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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 Arbrå.  

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 Arbrå. 

Enkäten bestod av flertalet interaktiva kartor samt en digital enkät med möjlighet till 
fritextsvar och låg ute mellan den 29 januari till den 1 mars 2021. Denna redogörelse är en 
anonym sammanfattning av alla synpunkter som kommit in. 

Antal inkomna synpunkter 
Totalt inkom 248 svar på enkäten. I karttjänsterna inkom ett tiotal synpunkterna per karta. 

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

Personuppgifter 

Är du? 
65,3 % av de svarande var kvinnor, 33,9 % män och 0,4 % icke-binära. 

Vilken ålder har du? 
Ålder % 
-20 år 2.8 
21-30 år 16.5 
31-49 år 45.2 
50-65 år 28.2 
66-75 år 6.0 
76+ 0.8 

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

Var bor du? 
Arbrå tätort 141 
Inom 3 km från Arbrå tätort 0 

Inom 5-10 km från Arbrå tätort 0 
Lottefors 47 
Vallsta 41 
Annat 18 

Annat är bland annat Bollnäs, Gävle, Solna och Östersund. 
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Hur många bor ni i ert hushåll? 
1 person 20 
2 personer 93 

3-5 personer 128 
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 35 
6-10 år 17 

11- år 182 
Bor inte i Bollnäs kommun 13 

Av de som inte bor i Bollnäs kommun har anledningen till att svara på enkäten till exempel 
varit att personen jobbar i kommunen eller har bott här tidigare. 

Vilken är den bästa/vackraste/mest trivsamma platsen i Arbrå? 
Forsön är det område som absolut mest förekommer bland svaren, framförallt dess centrala 
placering och tillgänglighet. Bland annat nämns dess variation av att kunna användas samtliga 
årstider och av alla åldrar och närheten till Ljusnan. Utegymmet och grillplatserna lyfts också 
fram som attraktiva inslag på Forsön. 

Naturparken/Dammparken i centrala Arbrå är särskilt attraktivt utifrån variationen av åldrar 
som nyttjar parken, men önskemål finns om bättre tillgänglighet under vintern. 
Skidanläggningen vid Koldemoåsen, Fornhemmet och badplatsen vid Fagernäs/Skeppstabadet 
samt Träslottet är också återkommande områden som beskrivs som platser med mycket 
eldsjälar och utvecklingspotential. Idaparken och Arbrå kyrka nämns också som viktiga 
platser. Gemensamt för flera av nämnda områden är närheten och att de flesta områdena finns 
inom gångavstånd. 

Återkommande platser som beskrivs som de vackraste och mest trivsamma platserna som inte 
är belägna centralt är Järvsö och Orbaden, Ljusnan, Galvsjön och naturområdena kring Flästa, 
Grossjöberget och Acktjärbo.  

Vad tycker du om Arbrå generellt? 
Generellt så handlar svaren om att tillskapa mer liv i de offentliga miljöerna i Arbrå; bättre 
samlingsplatser för alla åldrar (Forum lyfts fram vid flera tillfällen som en samlingsplats som 
borde utvecklas), en mer centralt belägen ungdomsgård, säkrare vägnät för både skyddade och 
oskyddade trafikanter, samt bättre belysning för att höja tryggheten. Återkommande är även 
bristande underhåll hos fastighetsägare, framförallt längs Bondegatan och centralt belägna 
fastigheter med tomma lokaler. Det lyfts även fram att utveckla och behålla det en faktiskt har 
kvar och inte bara klaga på den servicen som har försvunnit och sannolikt inte kommer 
tillbaka och därmed skapa en attraktivitet för att förlängningen få till investeringar i Arbrå. 

Flera berömmer de satsningar som gjorts i både offentliga och privata, framförallt Värdshuset 
och badhuset. Närheten till naturen, Forsön, Arbrå IP, Naturparken och Koldemoåsen lyfts 
fram återkommande som väldigt positiva områden i Arbrå. Vidare framförs de låga 
huspriserna som positivt och att det är familjevänligt samt att det är ”nära till allt”. De 
framkommer i flera enkätsvar att en gärna ser en utveckling av de befintliga frilufts- och 
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träningsområdena, som exempel nämns utegym och möjlighet till spontanidrott. Kopplat till 
naturen så ser en även möjligheterna med att utveckla turismen mot just friluftslivet och 
naturen (bland annat genom fisketurism, mtb-leder och vandringsleder). Som förslag ges att 
skapa nya arenor för samverkan med turism och föreningslivet och utveckling av turismen 
mot Orbaden och destination Järvsö och därmed ta del av den positiva utveckling dessa 
destinationer haft. 

Kommunikationerna med kollektivtrafiken ses överlag som positiv för bland annat 
arbetspendling men önskemål återkommer med fler sena stopp framförallt med tåg. Det är 
även återkommande med att bygga en säker gång- och cykelväg mellan Arbrå och Vallsta, 
men även i förlängningen mot Bollnäs.  

Vidare är det återkommande att samlingsplatser för ungdomar behöver tillskapas bland annat 
för att få bukt med buskörningen på byn.  

En utveckling av att samla service med trygghetsboende, särskilt boende och LSS-boende 
samt förskola med nattis har också lyfts fram som ett exempel på åtgärder en skulle kunna 
göra för att effektivisera resurser och lokaler utifrån behov.  

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

Boende 

Hur bor du? 
Hyresrätt 35 
Bostadsrätt 11 

Radhus/parhus 3 
Villa 163 
Gård 28 
Annat 5 

Annat är till exempel andra typer av hyresformer. 

Hur skulle du vilja bo i framtiden, när och var? 
De flesta är nöjda med den bostad de har för tillfället, ofta går tankarna att när en blir äldre att 
en vill flytta till en lägenhet, mest förekommande bostadsort är då Arbrå eller i Bollnäs stad 
för att få tillgång till bättre service. En annan förekommande önskan är att kunna flytta till sin 
stuga som ofta är belägen längs Ljusnan när en inte är i behov av ett lika stort boende längre. 

Önskeboende eller drömboende är Norränge, Flästa, Vallsta och Orbaden. I vissa fall så 
väntar en på att ”rätt” hus ska komma ut på marknaden. Det är även vanligt förekommande att 
en vill bo nära samhället men ändå på landet på en mindre gård med en stor trädgård och i 
vissa fall möjlighet till djurhållning eller nära natur, vyer, vatten och kommunikationer.  
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Vad skulle få dig att flytta till eller bo kvar i Arbrå? 
Arbetsmöjligheter 112 
Bra boende 130 

Billigt boende 75 
Bra skola 116 
Närhet till service och handel 158 
Bra kommunikationer 138 
Utbud av fritidsaktiviteter 120 
Utbud av natur och rekreationsområden 157 
Gemenskap 109 
Annat 17 

Annat är till exempel familjen. 

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

• Bra utbud av fritids- och rekreationsaktiviteter 
• Bra service- och handelsutbud 
• Bra skola 
• Bra kommunikationer samt möjligheter att gå och cykla 
• Attraktiva bostäder 
• Arbetstillfällen 
• Bevara naturen 
• Gemenskap 

”Allt hänger ihop, en bra skola ger välutbildade elever som kan bli entreprenörer vilket 
ger arbetstillfällen. Att ha goda kommunikationer för de som behöver pendla. 
Fritidsaktiviteter för stor och liten är bra för folkhälsan – ofta drivs fritidsaktiviteter i 
föreningsregi vilket ger gemenskap.” 

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? 
Flera svarar att alla förslag som nämns i frågan innan, dvs arbetsmöjligheter, bra och billigt 
boende, bra skola, närhet till service och handel, bra kommunikationer, utbud av 
fritidsaktiviteter, utbud av natur och rekreationsområden och gemenskap är viktigt att ha nära 
sitt hem. Två kategorier har kunnat utläsas ur svaren: Rörelsemöjligheter och Service och 
handel. 

Rörelsemöjligheter 
En majoritet av svaren tycker att det är viktigt med kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk i 
närheten av hemmet. Väldigt många har svarat att det är viktigt att ha nära till grönområden 
och natur. Ett flertal har även svarat att de vill ha närhet till fritids- och 
rekreationsmöjligheter, sport- och simhall, lekplatser, badplatser samt promenad- och 
motionsstråk. 
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Service och handel 
En majoritet tycker att det är viktigt att ha en livsmedelsbutik och skola nära hemmet. Många 
vill också se hälsocentral, apotek, förskola och affärer nära sitt hem. Flera vill även ha nära till 
bank, bibliotek och restauranger. 

Kommunens kommentar: 
Att ha nära 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 28 
Att cykla 13 

Att åka buss 7 
Att åka tåg 6 
Att åka bil 191 

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

Svaren är uppdelade i tre kategorier: De som åker bil, De som åker kollektivt och De som går 
eller cyklar. 

De som åker bil 
Väldigt många åker bil för att kollektivtrafiken inte går tillräckligt ofta och att det finns för få 
hållplatser. Andra vanliga anledningar är pendling till arbete, att kollektivtrafikens avgångar 
inte passar arbetstiderna, tidsbrist, bekvämlighet samt för att få ihop familjelivspusslet. Många 
kommenterar att de också går och cyklar mycket, speciellt inom Arbrå. 

De som åker kollektivt 
Ett fåtal åker kollektivt och några av anledningar är att de inte har körkort, att det passar med 
deras arbetstider, skönt att slippa bilen samt att de också både går och cyklar. 

De som går eller cyklar 
Flera bor med närhet till allt de behöver men att de tar bilen för längre resor till exempel till 
fjällen samt vid storhandling. Ett fåtal går eller cyklar för sin hälsa och för miljön samt för att 
de inte har körkort eller anser det för dyrt att ha bil. 

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 33 
Cyklar 25 

Buss 9 
Tåg 21 
Bil 176 
Annat 12 

Annat är till exempel att många arbetar hemma nu på grund av pandemin. 



8 
 

Vad skulle få dig att i större utsträckning resa hållbart? 
En förbättring av kollektivtrafiken, med tätare turer även helg-, kvälls- och nattetid samt fler 
hållplatser och billigare biljetter förs fram av väldigt många. Även bättre gång- och 
cykelvägar inom Arbrå och till närliggande orter, där cykelväg längs riksväg 83 är prio för 
många. 

”Jag bor 4 hus från Ängslunda. Ska jag jobba får jag köra till Granberg och vända för att 
sen parkera hemma och gå 200 m.” 

Kommunens kommentar: 
För att förändra resemönster krävs att den fysiska miljön ger förutsättningar för att resa på 
annat än 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 Arbrå? 
Ja 165 
Nej 44 

Osäker på vad leva hållbart innebär 31 

Hur kan du leva mer hållbart i din vardag och vad skulle göra det enklare för dig att 
leva hållbart i Arbrå? 
Svaren har delats upp i tre kategorier: Den fysiska miljön, Livsstil och Vad jag som person 
kan göra. 

Den fysiska miljön 
Många skulle leva hållbarare genom att gång- och cykelvägar samt kollektivtrafiken blir 
bättre och mer heltäckande. Ett flertal vill se bättre sopsorteringsmöjligheter inom Arbrå för 
att inte behöva köra till BORABs huvudanläggning. Ett flertal personer trycker också på att 
befintlig service och affärer ska finnas kvar och utvecklas. Ett fåtal föreslår laddningsstation i 
Arbrå. 

Livsstil 
Nära till jobbet är ett sätt att leva och resa hållbarare, förklarar många. Flera personer vill se 
mer närodlat och ekologiskt utbud i Arbrå. Flera föreslår även bättre möjligheter för 
fritidsaktiviteter och sociala mötesplatser. 

Andra synpunkter som lyfts är bättre integration, minskat socialt utanförskap samt tillgång till 
friluftsliv och turism. 

Vad jag som person kan göra 
Många visar en vilja att minska sitt bilresande och istället åka mer kollektivt, gå och cykla. 
Många vill handla mer lokalt och närodlat och sopsortera bättre. 

Kommunens kommentar: 
En stor del av omställningen till ett hållbarare samhälle handlar om att ändra beteenden och 
kommunen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att göra den omställningen. Hur vi 
kan skapa ett hållbarare samhälle är en viktig fråga att hantera i det fortsatta arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen och kommunens arbete i stort. 
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Grönstruktur och aktivitetsytor 

Vilka tre egenskaper är viktigast för dig i utemiljön? 
Möjlighet till långa promenade 128 
Platser att vila på 18 

Platser att umgås på 91 
Platser att vara själv på 23 
Platser att leka på 88 
Platser att träna på 54 
Ostörd natur 58 
Miljöer som är bra för djur och växter 55 
Möjlighet att plocka bär, frukt och svamp 68 
Parkmiljöer 21 
Blomsterprakt 17 
Väl upplyst 92 
Annat 4 

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

Flera framför att de ser alla de egenskaper som kommunen presenterat i grundfrågan som 
väldigt viktiga. Resterande svar har delats upp i tre kategorier: Aktivitetsytor, Miljöer och 
Egenskaper. 

Aktivitetsytor 
Ett flertal personer vill se bättre lekplatser med mer variation och även anpassade till lite äldre 
barn. Några nämner naturlek, naturparkour, skateramper och utveckling av badplatser. Ett 
flertal vill se mer platser för fysisk aktivitet, speciellt riktat mot vinteraktiviteter som 
skridskor. Ett flertal belyser bristen av platser riktade till vuxnas umgänge, då specifikt unga 
vuxna. 

Miljöer 
Ett flertal trycker på vikten av att bevara orörd natur både för människans och djur- och 
växtlivets skull. Andra miljöer som invånarna i Arbrå vill bevara och se mer av är platser att 
plocka bär och kantareller, promenadstråk i naturen, grillplatser och odlingsytor. Ett fåtal 
påpekar också att Ljusnan kan utnyttjas mer genom till exempel ha gångstråk. Ett fåtal vill 
även se fler parkmiljöer i tätorten och nämner en möjlig utveckling av Fornhemmet. 

”Ostörd natur är en fantastisk lekplats, finns det tillräckligt mycket i samhällena slits den 
inte ut av barns närvaro utan räcker till alla. Dessutom är det just ostörd natur som är bra 
miljöer för växter och djur.” 

Egenskaper 
Ett flertal belyser vikten av bra belysning. Flera vill också se en bättre skötsel och mer 
kreativitet vid reparationer av till exempel markbeläggning. 

”Att kunna skörda ätligheter är ett fantastiskt sätt att njuta av sin omgivning, motionera 
och konsumera mat från sin närhet. Fler fruktträd och bärbuskar på allmänna platser och 
VIKTIGT! skyltar med information om vad det är, ätligt eller ej och med upplysning om att 
det är okej att plocka! Mycket frukt och bär går till spillo för att folk är rädda för att ta för 
sig.” 
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Kommunens kommentar: 
Variation och möjlighet till utevistelse 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. 

Det är av stor vikt att den ostörda naturen även i fortsättningen bevaras, då den har starka 
värden. Det och resterande synpunkter noteras och kommer att fördjupas i det kommande 
grönstrukturprogrammet och i arbetet med den fördjupade översiktsplanen.  

Finns det platser med dina tre viktigaste egenskaper i Arbrå? 
Ja 86 
Några, men det kan bli fler 151 

Nej 6 

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

Aktiviteter 
Det har presenterats många idéer på aktivitetsytor i Arbrå med omnejd. Det önskas både 
spontanidrottsplatser samt mer anlagda idrottsytor, ett flertal vill ha fler och bättre utegym, 
både i Arbrå, Vallsta och Orbaden. Det föreslås bland annat boulebana, skatepark, MTB-
banor och 4H-gård. Ett flertal vill även ha fler och bättre lekplatser, med mer varierat och 
tillgänglighetsanpassat innehåll, gärna i anslutning till utegym. 

Miljöer 
Många vill se ett attraktivare centrum, med till exempel planteringar och grönska kring 
Idatorget. Vissa uttrycker även önskan om fler parker, både med plats för vila och samtal samt 
grönska. Utemiljöer för unga tas också upp av flera. Flera personer höjer Dammparken och 
vill gärna se en utveckling av den, med aktiviteter för alla åldrar. Bättre belysning i hela orten 
nämns av några. Några personer nämner möjligheten i att tydliggöra och utnyttja 
vattenkontakten samt att utnyttja oanvända grönytor till att stärka biologisk mångfald genom 
att skapa ängsmark för pollinerares överlevnad. 

Stråk 
Väldigt många vill se en förbättring av gång- och cykelstråken. Fler gång- och cykelstråk 
både inom Arbrå med också mot närliggande städer, byar och målpunkter men också bredare 
och säkrare stråk efterfrågas. Ett flertal personer vill se bättre promenadstråk, både i naturen 
och centrumnära. Något som Vågen i Bollnäs föreslås, där Ljusnans strand föreslås utnyttjas.  

”Bättre möjligheter att cykla trafiksäkert i längre sträckor, inte bara efter cykelväg i byn. 
Vi har så fina naturmiljöer, som man skulle kunna uppleva på cykel och det främjar 
hälsan, istället för att ta bilen.” 

Grönskande inslag 
Många vill se blomsterprakt samt ett varierat utbud av blommor, träd och buskar, men även 
frukt- och bärväxter, gamla träd, ädellövträd och planteringar. Flera föreslår 
odlingsmöjligheter, där en samarbetar och lär av varandra. Ett fåtal föreslår mer vatteninslag i 
parkmiljöerna. 

”Orter ska tillfredsställa alla sinnen” 

Kommunens kommentar: 
Grönytor med möjlighet för 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 
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möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Tillgång till grönskande och varierande grönytor är 
också mycket viktigt för vår hälsa. 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 Arbrå? 
Ja 109 
Oftast 118 

Sällan 10 
Nej 8 

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

Sociala insatser 
Många vill se en ökad polisnärvaro, samt någon form av grannsamverkan med nattvandrare, 
byavakter eller trygghetsvärdar. Många ser buskörning av främst ungdomar som den största 
otryggheten och några föreslår skapandet av platser där ungdomar kan vara och umgås istället 
för att busköra.  

Flera ser ett behov av att satsa på att minska kriminalitet som inbrott och drogmissbruk. Det 
föreslås satsningar på att öka integrationen, minska socialt utanförskap, öka medvetenhet om 
våld samt att minska psykisk ohälsa hos ungdomar. Några konkreta förslag för att minska 
kriminalitet som förs fram är att skapa mer liv och rörelse genom caféer och butiker samt 
längre öppettider samt övervakningskameror på allmänna platser. 

Platser 
Många anser belysningen i Arbrå bristfällig och vill se främst gång- och cykelvägar samt 
allmänna platser bättre upplysta. Ett fåtal nämner att snabba åtgärder när till exempel 
belysning går sönder eller nedskräpning sker kan öka tryggheten. Att snygga upp i centrum 
nämns också av ett fåtal. Ett flertal vill se säkrare och bättre gång- och cykelstråk. Bättre 
kommunikationer, fler och tryggare övergångsställen samt åtgärdandet av vissa farliga 
korsningar nämns även. 

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

Finns det service och handel som du tycker saknas i Arbrå? 
Ganska många konstaterar att de är nöjda med Arbrå näringslivsutbud. Några har konstaterat 
att med bättre kollektivtrafik skapas bra kontakt med Bollnäs stads näringsliv. Många ser 
utvecklingspotential i det befintliga och betonar vikten av att det som finns i Arbrå måste 
finnas kvar. Flera har beskrivit att det finns flertalet tomma lokaler i Arbrå och att dessa kan 
användas för att främja företagsetablering i tätorten. 

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

• Olika typer av affärer som present-, kläd- och sportbutiker 
• Café, bageri 
• Bank 
• Större utbud av mat- och dagligvaruhandel 
• Utveckling av ICA samt postombud 
• Blomsteraffär 
• Tandläkare 
• Mack 
• Förskola med nattis 
• Bättre öppettider på bibliotek och simhall 
• Platser som erbjuder aktiviteter och umgänge för ungdomar 

Inspirerande svar: 
• Bygg en järnvägsstation: ”Vi uppmanas att resa kollektivt, i dagsläget finns det kurer, 

men en järnvägsstation kan erbjuda så mycket mer, toaletter, värme, en kiosk med 
fika, tidningar mm. Eller hur, det var väl därför Bollnäs fick den befintliga 
järnvägsstationen renoverad? 
Fler flyttar ut till landsbygd och arbetar hemifrån (ej bara i Covid-19) för de har 
upptäckt landsbygdens fördelar.” 

• Ta inspiration av Järvsö och Vallsta, tex möjliggöra exploatering av handel vid 83 

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

Möjligheter och utmaningar 

Vad tror du är Arbrås största möjligheter i framtiden? 
Svaren delas upp i följande sex kategorier: Identitet, Arbetstillfällen och boende, Service och 
handel, Riktade satsningar på samhällsgrupper, Natur, vatten, grönområden och aktivitetsytor 
och Läge, kommunikationer och utseende. 

Identitet 
Många ser att Arbrå har många värden och att dessa behöver marknadsföras. Bland annat 
möjligheten att bo i Arbrå och arbeta på distans, att Arbrå är en trygg, trivsam och lugn by 
samt att marknadsföra Arbrå som förort till Bollnäs. Flera ser också en möjlighet i att skapa 
mer gemenskap och mötesplatser där barn, unga, vuxna och äldre kan mötas.  
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”Ta vara på att Peter Stormare kommer härifrån, som Lill-Babs och Järvsö” 

Arbetstillfällen och boende 
Många trycker på att fler arbetstillfällen är en möjlighet för Arbrås utveckling och flera 
föreslår att det finns många tomma byggnader och lokaler som kan omvandlas till 
kontorshotell. En annan möjlighet som presenteras är att stötta småföretagare. Många ser en 
stor möjlighet i att boendet i Arbrå är billigare än i tex Bollnäs, men att utbudet behöver bli 
större med fler lägenheter och boende anpassat för äldre. 

Service och handel 
Som möjligheter i denna kategori presenteras att utveckla turismen samt att en förutsättning 
för Arbrås utveckling är att det befintliga service- och handelsutbud bevaras. 

”Att bli en liten by dit folk reser för att besöka café, blomsterhandel, träslottet, järnbutik 
och fina parker. Att evenemang ordnas med marknader, tillställningar, högtidsfirandet på 
allmänna ytor.” 

Riktade satsningar på samhällsgrupper 
Många ser en stor möjlighet att satsa på att än mer attrahera barnfamiljer för att både få 
människor att bo kvar och flytta till Arbrå. Då är det viktigt med en bra förskola och skola. 
Här nämns även möjligheten att ta fasta på trenden av att allt fler flyttar ut från städerna och 
arbetar på distans. 

Natur, vatten, grönområden och aktivitetsytor 
Den absolut största möjligheten som presenteras i svaren är naturen. Många belyser 
grönområden och möjligheten till fler fritidsaktiviteter i tätorten. Det betonas att det är viktigt 
att ha natur och fritidsaktiviteter nära hemmet.  

”Aktiv fritid. Satsa mer på att hjälpa föreningslivet och att göra i ordning uteområden. 
Skidspår. Utegym, lekparker mm. Satsa på att behålla tex badhuset och gymmet vid 
Arbråskolan tillgängligt och billigt för många (alla)” 

Läge, kommunikationer och utseende 
Här ser många en stor möjlighet i Arbrås läge gentemot Bollnäs, men också Järvsö och 
Orbaden. Många belyser fördelen att kunna bo i en mindre ort på landsbygden och samtidigt 
ha kontakt med större orter och städer. Arbrå ligger strategiskt bra till för pendling, även mot 
större orter, och då är det viktigt med fungerande kollektivtrafik. Även bättre cykelvägar lyfts. 

Kommunens kommentar: 
Genom att marknadsföra Arbrås värden ökar dess attraktivitet och dess rykte. Kommunen 
delar bilden om en utveckling av näringslivet samt vikten av trendspaning och kommer att 
arbeta vidare med dessa i arbetet med den fördjupade översiktsplanen samt i stort.  

Ett av Arbrås starka värden är naturen och närheten till den. Det är viktigt att naturen även i 
framtiden finns tillgänglig för Arbrås framtida invånare lika som för dess nuvarande. Det är 
också viktigt att kunna delta i det sociala livet oavsett socioekonomiska förutsättningar. 

Arbrås 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. 
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Vad tror du är Arbrås största utmaningar i framtiden? 
Sex kategorier har utlästs i svaren: Identitet, Arbetstillfällen och boende, Service och handel, 
Utbildning, kultur och fritid, Utseende, skick samt Infrastruktur och kommunikationer. 

Identitet 
Här framförs vikten av att hejda avflyttningen genom att göra Arbrå attraktivt att flytta till. 
Några exempel som gjorts är att hitta det unika med Arbrå och marknadsföra det, att arbeta 
för att få bort det dåliga rykte som många uttrycker att Arbrå har. Det talas också om att stärka 
tätortens sammanhållning och gemenskap. 

”Att få byborna att verkligen förstå vilken pärla Arbrå är och vad vi egentligen har och 
det är mycket i förhållande till bystorleken. Natur, träning, skidbacke, badplatser, 
serviceställen etc etc listan är lång och det finns något för alla här ung som gammal.” 

Arbetstillfällen och boende 
Många betonar att fler arbetstillfällen måste till samt att befintliga arbeten ska värnas för att 
förhindra att tätorten försvinner. Det konstateras också ofta att satsningar behöver göras för att 
få människor att bo kvar, främst att unga väljer att bo kvar. Lösningar som föreslås är att satsa 
på företag och bostäder, att se till att det finns ett brett bostadsutbud för olika ekonomiska 
förutsättningar samt att sysselsätta ungdomar och unga vuxna. 

Service och handel 
Här pekar många på att det är viktigt att behålla den befintliga servicen och handeln samt 
utveckla den. 

”Vård, skola och omsorg är förutsättningar för levande samhälle i mindre orter. Men 
enkelt att centralisera när stora investeringskostnader behövs efter bristfälligt underhåll 
under många decennier.” 

Utbildning, kultur och fritid 
Många trycker på att bra skola, förskola, dagis och fritidsgård är en viktig förutsättning för ett 
bra samhälle samt att få invånarna att bo kvar och flytta hit. En förbättring av Arbrå skolas 
rykte skulle gynna tätorten. Ett flertal lyfter fram vikten av ett brett utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter och behovet av fler människor som engagerar sig ideellt. 

”Om skolan inte värnar tillräckligt om att bygga bra samhällsmedborgare och familjerna 
inte har förmågan och inte stöttas/satsas på.” 

Utseende, skick 
Många nämner att samhället är nedgånget och vissa miljöer, som vid Bondegatan, drar ned 
intrycket av tätorten. Vissa går så långt till att beskriva det som att det ger känslan av en 
utdöende by. Att snygga upp skulle enligt flera öka trivseln och attraktiviteten samt ge 
tätorten ett bättre rykte. 

Infrastruktur och kommunikationer 
Flertalet personer trycker på att det är en tillgång att ha närheten till Bollnäs. Det kan 
förbättras med bättre kollektivtrafik, bättre kommunikationer överlag. Flera har uttryckt 
önskan om bättre gång- och cykelmöjligheter både i tätorten samt mot andra tätorter som 
Bollnäs, Vallsta och Flästa. 

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. Citatet kring 
centralisering pekar på ett komplicerat problem som kommunen delar med många av Sveriges 
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andra kommuner. Det är en fråga som kommunen behöver jobba vidare med och viktigt att ha 
med i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

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 Arbrå. 

Vad tyckte du om Storymap-webbplatsen? 
Majoriteten av svaren är positiva, de flesta ansåg att medborgardialogverktyget var lätt att 
förstå och använda. Det har varit uppskattat att kunna skriva fritextsvar.  

Ett mycket 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. 

Skulle du vara intresserad av att delta i ett diskussionsforum om Arbrås utveckling? 
Ja 99 
Nej 132 

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 fåtal personer har satt ut punkter i de karttjänster som ingick i medborgardialogen. På de 
följande sidorna visas punkterna med medföljande kommentarer. I kartan över grönstruktur 
och aktivitetsytor finns ytterligare en punkt som inte visas i karturklippet, en 
aktivitetsytepunkt vid Galvåns strand. 

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