platsen skulle bli välbesökt ���” 

Många lyfter vikten av att utveckla och rusta upp Haneborg, simhallen, sporthallen och 
gymmet. Många vill se satsningar på aktiviteter och trygga, ändamålsenliga platser för 
ungdomar att mötas och vara, gärna med tillgång till stöd från vuxna. Även fritidsaktiviteter 
generellt nämns. De svarande vill se mer satsningar på föreningslivet och näringslivet samt 
samverkan mellan föreningar. Många vill se satsningar på bostäder, då främst lägenheter, 
rusta upp och bygga nytt, gärna större lägenheter, centrumnära, anpassade både för unga och 
äldre. Fler villatomter, exempelvis öster om järnvägen mot Bergviken. Här föreslås också 
etablering av företag och kontor. 

Många vill se utveckling av befintliga strukturer, tex entrén vid rondellen, stationsområdet, de 
centrala delarna samt också bättre skötsel och fler papperskorgar. Ökad polisnärvaro önskas 
av ett fåtal. Flera vill se fler butiker/affärsverksamheter. Några föreslår fler bänkar att mötas 
vid samt platser för äldre att mötas. Flera vill se bättre kommunikationer, till byarna och 
Bollnäs samt till Söderhamn. Även GC-vägar till bland annat Bollnäs, Segersta, 
Norrlandsporten, Hällbo och byarna kring Bofarasjön, bättre underhåll av vägar föreslås. 

Kommunens kommentarer: 
Många frågor skulle kunna lösas genom kommunala medel och kommer att hanteras i arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen. 
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Boende 

Hur bor du? 
Hyresrätt 48 
Bostadsrätt 3 

Radhus/parhus 5 
Villa 120 
Gård 43 
Annat 2 

Annat är till exempel fritidshus. 

Hur skulle du vilja bo i framtiden, när och var? 
Ganska många är nöjda med sitt nuvarande boende, som främst är villa i tätorten eller i byarna 
omkring samt på gård. Många vill i framtiden bo i villa, där det är relativt jämnt om en vill bo 
i tätorten eller i byarna omkring. En del påpekar att de gärna vill ha nära eller cykelavstånd till 
centrum, kollektivtrafik eller vatten. Flera vill flytta till gård. 

Många vill bo i lägenhet, men vill att lägenhetsbeståndet ska förbättras. Flera ser lägenhet 
som ett bra alternativ när de blir äldre och vill då ha hiss eller möjlighet att bo på markplan. 
Gemensamt för lägenheter för de äldre är att närheten till centrum och dess service är viktigt. 
Flera vill också se seniorboende och trygghetsboende i Kilafors, där de boende har till 
exempel vistelseytor gemensamt. 

Vad skulle få dig att flytta till eller bo kvar i Kilafors? 
Arbetsmöjligheter 86 
Bra boende 133 

Billigt boende 57 
Bra skola 71 
Närhet till service och handel 144 
Bra kommunikationer 118 
Utbud av fritidsaktiviteter 89 
Utbud av natur och rekreationsområden 121 
Gemenskap 93 
Annat 13 

Annat är till exempel bra boende för äldre, arbete och fiber. 

Utveckla gärna! 
(Utveckling av svaren på frågan Vad skulle få dig att flytta till eller bo kvar i Kilafors?) 

Svaren har delats upp i tre kategorier: Livsmiljö, Grönstruktur och aktiviteter och Barn, 
ungdomar och unga vuxna. 

Livsmiljö 
Här lyfts arbetsmöjligheter, bra boende där bättre standard på lägenheter särskilt lyfts. Bra 
kollektivtrafik för arbetspendling beskrivs av flera. Ett flertal lyfter hur viktigt närheten till 
främst service, affärer med mera samt närheten till aktiviteter och natur är. 
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Grönstruktur och aktiviteter 
Flera lyfter att de vill se fler satsningar på fritidsaktiviteter både i anläggningar som 
Haneborgs sporthall och i naturen. Vandringsleder, tillgänglighet i naturreservat och närheten 
till naturen lyfts också. 

Barn, ungdomar och unga vuxna 
En bra skola och skolgång är viktigt enligt de svarande, likaså en meningsfull fritid med 
aktiviteter och förutsättningar för en aktiv vardag. Boende och arbete för unga vuxna lyfts av 
ett fåtal. 

Kommunens kommentar: 
En fördjupad översiktsplan handlar om just detta – att se till helheten och att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle, ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. 

Vad tycker du är viktigt att ha i närheten av ditt hem? 
Det absolut vanligaste svaret är bra kollektivtrafik, speciellt morgon- och kvällstid för 
pendling. En del vill se tågförbindelser till Söderhamn och flera vill se bättre förbindelser till 
Kilafors tätort från omgivande byar. Näst vanligaste svaret är gång- och cykelvägar, också det 
till byarna men även mot Bollnäs. Väldigt många vill ha nära till grönområden, både i form av 
parker, lekplatser, natur, skog, motionsspår och promenadstråk. Möjligheten till 
fritidsaktiviteter är viktigt för många med idrottsplatser samt sim- och sporthall. 

Många belyser att det är viktigt med mataffär och annan service som exempelvis hälsocentral 
och apotek i närheten av hemmet. Flera har även nämnt butiker, restaurang, bank och gym. 
Skola och förskola är också väldigt viktiga enligt de svarande. Flertalet vill även se 
arbetsmöjligheter nära hemmet och flertalet anser att hemmaarbete fungerar väl. 

Kommunens kommentar: 
Fungerande förbindelser är viktigt för att skapa ett hållbart transportsystem liksom för att få 
vardagen att gå ihop. Att sedan också ha närhet till både nödvändiga och valbara aktiviteter 
främjar utvecklingen mot ett hållbarare samhälle genom att förbättra folkhälsan och minska 
bilberoendet. 

Resor och hållbarhet 

Vad är ditt vanligaste färdmedel? 
Att gå 26 
Att cykla 11 

Att åka buss 6 
Att åka tåg 4 
Att åka bil 173 

Varför det? 
(Utveckling av svaren på frågan Vad är ditt vanligaste färdmedel?) 

”Att Bollnäs kommun har ett stort fokus på att göra samhället mer  
klimatsmart är oerhört viktigt” 

Svaren är uppdelade efter olika färdsätt: De som går, De som cyklar, De som åker kollektivt 
och De som åker bil. 
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De som går 
Främst för att det är nära till allt, men också för motionen och för att de gillar att gå. Några 
svarar dock att de åker bil till jobb eller till Bollnäs. Vissa åker tåg till jobbet och bil vid 
behov, tex för längre resor. 

De som cyklar 
De som cyklar gör det av miljöskäl, för att det är nära till allt, gratis och för motionen. 

De som åker kollektivt 
De som åker kollektivt gör det för att det är billigare och miljövänligare än bil, att det är 
smidigt och för möjligheten att jobba på tåget.  

De som åker bil 
De allra flesta åker bil på grund av dålig kollektivtrafik. Det handlar om långa avstånd till 
busshållplatser, ofta flera kilometer, och om för få avgångar som inte passar med arbetstider, 
tågens avgångar, eller fritidsintressen hos sig själva och sina barn. Många har också långa 
avstånd till arbete, affärer, aktiviteter med mera. Tidsbrist och enkelheten med bil är en 
anledning för flera att åka bil. En del berättar att de går och cyklar inom tätorten och vissa 
cyklar sommartid. 

Kommunens kommentar: 
En fungerande kollektivtrafik och fungerande infrastruktur för gång och cykling är viktigt för 
att ställa om till hållbarare resor. Det pågår löpande arbete med att förbättra dessa, bland annat 
genom kommande trafikstrategi, cykelplan och den fördjupade översiktsplanen. 

Hur tar du dig till jobb eller studier? 
Går 15 
Cyklar 21 

Buss 18 
Tåg 21 
Bil 170 
Annat 9 

Annat är till exempel att en arbetar hemma, är pensionär, studerar hemifrån eller åker moped. 

Vad skulle få dig att i större utsträckning resa hållbart? 
Svaren är uppdelade i två kategorier: Resande, Motivation och vad jag som person kan göra. 

Resande 
Många svarar att om bussar och tåg gick tätare, med fler busshållplatser, skulle de resa mer 
kollektivt. Flera vill se mer avgångar kvällar och helger samt att kollektivtrafiken matchar så 
att byten går smidigt utan långa väntetider. Flera vill se mer gång- och cykelvägar bland annat 
in till Kilafors från byarna samt till Bollnäs och till busshållplatser. Flera påpekar också att 
dessa behöver vara trafiksäkra. Andra förslag är pump- och servicestation, bilpool, laddstation 
samt biogasstation i Kilafors. 

Motivation och vad jag som person kan göra 
Ett flertal lyfter att om kollektivtrafiken vore billigare skulle de välja den framför bilen. En 
del föreslår också att det bör bli dyrare att köra bil. Ett flertal säger att om deras arbete låg 
närmare hemmet skulle de resa mer hållbart. Några berättar att de kan ställa om sina korta 
resor och gå istället för att åka bil. Att äga elbil, hybridbil och elcykel föreslås också. 

Kommunens kommentar: 
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För att förändra resemönster krävs att den fysiska miljön ger förutsättningar för att resa på 
annat sätt än med bil och att dessa sätt är tidseffektiva och billiga. Kommunen arbetar löpande 
med dessa frågor, bland annat genom kommande trafikstrategi och cykelplan. Det kommer 
även hanteras i den fördjupade översiktsplanen. 

Går det att leva hållbart i Kilafors? 
Ja 143 
Nej 40 

Osäker på vad leva hållbart innebär 33 

Hur kan du leva mer hållbart i din vardag och vad skulle göra det enklare för dig att 
leva hållbart i Kilafors? 

”Solceller på alla kommunens fastigheter visar vägen för alla att investera i klimatsmart 
energi. Vi behöver kommunen som förebild och jag ser att ni måste engagerar er mer för 
att alla ska inse allvaret i klimatfrågan. Engagera kunniga föreläsare för informations-
kvällar i Kulturhuset/Biografteatern. Lämna ut flygblad till alla hushåll för att få detta 
fokus hos alla.” 

Svaren har delats upp i tre kategorier: Den fysiska miljön, Livsstil och Vad jag som person 
kan göra. 

Den fysiska miljön 
Återigen lyfter många bättre kollektivtrafik, med fler avgångar, fler hållplatser ute i byarna 
samt mot pendlingsorter som Söderhamn. Flera vill ha fler och bättre gång- och cykelvägar, 
mer service och fler butiker lokalt, arbetstillfällen samt mötesplatser och träningsmöjligheter 
nära hemmet. Några vill se laddstationer och möjlighet att tanka fossilfritt i Kilafors.  

Ganska många lyfter att återvinningscentralen är bristfällig, både för att den ofta är överfull 
och att den har för få sorteringsmöjligheter. Flertalet konstaterar att det är långt till närmaste 
återvinning och önskar miljöhus i varje bostadsområde samt möjlighet att slänga 
trädgårdsavfall i Kilafors. 

Livsstil 
Flertalet vill se mer närproducerad mat, produkter och tjänster och en person föreslår en 
grönsaksmarknad. Ett förslag som presenteras är att ha mer lokalproducerat i mataffärerna 
samt veganskt i mataffärer och på restauranger. 

Några vill se ett bättre företagsklimat och flera vill att kommunen ska agera föredöme för ett 
mer hållbart samhälle. Här föreslås att kommunen ska lyfta miljöarbetet, sprida kunskap om 
det, lära ut en hållbar livsstil i förskola och skola, sätta mer press på företag att se över sina 
utsläpp, satsa på social hållbarhet samt att pusha mer för lokalproducerat, exempelvis på sin 
hemsida. 

Vad jag som person kan göra 
Några lyfter att de kan börja bli mer medvetna och tänka efter mer, till exempel för att minska 
sitt bilresande. Annat som föreslås är att köpa elbil, gå och cykla mer, åka mer kollektivt, 
jobba mer hemifrån, handla närproducerat och försöka minska sin förbrukning, till exempel 
av el och vatten. Flera kan tänka sig att odla mer själv, antingen i sin trädgård eller om 
odlingslotter kan skapas.  
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Kommunens kommentar: 
Citatet sammanfattar en av kommunens viktiga roller – att agera föredömligt. Att lyfta och 
sprida kunskap om miljöarbete och en hållbar livsstil är också en viktig kommunal uppgift. En 
stor del av omställningen till ett hållbarare samhälle handlar om att ändra beteenden och 
kommunen har där en viktig roll i att skapa förutsättningar för att göra den omställningen. Hur 
vi kan skapa dessa är en viktig fråga att hantera i det fortsatta arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen och kommunens arbete i stort. 

Grönstruktur och aktivitetsytor 

Vilka tre egenskaper är viktigast för dig i utemiljön? 
Möjlighet till långa promenader 96 
Platser att vila på 15 

Platser att umgås på 89 
Platser att vara själv på 31 
Platser att leka på 49 
Platser att träna på 40 
Ostörd natur 62 
Miljöer som är bra för djur och växter 55 
Möjlighet att plocka bär, frukt och svamp 54 
Parkmiljöer 30 
Blomsterprakt 18 
Väl upplyst 94 
Annat 6 

Motivera gärna! 
(Utveckling av svaren på frågan Vilka tre egenskaper är viktigast för dig i utemiljön?) 

Svaren har delats upp i tre kategorier: Aktivitetsytor, Miljöer och Egenskaper. 

Aktivitetsytor 
Ett flertal vill se mötesplatser, både för ungdomar och vuxna samt platser där dessa kan mötas 
på. Några vill se träningsytor, både utomhus och fortsatt sim- och sporthall i Kilafors. Bra 
gång- och cykelvägar lyfts. 

Miljöer 
Ett flertal nämner ostörd natur, fler parker, mer blomsterarrangemang, fler bänkar och 
sopkorgar. Några föreslår tydligare skyltning, både för att leda in till Kilafors och dess utbud, 
till exempel till apotek, hälsocentral men också om vandringsleder och andra målpunkter i 
naturen. En person föreslår att odling kan ske på annars oanvända gräsytor. 

Egenskaper 
Många vill se bättre belysning i Kilafors, speciellt längs gång- och cykelvägar. Flertalet vill se 
bättre skötsel av lekplatser, fastigheter, gator, motionsspår, parker och skogsmarker. Flera 
menar också att de vill kunna känna sig trygga och att folk agerar om något skulle hända. 

Kommunens kommentar: 
Variation och möjlighet till sociala möten och fysisk aktivitet året om är mycket viktigt för 
folkhälsan och kommer att behandlas mer i flera av kommunens kommande dokument, 
däribland den fördjupade översiktsplanen. 
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Bättre belysning och bättre kontinuerlig skötsel av till exempel park- och gatumiljöer ökar 
tryggheten och är något som kommer att hanteras i den fördjupade översiktsplanen och i 
andra kommande dokument som grönstrukturprogrammet. 

Finns det platser med dina tre viktigaste egenskaper i Kilafors? 
Ja 66 
Några, men det kan bli fler 126 

Nej 24 

Vad tycker du saknas i Kilafors om du tänker grönstruktur och aktivitetsytor? 
Svaren har delats upp i fyra kategorier: Aktiviteter, Miljöer, Stråk och Grönskande inslag. 

Aktiviteter 
”Satsa på ungdomar istället, se till att de har någon aktivitetsyta för spontanidrott, en 
samlingsplats att gå till. Låt dom vara med och utveckla.” 

”Parkyta för att kunna arrangera gemensamma evenemang och en plats dit människor kan 
gå för att sätta sig ner och skapa spontana möten. Ta den tanken vidare tillsammans med 
föreningslivet!” 

Flertalet vill se fler mötesplatser i Kilafors, för ungdomar men också med möjlighet att mötas 
över generationsgränser. De svarande föreslår platser för aktiviteter och träning, såsom 
utegym, spontanidrottsplats på åkern vid fd Garntjänst, bättre och fler lekplatser. Flera 
specificerar att det behövs mer platser att sitta och fika och mötas, att fler motionsspår med 
elljus till exempel behövs samt upprustning av Hälsingeleden. Några föreslår en hundrastgård 
samt att öppna upp Bergvikens stränder både för badplatser och promenadvägar/motionsspår. 

Miljöer 
”Se till att de ängar vi har får BLOMMA ordentligt innan de klipps ner. Så viktigt för våra 
insekter. Bekämpa lupinerna.” 

Många vill se fler parker i Kilafors och föreslår att en park kan byggas upp vid stationen, som 
då både kan bli en mötesplats och en välkomnande miljö för de som kommer med tåget. 
Andra platser som föreslås är vid äldreboendet, nära padelbanorna samt åkern vid passagen 
under järnvägen mot bostadsområdet Bruket. Den åkern föreslås kunna bli ett 
rekreationsområde med exempelvis aktivitets- och träningsytor och lekplats. De svarande vill 
se bättre skötsel och klottersanering. 

Stråk 
Många vill se bättre och fler gång- och cykelvägar både inom tätorten och mot Bollnäs, de 
omkringliggande byarna samt till målpunkter som golfbanan och Norrlandsporten. Några 
föreslår att fler trottoarer bör anläggas. Några påpekar att gång- och cykelstråket mot Sibo 
upplevs otryggt på grund av att det inte finns sikt in från riksvägen. Belysning generellt på 
gång- och cykelstråk ses som ett bra sätt att öka trygghet. Några påpekar att bilvägar behöver 
rustas samt föreslår fler parkeringar intill stationen och hälsocentralen. 

Grönskande inslag 
 ”Mer blommor som ger färger och doft.” 

Flertalet vill se en grönare tätort med träd, buskar och blommande växter. De föreslår mer 
ordnade planteringar, ätbara växter samt att rondellen bör bli grön och mer välkomnande 
eftersom den är entrén till Kilafors och även in mot kommunen. 
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Kommunens kommentar: 
Grönytor med möjlighet för möten och fysisk aktivitet är viktigt både för trivseln och för en 
jämlik hälsa. Utemiljön är öppen för alla, oavsett förmåga eller socioekonomisk status och ska 
ge alla möjlighet till ett socialt, aktivt och hälsosamt liv. Det är av stor betydelse att det finns 
en variation av olika funktioner i gröna miljöer, så att det finns plats för olika samhällsgrupper 
men också djur- och växtlivet. I den fördjupade översiktsplanen kommer bevarande och 
stärkande av gröna miljöer att hanteras. Mer djupgående kommer frågor om grönstruktur och 
natur hanteras i de kommande programmen om grönstruktur och naturvård. 

Behovet av bättre gång- och cykelmöjligheter är känt inom kommunen, vilket lett till att vi nu 
håller på att ta fram en cykelplan. Behovet kommer även hanteras i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Att använda grönska är ett enkelt sätt att skapa trivsel och identitet i en ort. Grönskande inslag 
har många positiva effekter på människan, naturen och klimatet. Odlingsmöjligheter är viktigt 
för ett hållbarare samhälle. Synpunkterna tas med både i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen och i kommunens fortsatta hållbarhetsarbete. 

Trygghet 

Känner du dig trygg i Kilafors? 
Ja 81 
Oftast 122 

Sällan 4 
Nej 12 

Vad kan göras för att öka tryggheten? 
Svaren har delats in i två kategorier: Sociala insatser och Platser. 

Sociala insatser 
Många vill se ökad polisnärvaro, byavakter och nattvandrare som sprider trygghet. Det lyfts 
att det varit och är problem med kriminalitet som inbrott och stöld samt narkotika som 
behöver stävjas. Flera reagerar på att det har skapats områden/grupperingar av människor i 
socialt utanförskap och uppmanar kommunen att arbeta mer aktivt med att förhindra denna 
segregation. Flera ser att om kommunen arbetar mer med att hjälpa och förebygga 
utanförskap kommer tryggheten öka i Kilafors. 

Platser 
Många påpekar att belysningen behöver bli bättre, speciellt på gång- och cykelvägar samt 
utanför ICA och Coop. Fler gång- och cykelvägar behövs och det behöver gallras träd till 
exempel längs gång- och cykelvägen mot Sibo. Flera menar att fler platser och aktiviteter för 
barn och ungdomar kan minska risken för dem att hamna i socialt utanförskap. 

Kommunens kommentar: 
Kommunen har löpande kommunikation med polismyndigheten. En väl omhändertagen 
utemiljö, ökad integration, minskat socialt utanförskap, våldsprevention, hantering av 
missbruksproblematik och minskande av psykisk ohälsa ökar tryggheten. Det är högst 
relevanta ämnen och kommer att hanteras i det framtida arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen samt kommunen i stort. 
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Näringsliv 

Finns det service och handel som du tycker saknas i Kilafors? 
Ganska många konstaterar att de är nöjda med Kilafors näringsutbud och att möjligheterna att 
åka till Bollnäs för vissa saker är rimligt. 

De svarande har föreslagit en mängd typer av service och handel de gärna vill se i Kilafors. 
De vanligaste är: 

• Bank 

• Café 

• Bensinmack, gärna bemannad med biltvätt och luftpump 

• Simhall 

• Järn- och bygghandel 

• Tandläkare 

• Bibliotek, gärna bemannat, tex i gamla kommunhuset eller utbyggnad Biografteatern. 
Här lyfts idéer om att skapa en mötesplats med personal som kan hjälpa med datorer 
och att samutveckla med biografteatern  

”En viktig service som saknas i Kilafors är ett bemannat bibliotek. Det skulle kunna bli 
verklighet i gamla kommunalhuset eller som tillbyggnad baktill på Biografteatern på den 
tomt som kommunen äger. I så fall skulle Biografteaterns lokaler också kunna samnyttjas 
och det kunde bli ett spännande digitalt hus med fantastiska möjligheter.” 

• Färghandel 

• Restaurang 

• Fler butiker 

• Blomsteraffär 

• Nöjesliv till exempel krog, pub 

• Kläd- och skoaffär 

• Systembolaget 
Kommunens kommentar: 
Kommunen arbetar vidare med synpunkterna i det framtida arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen. 

Möjligheter och utmaningar 

Vad tror du är Kilafors största möjligheter i framtiden? 
Svaren är uppdelade i sex kategorier: Identitet, Arbetstillfällen och boende, Service och 
handel, Riktade satsningar på samhällsgrupper, Natur, vatten, grönområden och aktivitetsytor 
och Läge, kommunikation och utseende. 

Identitet 
”Jobba mer med turism och det som är unikt för orten. Använd historien, ta fördel av 
sägner och lokal kunskap.” 
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Flera lyfter den gemenskap och engagemang som finns i Kilafors och att turismen kan 
utvecklas. Många passerar Kilafors till exempel på väg till fjällen och det kan utnyttjas mer än 
idag. En person presenterar en inspirerande idé: 

”Utvecklas vad det gäller den gröna näringen i bygden. Förtydliga vart livsmedel 
produceras. Lyfta fram livsmedelsproducenterna i bygden. Lokalt odlade livsmedel i 
mataffärerna. Projekt för att utveckla Kilafors med omnejd till ett samhälle och bygd där 
miljötänk och livskvalité utvecklas.” 

Arbetstillfällen och boende 
Flertalet vill se mer och bättre bostäder, både lägenheter och villor samt tomter att bygga 
själv. Några nämner vattenkontakt med till exempel Bergviken och att det gärna får vara 
naturnära. 

Arbetstillfällen lyfts också av många, både möjligheten att kunna bo på landsbygden genom 
distansarbete eller genom bra pendlingsmöjligheter och att skapa arbetstillfällen i orten, till 
exempel företag och industrier. Lokaler för arbete förordas också. 

Service och handel 
Några beskriver att det är viktigt att befintlig service och handel blir kvar och ser gärna 
utveckling av näringslivet. Flertalet föreslår att företagare bör stöttas och uppmuntras att 
etablera sig i Kilafors. Några lyfter Hanebo framtid och kreativa företagare som resurser. 
Camping föreslås som ett sätt att skapa attraktion, turism och handel. 

Riktade satsningar på samhällsgrupper 
Flertalet menar att en stor möjlighet finns i att locka hit barnfamiljer genom bra skola och 
förskola samt goda möjligheter för en trygg uppväxt. Någon föreslår samarbete mellan skolan 
och polisen, att involvera ungdomar i att skapa en gemensam mötesplats och att satsa på unga 
och saker som lockar dem. Någon lyfter också att det är många vuxna som idag är ensamma 
och att en mötesplats för dem vore önskvärt. 

Natur, vatten, grönområden och aktivitetsytor 
”Att satsa på turism: cykelpark i norrlandsporten, kajak i bergviken, vindsurfing, 
vildmarksupplevelser.” 

Många lyfter naturen som en stor möjlighet och föreslår naturguider, mer fisketurism samt att 
Norrlandsporten blir ett aktivitetscentrum med exempelvis cykelleder, bastu, minigolf med 
mera. Flera ser bra idrottsmöjligheter både genom föreningar och bra sim- och sporthall som 
viktigt. 

Läge, kommunikation och utseende 
Flertalet anser att Kilafors läge är en styrka, det är lagom stort, nära till Bollnäs, Gävle och 
Söderhamn samt till Arlanda. Det nära till det mesta, som kollektivtrafik med 
pendlingsmöjligheter, till skola och förskola. Några betonar att en trevlig och välskött 
livsmiljö är viktigt. 

Kommunens kommentar: 
Genom att marknadsföra Kilafors värden ökar dess attraktivitet och dess goda rykte. Ett av 
Kilafors starka värden är naturen och närheten till den och den kan utnyttjas än mer för att 
höja Kilafors turism. 

Satsningar på en bra skola och skolgång och på ungdomars behov är viktigt för att minska 
risken för socialt utanförskap och det är av vikt att alla ska kunna delta i det sociala livet 
oavsett socioekonomiska förutsättningar. 
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Kilafors strategiska läge kommer att inkluderas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
och det är viktigt att det är korta och säkra resor för alla typer av färdmedel. 
Vad tror du är Kilafors största utmaningar i framtiden? 
Svaren har delats upp i sex kategorier: Identitet, Arbetstillfällen och boende, Service och 
handel, Utbildning, kultur och fritid, Utseende, skick och Infrastruktur och kommunikationer. 

”Att få behålla det vi har idag som gör att det ej avfolkas, och att bygga för framtiden och 
att vara i framkant för samhällsutveckling. Törs vara innovativ och kanske chansa på nya 
idéer som ploppar upp.” 

Identitet 
Några lyfter att det finns problem med segregation och social utsatthet, sociala klyftor och 
klassklyftor. Några lyfter också inskränkthet och rasism. 

Flertalet ser en utmaning i att behålla orten levande och att eldsjälar och ideella krafter 
minskar. Det finns enligt ett fåtal ett behov av att samla bygden och organisera de krafter som 
finns, att skapa en framtidsvision och marknadsföra Kilafors attraktivitet. Några ser 
utmaningar i att kunna leva hållbart och hälsosamt och att utveckla Kilafors till en mer hållbar 
ort. 

Arbetstillfällen och boende 
Många ser en utmaning och en förutsättning för ortens framtid i att behålla och skapa 
arbetstillfällen. Många ser också att Kilafors har en åldrande befolkning och att det är viktigt 
att få främst unga och barnfamiljer att bo kvar och flytta hit. För det krävs det att det byggs 
nytt och då olika typer av boendeformer. Några konstaterar att befintligt lägenhetsbestånd 
behöver rustas upp. 

Flertalet ser en utmaning i att stävja kriminalitet och minska missbruk av främst narkotika på 
orten. 

Service och handel 
Många ser att det ligger en utmaning i att behålla det befintliga service och handelsutbudet, 
med centralisering och att ingen ska våga satsa i Kilafors. 

Utbildning, kultur och fritid 
Flertalet uttrycker en oro för att skola och förskola ska försvinna. Det ser en utmaning i att få 
till en bättre skola samt att utveckla aktiviteter på orten, speciellt för ungdomar och unga. 

Utseende, skick 
Flera ser en utmaning i att skapa en attraktiv miljö i Kilafors och att dessa miljöer ska fortsätta 
att skötas om. En del ser ett behov av upprustning, och flera uttrycker att de vill se fler 
kommunala satsningar i Kilafors. 

Infrastruktur och kommunikationer 
Flertalet ser en ändamålsenlig kollektivtrafik som en utmaning och uttrycker oro för att 
Trafikverket inte ser Kilafors behov. 

Kommunens kommentar: 
Arbetstillfällen och boende är två av Bollnäs kommuns största utmaningar för att motverka 
den nationella centralisering som sker och har skett under många år. Det är en fråga som 
kommunen behöver jobba vidare med och viktigt att ha med i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen. 
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Alla barn och ungdomar och vuxna har rätt till en bra och likvärdig utbildning oavsett 
förutsättningar. Bra utbildning är en grundpelare för ett inkluderande och jämställt samhälle 
och är en kärnfråga inom kommunen. 

Ett trivsamt och välskött samhälle är viktigt för att skapa en positiv identitet och attraktivitet, 
vilket behöver förvaltas för att skapa en positiv utveckling av Kilafors. 

Vad tyckte du om Storymap-webbplatsen? 
Majoriteten av de svarande ansåg webbplatsen enkel att använda. Dock har det uttryckts att 
det varit lite besvärligt att navigera webbplatsen på telefon eller surfplatta. 

Ett litet antal svarande ansåg verktyget svårt att använda och förstå. 

Kommunens kommentar: 
Kommunen är överväldigad över antalet personer som valt att engagera sig och är glada att 
höra att så många ansåg enkätverktyget bra och lättanvänt. Kommunen tar dock med sig att 
webbplatsen var lite svårnavigerad vid användning av telefon och surfplatta och ser över det 
inför nästa medborgardialog. 

Skulle du vara intresserad av att delta i ett diskussionsforum om Kilafors utveckling? 
Ja 76 
Nej 130 

Kommunens kommentar: 
Kommunen är glad att se att så många är intresserade av ett diskussionsforum. I dagsläget 
hindrar pandemin oss för att kunna anordna denna på ett säkert sätt. Kommunen ber ändå de 
som anmält intresse att hålla koll på e-posten. 

Webbkarttjänster 
Ett flertal personer har satt ut punkter i de karttjänster som ingick i medborgardialogen. På de 
följande sidorna visas punkterna med medföljande kommentarer. I kartan över trygghet finns 
ytterligare en punkt som inte visas i karturklippet, en ”här är jag trygg”-punkt vid Skidtjärn. 

Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
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