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Sammanfattning 
 

En digital medborgardialog har genomförts för Ockelbo kommun nya översiktsplan. 
Deltagarna har kunnat delta helt anonymt och har haft möjligheten att lämna 
synpunkter både som fritext, kommentarer och koordinater. Synpunkterna som har 
inkommit är tänkta att bidra till det planunderlag som finns inför kommande 
översiktsplan för Ockelbo. De synpunkter som har inkommit har varit mycket 
varierande i omfång och det har varit utmanande att avgöra synpunkternas 
kvaliteter, men att utläsa samband till flera andra frågor går att göra. Det som 
gemensamt kan utläsas är att synpunkterna pekar på följande områden som man 
anser är viktiga för kommunen att ta hänsyn till: Naturområden, byggnation, 
aktiviteter och mötesplatser.  

Av de synpunkter som lyftes fram kan det utläsas att man vill lyfta och stärka 
Ockelbos identitet och att detta skulle skapa en bättre tillfredställelse för 
kommunens invånare.  
Det har inte kommit någon kritik kring kommunens påverkan på naturområdena. 
Snarare att naturområdena behöver lyftas bättre och att dessa områden hjälper till 
att bidra till Ockelbo för att stärka identitetsskapandet. Det som anses vara viktigt är 
att bevara naturen omkring sjöar, stigar och vandringsleder men även att satsa på att 
göra det mer välkomnande vid infartslederna till Ockelbo. Kommunen har dock fått 
kritik för Ockelbos arkitektur, vilket man anser förfular ortens bebyggelse.  

Det går att utläsa av de synpunkter som nämnt kring arkitekturen att klassisk 
arkitekturstil och renoveringar av äldre befintliga byggnader är att föredra för 
Ockelbo, före nybyggnation av den nutida modernistiska arkitekturen. Det finns 
synpunkt på att man ta inspiration från England, Tyskland och Baltikum för 
framtida bebyggelse.  

Transportfrågan är även en viktig synpunkt för de som deltog i medborgardialogen. 
Det synpunkterna pekade på behovet var behovet av att tillsätta gång-och 
cykelbanor för trafiksäkerhetens skull samt att genom tillsättning av fler gång- och 
cykelbanor skulle det bli mer tillgängligt att förflytta sig i Ockelbo och behovet av 
bilen skulle minska. Belysningen behöver förbättras på ett antal platser då den i 
dagsläget beskrivs som otillräcklig.  

Det sägs att det råder bostadsbrist för både unga vuxna att hitta sin första lägenhet, 
och för pensionärer finns det inte tillräckligt med alternativ. Ett antal synpunkter 
pekar även på bristen av mötesplatser där ett förslag är att tillsätta ett nytt torg mitt 
emot Södra Åsgatan. På torget finns önskemål om att avlägsna parkeringsplatserna 
som finns i dagsläget och i stället uppföra ett levande torg med möjligheter till 
handel, aktiviteter och folksamlingar samt sittplatser och fontän.  
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1. Allmän inledning 

 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har i uppdrag från politiskt håll 
att ta fram en ny översiktsplan för Ockelbo kommun. En förstudie inför 
översiktsplanen inleddes under början av år 2020. I arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan har en digital medborgardialog genomförts vars syfte är att göra 
invånarna mer deltagande i den kommunala planeringen och förankra ett starkare 
planeringsunderlag. Medborgardialogen genomfördes mars – juni 2021 i syfte att ta 
reda på invånarnas synpunkter på eventuella förbättringar som behöver 
implementeras i översiktsplanen. Synpunkterna har kunnat lämnas anonymt 
tillsammans med kön, ålder, fritext samt kommentarer för lämnade koordinater.   
 
Medborgardialogen kan tolkas som ett underlag för senare avvägningar, 
prioriteringar och ekonomier och intresse från politiskt håll om hur framtiden för 
Ockelbo. Medborgardialogen är ett demokratiskt verktyg för den kommunala 
samhällsplaneringen som möjliggör att invånare kan känna sig mer delaktiga på ett 
demokratiskt sätt men den är också stödjare för kommunen i sitt planerande. Detta i 
sin tur skapar förutsättningar för ett starkare förtroende till Ockelbo kommun. Ju 
mer underlag och förankring både hos invånare och politiker kring översiktsplanen, 
desto mindre utrymme finns det för kommande överklagandeprocesser senare. 
Medborgardialogen har som syfte att låta invånare få sin röst hörd oavsett, oavsett 
vilket kön eller ålder man är. 
 

 
Figur 1. Symbolförklaring med frågor som ställdes till deltagarna i medborgardialogen. 

 

1.1. Problemformulering 
 
Vad är det som ska tas reda på och vad är det som skall undersökas? 
Rapporten syfte är att skapa ett starkare planeringsunderlag som ska kunna bidra till 
vägledning i arbetet med framtagandet av den nya digitala översiktsplanen för 
Ockelbo kommun. Att låta invånarna få möjligheten att vara med och påverka det 
kommunala arbetet är förutsättningar för ett starkare förtroende till orten och 
kommunens arbete.  
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Det som ska tas reda på och undersökas är vilka tendenser/drag som kan utläsas 
från medborgardialogen och hur synpunkterna kan vara till hjälp som 
planeringsunderlag för vidare utveckling. Det är svårt att skapa förståelse för de 
utmaningar som invånarna ser i kommunen utan att få ge gehör på vad som är 
betydelsefullt och viktigt inför kommande planarbete.     
 

1.2. Mål & Syfte 
 
Vad är det som ska tas reda på och vad är det som skall undersökas? 
Rapportens syfte är att undersöka vilka tendenser/drag som kan utläsas av de 
insamlade synpunkterna och hur dessa synpunkter kan vara till nytta som 
planeringsunderlag.   
 

1.3. Avgränsningar 
 
Rapporten avgränsar sig till den medborgardialog som hölls från februari – juni 
2021. Synpunkterna som invånarna har lämnat varierar i olika former, omfattning, 
kvaliteter och tydligheter. Därför är det nödvändigt att acceptera ett 
tolkningsutrymme och tolkningsföreträde. Då antalet deltagare har varierande 
spridda synpunkterna och att antalet synpunkter inte upprepas identiskt så bortses 
redovisning hur de olika åldersgrupperna och kön har svarat. Hade 
medborgardialogen innefattat fasta svarsalternativ hade det varit mer rimligt med ett 
sådant statistiskt redovisande. I denna medborgardialog varierar både synpunkter, 
koordinater och fritext helt fritt. Dessutom går de lämnade synpunkterna att avläsas 
även som att de i flera fall går in i andra frågor. Exempelvis att en viktig favoritplats 
för någon även kan ses som ett naturområde som behöver bevaras. Se kommande 
rubrik 2.1 för mer information. Vilket försvårar en sådan redovisning av svar av kön 
och ålder. På grund av tillräckliga förutsättningar för fysisk närvaro i Ockelbo har 
personliga uppfattningar7inventeringar inte kunnat beaktats i rapporten. 
 
 

1.4. Metod 
 
Rapporten är avgränsad till den insamlade medborgardialogen för Ockelbo kommun 
mellan februari och juni år 2021. Den digitala medborgardialogen har möjliggjorts 
genom att kommunen har publicerat på sin hemsida att det har funnits möjlighet att 
fylla i en enkät mellan februari och juni 2021. Den insamlade informationen 
granskas, sammanställas och redovisas i rapporten med hjälp av digitala verktyg för 
skapande av figurer och textinnehåll. Koordinaterna kommer att överföras till 
programmet QGIS och sammanställas med plottning på karta.    
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2. Inkomna synpunkter 

 
De inkomna synpunkterna redovisas genom kartor, diagram och tabeller. Antalet 
synpunkter med koordinater har varit 64 av totalt 75 inkomna synpunkter. 
Resterande 11 synpunkter har angivit endast kommentarer/fritext eller både och 
utan koordinater. Av de resterande 11 synpunkterna har en synpunkt angivits med 
endast namn och ålder, utan annat innehåll. Dock är det totalt 67/75 kommentarer 
som har kunnat användas i rapportsammanställningen. De resterande åtta 
synpunkterna har inte kunnat användas i rapporten då sju har angivits med endast 
koordinater samt en synpunkt, som tidigare nämnt, med endast namn och ålder. 
 
Den fritext som har angivits av deltagarna har analyserats i utskriven text och finns 
inte med bland koordinaterna i QGIS då dessa saknar förankring. De fåtal 
kommentarer som hänvisats till fritexten är dock rimligt att de då publiceras 
tillsammans med koordinater i QGIS. Alla synpunkter där man angivit koordinater 
finns i QGIS. Figurerna nedan presenterar deltagare utifrån deltagandet totalt. 
 
 

 
Figur 2. Diagram över deltagandet med könsindelning. Totalt 75st. 
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Figur 3. Diagram över åldersfördelning. 

 
 

2.1. Sammanställning av synpunkter 
 
Följande beskriver grunden till det valda upplägget av rapporten.  
Samtliga deltagare i medborgardialogen har inte angivit identiska svar. Ibland har 
svaren inkommit utan både symbol och positionering, endast en beskrivande fritext.  
Synpunkterna har varierat i omfång och i spridda kategorier, trots att synpunkterna 
ibland har syftat på en och samma sak/kategoriområde. Ett exempel på detta kan 
vara synpunkt på förbättring av gång- och cykelbana där synpunkten har lagts under 
kategorin "Var tycker du att det behöver byggas mer i kommunen? " men för någon 
annan är synpunkten placerad under "övriga synpunkter", se bilaga om 
kommentarer för jämförelse. Alternativt att en plats kan vara en favoritplats för 
någon men för en annan är det en viktig plats som behöver bevaras. Det kan lätt 
uppstå missförstånd då en svårighet är att veta ifall en plats för en deltagare är en 
favoritplats som är viktig eller om det är ett naturområde som är viktigt att bevara, 
eller kanske både och för personen egentligen? Varför skulle en favoritplats för 
någon inte också kunna vara ett naturområde som behövde bevaras. Särskilt när 
personen i fråga hänvisar favoritplatsen som i verkligenheten är ett naturområde. 
Det blir en missvisande tolkning både därför att personen i fråga kanske anser att 
detta är uppenbart och att hen nödvändigtvis inte behöver skriva ut det. Men för 
sammanställningens skull har det betydelse eftersom sammanställningen inte kan 
har rättighet att tolka att svaren även skulle kunna vara i andra svarskategorier. 
 
Det har även varit svårt att redovisa hur många som tycker om en viss 
plats/kategoriområde då det är ett fåtal som nämner på en och samma synpunkt.   
 
Emellanåt har det varit svårt att avgöra ifall en kommentar är sammanhörande till 
en koordinat eller inte och i flera fall har svaren endast varit koordinater på frågorna 
utan kommentarer. En svårighet har även varit har att tyda vad medborgarna menar 
och på vilket sätt någonting behöver utvecklas när kommentarer om en markerad 
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plats saknas. En svårighet har även varit att utläsa varför en plats har markerats av 
vissa deltagare i medborgardialogen.  
Då det finns kommentarer som av samma person upprepas för olika koordinater, 
placeras dessa kommentarer ut för varje hänvisad punkt i QGIS, men i denna 
rapport tas hänsyn inte till upprepningar. 
 
 

 
 

Figur 1. Vilka är dina favoritplatser i kommunen? Synpunkter markerade i rött. 

Figur 4. Var finns kommunens bakgårdar? Synpunkter markerade i blått. 
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Figur 3. Vilka naturområden är viktiga att bevara i kommunen? Synpunkter markerade i grönt. 

Figur 5. Vilka områden är viktiga förrekreation och fritid? Synpunkter markerade i svartvitt 
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Figur 5. Var tycker du det behöver byggas mer i kommunen? Synpunkter markerade i brunt. 

Figur 6. Övriga önskemål och idéer. Synpunkter markerade i gult. 
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3. Resultat & kategoriindelning 

 
För att få en bättre överblick av resultatet och ta ut den mest innehållsrika 
informationen som är av nytta till planunderlaget för översiktsplanen var det 
nödvändigt att skapa kategoriindelningar. De synpunkter som har synpunkter inom 
samma område samlas här i underkategorier och för att skilja på de olika 
synpunkterna anges det därefter ifall det är en favoritplats eller ett naturområde som 
anses vara viktigt att bevara. I rapporten skiljer det sig även mellan synpunkter och 
önskemål då kategorin ”idéer och önskemål” är sådant som inte har placerats under 
någon av de andra givna svarsalternativen i enkäten. Det finns även en 
underkategori i denna rapport som går under ”övrigt” och det är sådant som inte 
passar in bland rapportens kategoriindelning och kan innehålla både synpunkter och 
önskemål.  
 
Följande kategoriindelning har gjorts av de synpunkter som går att avläsas och 
indelning har gjorts därefter. Det huvudsakliga här är att samla synpunkterna och 
vad man kan avläsa från synpunkterna som kan vara till nytta till planunderlag. 
 

 3.1. Byggnation 
 

Arkitektur 

Det finns ett flertal synpunkter på att Ockelbos stadsbild har förfulats genom 
nyproduktion i form av "betongkomplex" och att många nya byggnader efterliknar 
allt för mycket lådor och klossar med sitt raka och enkla linjära formspråk. En 
synpunkt är att arkitekturen beskrivs som en bakgård där det idag finns förslag att ta 
inspiration och lärdom från Järvsö, Hjo, Nora, Söderköping, Trosa som har 
byggnader av klassisk arkitektur i trä och att detta påverkar och hotar invånarnas 
välmående och trivsel. Bevarande arkitekturhistoria av sådan arkitektur i Ockelbo 
anses vara bristfällig samt att kommunen borde ta vara mer på Ockelbos tidigare 
byggnadshistoria finns ett flertal synpunkter på.  

Det finns ett önskemål att vid nyproduktion av byggnader idag bör kommunen 
tänka på att ta mer hänsyn till olika hållbarhetsmässiga, sociala och hälsosamma 
problem som uppkommit genom moderna byggnader. Samma synpunkt lyfter även 
fram att kommunen behöver bygga mer efter forskningar och undersökningar som 
är bevisat bra för människor och inte fortsätta med arkitektur som påverkar hälsan, 
det sociala livet och bygdens framtidsbild negativt.  

Synpunkterna om nya byggnader i Ockelbo kretsar kring att man vill se 
nyproduktionen av byggnader för olika ändamål ska vara enligt en synpunkt som 
sammanfattar det väl: ”mer vacker, klassisk med mänskliga proportioner och 
traditionella material". Bland dessa synpunkt säger en att hela Ockelbo känns som 
en bakgård då man tycker att kommunen inte tar hand om byn på ett bra sätt genom 
att tillåta att "Ockelbo förfulas". Det går att utläsa att synpunkterna kring Ockelbos 
arkitektur handlar om att man tycker det är viktigt att kommun satsar mer på vikten 
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av bevarandevärdet och att renoveringar av förfallna kulturhistoriska byggnader 
sker i större omfattning som bibehåller arkitekturhistoria i orten snarare än modern 
modernistisk arkitektur. Det finns ett önskemål om att den klassiska arkitekturen 
går att kombinera med grönska och trädgårdar som man hänvisar till begreppet New 
Urbanism. För att göra New Urbanism mera möjligt finns önskemål om att satsa på 
de offentliga miljöerna och samarbeta mer med trädgårdsmästarna på Wij. Detta 
menar man skulle ge Ockelbo högre status som kommun och ort och på kartan.  

Det nämns av flera synpunkter att den moderna arkitekturen i Ockelbo beskrivs som 
betonglådor/ lådsiluetter och detta tolkas som att kommunen behöver göra något åt 
detta. Det finns ett flertal synpunkter på att arkitekturen är en bakgård både gällande 
nya byggnader och äldre som det även finns önskemål om att dessa renoveras, 
målas om, rivs eller ändras. För exakta synpunkter, se koordinater i bilaga. 

Istället för att modernisera finns det synpunkter på att kommunen istället borde 
tänka på att bygga med arkitektur som samspelar med Ockelbos karaktär och inte 
förstöra den. Exempel på förstörd arkitektur enligt synpunkter är nya 
Perslundaskolan i Ockelbo som anses ha en ful lådhussiluett. Arkitekturförstörelse 
bidrar även äldreboendet på Bysjöstrand till finns det synpunkt på. 

 

Det finns en synpunkt som inkommit på att Ockelbos kulturskola borde renoveras 
och göras om till ortens finaste byggnad, både invändigt och utvändigt. Det finns 
önskemål om att byggnaden ska vara en plats där man bland annat kan besöka för 
att titta på klassiska musikinstrument. Renovering av kommunhusets fasad finns det 
ett önskemål om. Det finns synpunkt på att badplatsen Röladan är en bakgård då 
den beskrivs ha renoveringsbehov och att den är ikonisk för Ockelbo.  

Det ett flertal synpunkter på att det behöver byggas på norra delen av Ockelbo. 
Bland annat två förslag om att kommunen renoverar sundsbron med finare klassisk 
belysning och träräcken. Det finns även ett förslag på att kommunens befintliga 
busskurer byts ut mot busskurer i handgjort snickeri. Det finns önskemål om att 
använda lokala krafter och material för att minimera transporter. 

Det finns ett önskemål om att Ockelbo behöver bli mer konkurrenskraftig. Två 
synpunkter finns på att en ny matbutik, då i dagsläget dominerar ICA Ugglebo. Den 
ena säger sig vara för att placeringen sker på norra sidan för både boende och 
pendlare. Matbutiken måste även inneha parkeringsplatser. Förslag på placering av 
matbutiken är vid storkorsningen mot Hagsta, mitt emot vägen mot Östby-
Stenbäcken där det finns fria ytor för detta tycker man. Samma synpunkt som 
tidigare nämner att en ny förskola även är av behov på norra sidan.  

Det finns en synpunkt på att en handelsträdgård behövs och att utformningen ska 
vara stor i klassisk viktoriansk arkitekturstil, likt Röks lanthandel. 

Det finns en synpunkt på en bakgård som beskrivs vara Wij station där det finns 
förslag på omvandling platsen till ett museum för att visa Ockelbos historia. Det 
finns även ett önskemål om att visa upp mer av Ockelboverken och Wij 
Manufakturverk. 

Det finns ett önskemål om att återställa kulturarv som ladugårdar och lador med 
hjälp av bidrag till fastighetsägarna för att rädda ortens kulturarv.  
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Bostadsbyggande 

De kanske mest omfattande synpunkterna vad gäller byggnation i Ockelbo är just 
bostadsfrågan. Det finns många synpunkter på hur det ska gå till och hör gärna ihop 
med flera olika punkter. Det finns synpunkter på att kommunen borde satsa mer på 
bostadsbyggandet, särskilt bostäder i klassisk arkitekturstil som man menar smälter 
in bättre med byns tidigare arkitekturhistoria. Detta i stället för, som tidigare nämnt, 
att uppföra byggnader av raka enkla linjer i betong som beskrivs förstöra bygdens 
arkitektur, miljö och invånarnas trivsel. Det finns en synpunkt på att kommunen 
borde våga experimentera mer med olika arkitekturstilar och ta inspiration från 
nyproduktion från olika länder i Europa i klassiska arkitektur, exempelvis England, 
Tyskland och Baltikum för Ockelbos utveckling. 

Det är inte bara arkitekturen gällande bostäderna som behöver variera, utan även 
bostadsformen. En synpunkt finns på att det behöver byggas fler lägenheter som 
passar unga vuxna, barnfamiljer och äldre. För ung a handlar det som att kunna hita 
sin först egna boende. Idag beskrivs det som svårt att finna boende i Ockelbo inom 
rimliga prisklasser. Det finns två synpunkter har tagit upp om att kommunen bör 
tänka på att planera för att främja en bra integration och minimera segregation i 
samhället. 

När det gäller bostäder för äldre finns det ett önskemål om att bygga fler 
boendealternativ för äldre som i nuläget sägs ha villor och vill flytta, men inte till en 
lägenhet utan uteplats. Lägenheter/radhus med uteplats saknas tycker man. Det 
finns en synpunkt på att områden som Ridstigen, Ryttarstigen och Ladugårdsgärde 
beöver det byggas mer av då de områdena har beskrivits ha attraktiva bostäder och 
att man vill se fler liknande i Ockelbo. Det saknas i dagsläget alternativ, som radhus 
eller hyreslägenheter menar man samt hyreslägenheter och bostadsrätter på 
markplan med egen ingång och uteplats/gräsmatta. Bostäder för barnfamiljer om ca 
3-4 r.o.k saknas även. Det behöver därför tillsättas fler områden som vid Ridstigen 
och Ryttarstigen för äldre. Det finns även ett önskemål på att det saknas 
äldreboende på markplan med en stor asfalterad utomhusgård som gör det enklare 
för de äldre att använda sina rullatorer och där personal kan skjutsa runt de äldre.   

Det finns ett önskemål om fler möjligheter till attraktiva sjönära bostäder och 
tomter med närhet till centrum, exempelvis vid Bysjön, men att vandringsleder och 
stråk behöver bevaras för tillgång till sjön och stigar.  

 

Mark 

Det finns en handfull synpunkter på att en av kommunens baksidor och område som 
är viktigt för rekreation och fritid samt önskemål mittemot Södra Åsgatan och då ett 
förslag är att omvandla dessa till ett levande bilfritt torg som en mötesplats. Man 
menar att detta även är viktigt för rekreation och fritid och att torget blir en 
förlängning av ett vardagsrum och kan förslagsvis innehålla sittplatser fontän, 
försäljning, planteringar för biologisk mångfald och aktiviteter, vilket skulle gynna 
lokalhandeln enligt synpunkter. Torget menar man även skulle bli viktigt för 
rekreation och fritid i Ockelbo där förslag finns på att göra det nya torget mer 
sammanhängande till olika platser, exempelvis Hälsans stig och Bysjön. I övrigt 
menar synpunkten på att det också behöver satsas på att aktivt arbeta med att skapa 
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förutsättningar för aktivering på platsen och göra så att människor drar sig till torget 
och vill stanna kvar på platsen längre. Detta genom exempelvis tillsätta en 
centrumpark i närheten med estetisk formgivning och arbeta med att skapa en 
inbjudande känsla, exempelvis experimentera olika typer av belysning, planteringar, 
träd statyer, föremål, torghandel och sittmöjligheter. Man önskar även att torget blir 
levande med handel, försäljning av lokala grönsaker/ frukter, aktiviteter och 
planteringar som för rekreation och biologisk mångfald. Parkeringsplatser menar 
man finns tillräckligt vid Systembolaget, Ica och Kuxahallen.  

Genom ett centrumtorg finns den en synpunkt på att det kommer att visa vad som 
man kan förvänta sig av kommunen, vad Ockelbo står för och att detta skapar 
förutsättningar för att främja möten av människor. Kommunen skulle även visa att 
man värnar om naturen och ansvarar för trygghet, hälsa, livskvalitet en hållbar 
utveckling.  

Ett cykelställ med tak behövs i Ockelbo centrum som förslagsvis har en estetisk 
tilltalande utformning enligt ett önskemål, se koordinater.  

Det finns en synpunkt på att Ockelbo centrum skulle få ett otroligt lyft av en tydlig 
förbindelse från det eventuellt nya torget ner till Bysjön och Hälsans stig. Genom 
ett välplanerat tilltalande gångstråk via backen intill kommunhuset nedanför Sveas 
kafé / Thaivagnen som sedan fogas samman med stigen utmed basketplanen. 
Förslagsvis kan torget och gångvägen vid backen inneha grönska med perenner, 
busk- och trädplanteringar samt olika avsatser/terrasser för sittplatser.   

 

Det finns en synpunkt på att hundbadet vid Hälsans stig borde flyttas till Forn Wij 
eftersom man tycker det finns mer plats för sådan aktivitet. Det beskrivs att i 
nuläget skapas det en hel del problem för andra som besöker platsen då hundarna i 
området oftast inte är kopplade. I övrigt finns det fler synpunkter på att 
hundrastplatser behöver mer av än Ockelbo, invånare jämför med Gävle och 
Sandviken som sägs ha ett större antal.  

Det finns synpunkter på att Forn Wij är ett naturområde som behöver bevaras för 
kulturarvet men som numera har blivit till en övergiven soptipp och behöver 
renoveras. Platsen anses som ett fint kulturarv där det finns önskemål om att tillsätta 
kollektivtrafik.  

En synpunkt gäller Wijs trädgårdar som en favoritplats. Synpunkten beskriver att 
platsen sätter Ockelbo på kartan och bidrar till turistnäringen. Men det finns även 
önskemål om att renovering sker med byggnaderna.  

Det finns ett önskemål om att tillsätta en brygga som går vid Marstrand och ut i 
sjön. Samma synpunkt säger att rastplatser i närheten behövs med bod och 
sittplatser, vilket gör det möjligt att vara på platsen året runt.  

Det finns ett önskemål om att säkra industrimark för att företag ska ha möjlighet att 
kunna etablera sig och även att industrimark med ny placering för ett nytt 
industriområde skulle kunna vara beläget utanför Ockelbo då man samlar 
bullerverksamheter vid ett område. Förslagsvis kan området vara placerat nära 
järnvägen någonstans så att tung trafik inte behöver passera genom centrum längre. 
Det finns även ett önskemål om att utnyttja norra delen av Ockelbo som har närhet 
till både Hamrångevägen och e4:an. 
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Bakom gamla "Kuxa-grillen" finns en synpunkt på en av kommunens baksidor. 
Verksamheten som fanns på kommunens mark tidigare fick rivas och nu anser man 
att kommunen inte sköter om platsen, vilket tidigare fastighetsägaren gjorde. 

Det finns en synpunkt på en bakgård då det behöver tillsättas farthinder från backen 
vid Gäverängeskolan mot korsningen vid Björkvägen. Det är osäkert för skolbarnen 
i dagsläget anses det.  

Ett önskemål finns att vid Bysjön behöver en spång byggas då naturstigen svämmar 
över varje år.  

Det finns en synpunkt på att göra Ockelbo mer attraktivt genom att tillsätta ett 
observatorium, likt Oscarsborg i Söderhamn, där forskning, vetenskapslabb för 
unga och astronomikurser kan hållas. 

 

Det finns en synpunkt på att det är viktigt att bevara Ockelbos bebyggelse och satsa 
mer på den i stället för att centralisera allt till andra platser. Detta gäller äldreboende 
och skolor. Man tycker att barnen i de större kommunerna kan ta sig till Ockelbo i 
stället för tvärtom då det finns tillgång till fina naturområden och sjöar.  

Det finns en synpunkt på att en väderkvarn i Ockelbo är viktig att bevara och 
behöver renoveras, se koordinater. Det finns även synpunkt på att en runsten 
behöver renoveras och förbättras med belysning och planteringar omkring samt att 
uppmärksamma plasten mer, se koordinater.  

 

Trafik samt Gång- och asfalterad cykelväg 

Det finns ett flertal synpunkter på att kommunen behöver underlätta för 
gångtrafikanter och cyklister med cykel/gångbana till olika områden i Ockelbos 
tätort. Det handlar om att säkra upp kring säkerheten för gång- och cykeltrafikanter 
är viktig och i nuläget bristfälligt. Det gäller både platser i centrum och till platser 
som har ett längre avstånd. Det finns en synpunkt som är bristfälligt med cykelbana 
till Perslundaskolan. Det finns även en synpunkt på att skolbarn skulle ha bättre 
förutsättningar att cykla i stället för att bli skjutsande med bil överallt om det fanns 
säkra och utbyggda cykelbanor. På så vis underlättar det med att kunna lämna bilen 
och använda cykel för förflyttning.  

 

Det finns synpunkter på att vissa gator och platser behöver åtgärder. När det gäller 
belysning finns det ett flertal synpunkter på att de behövs på olika platser, se 
koordinater. Södra Åsgatan beskrivs som en smal gata med bristande 
utomhusbelysning och har trafik i höga hastigheter. Även att Norra Åsgatan 
beskrivs som svårtillgänglig för gång- och cykeltrafikanter. På Norra Åsgatan finns 
det en synpunkt på att detta är en av kommunens baksidor och att det finns ett 
behov av större satsning på förbättring av gång- och cykelbana. Detta för att värna 
om att kunna använder cykel i stället för bil på grund av trafikförhållandena, vilket i 
sin tur underlättar bättre för skolbarnen och folkhälsan. Det finns även ett förslag på 
att asfaltera grusvägen genom Myssmyrorna. 
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Följande tabell visar på platser där det finns synpunkter på bakgårdar gällande 
gång-och cykelvägar. På vissa sträckor nämns det även att belysning saknas: 

1. Det finns en synpunkt och två önskemål om att detta behövs byggas 
och tillsättas på: Väg 272 vid korsningen mot 
Åmot/Hamrånge/Lingbo/Ockelbo/ Säbyggeby ändå upp mot Mo, 
belysning saknas. Se koordinater. 

2. En synpunkt på bakgård vid: Gäverängeskolan. Se koordinater. 

3. En bakgård vid: Perslundaskolan. Se koordinater. 

4. En baksida och önskemål vid: Norra Åsgatan. Se koordinater. 

5. Ett önskemål: Myssmyrorna. Se koordinater. 

6. Ett önskemål: För Ockelbos ryttarförening, belysning saknas. Se 
koordinater. 

7. En synpunkt på en badkgård och ett önskemål på:Fyrvägskorsning 
vid Bysjön. Se koordinater. 

 

Det finns tre önskemål om att förbättra bristen på bristen på dugliga gång- och 
cykelbanor i kommunen då man påstår att det gör blir svårare att nå en bättre 
klimatomställning om beroendet av bilen förblir den samma. Genom satsningar på 
gång- och cykelbanor finns det en synpunkt på att det skapar bättre förutsättningar 
för att olika företag och kommunen ska ha det lättare att underlätta för både turister, 
besökare och pendlare. Det skapar bättre förutsättningar för att tillhandahålla 
uthyrning av exempelvis cyklar/lådcyklar vid kanske tågstationen och på så sätt 
locka turister till orten och visa att Ockelbo satsar på klimatsmarta 
transportalternativ.  

 

Det finns en synpunkt på att det är bra att kollektivtrafiken är gratis med 
Kuxabussen men att bussen och dess tidtabeller behöver utökas och kommuniceras 
bättre då den i dagsläget beskrivs som svårtolkad. Et finns ett önskemål då man 
tycker att Ockelbo har bra tågkommunikation men det önskas fler direkttåg till 
Stockholm för att locka fler till orten. Samma önskemål nämner att kommunen 
borde erbjuda bilpool med bokningsbara elbilar för kommunens invånare. Det 
nämns även att genom fler satsningar kommer framtida generationer att värdesätta 
kommuner i framkant med klimatsmarta lösningar.  

 

3.2. Nedskräpning & underhåll 
Förutom gång-och cykelbanorna i Ockelbo beskrivs även som tidigare nämnt att 
belysningen i Ockelbo som bristfällig. En av Ockelbos bakgårdar är belysningen 
och beskrivs bidra till känslan av otrygghet på flera platser. Synpunkterna kring 
belysning pekar på att det behövs större satsningar på detta framförallt i centrum. 
Det finns ett önskemål om att gatlyktornas är utformning skulle kunna ändras i 
klassisk stil på gator, stråk och vandringsleder, bland annat vid hälsans stig. Det 
uppkommer även ett önskemål om att tillsätta belysning av ljusslingor eller liknade 
för att skapa en bättre tillfredställelse och inbjudande känsla till dessa platser.  
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Det finns ett önskemål om att det behöver tillsättas vägbelysning efter Näsvägen i 
Lingbo som beskrivs vara den enda centrala vägen utan gatubelysning. 

Det finns en synpunkt på att det behövs bättre belysning vid återvinningscentralen 
kvällstid och att dess öppettider utökas. Utöver detta finns det en synpunkt på att det 
behöver tillsättas fler allmänna återvinningstationer/avfallskärl med öppna 
containrar där invånarna lätt kan slänga diverse avfall som metall, 
pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och tidningar.   

Det finns en synpunkt på att kommunens stigar behöver rensas, klippas och grusas 
kring gångstigarna. Detta även längs med gångstigen mellan ishockeyhallen och 
Wijkdammen, även på Hälsans stig. På vintern finns en synpunkt på bättre 
snöplogning vid hälsans stig som anses vara ett viktigt område för rekreation och 
fritid. 

Badplatsen Rödladan beskrivs som en populär badplats men även som en bakgård 
då det finns en synpunkt på att platsen är skräpig då det finns mycket glas på 
marken som är lätt att skada sig på. En baksida är även ett befintligt 
omklädningsrum vid Sjöbacken som skulle behöva en uppfräschning. 

Vad gäller växtligheten på gatorna finns det en synpunkt på en bakgård och ett 
önskemål på att den är okontrollerat och hindrar utsikten på flera platser. Sly 
behöver tas bort och det bör satsas på planteringar och ordna upp kring 
nedskräpning tycker man.  

Det finns ett flertal önskemål på att kommunen i allmänhet borde rusta upp saker, 
målas om det som behövs, rensa diken från skräp, åtgärda klotter och se till att 
tillsätta fler papperskorgar längs med stigar och vandringsleder. 

Det finn ett önskemål att kommunen bör ta större ansvar för elljusspår, framförallt 
vid Ulvsta och vid Rönnåsen genom att hjälpa till med att bidra ekonomiskt stöd till 
ideella krafter. 

En synpunkt på en bakgård som inte sköts om väl finns. Detta gäller parkeringen 
intill Wijs trädgårdar. Idag tycker man inte att det sker någon skötsel i dagsläget och 
att finns "fula modulhus" på platsen. Det finns även ett önskemål om bättre 
sandning på platsen vintertid vid Forn Wij.   

Det finns ett önskemål om bättre möjligheter för uppsättning av anslagstavlor i 
Ockelbo. Det beskrivs att man i dagsläget får sätta upp anslag på fasader, vanligtvis 
vid tågstationen. De eventuellt nya anslagstavlorna finns önskemål om att de gärna 
får vara fint utsmyckade tillsammans med mönster från 
Ockebobrickan/Ockelbodräkten. Förslag på platser för placering är vid 
centrum/Goten/OKQ8/Preem/hembygdsgården och Wij.  

 

 3.3. Skolor 
Ett önskemål är att Perslundaskolan borde få bättre trafiksäkerhet för barnens skull 
med farthinder, cykelbana och staket. 

Det finns två önskemål om att man åtgärdar att det är för många barn i varje klass i 
förskolorna idag. Varav det ena önskemålet är att det byggs en förskola på norra 
sidan Ockelbo och fler skolor i Ockelbo generellt då beskrivs idag vara för många 
barn och trångt i varje klass i låg- och mellanstadiet. Varav det andra önskemålet 
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säger även att man vill se en jämnare fördelning och mångfald av olika bakgrunder 
på Åbyggeby skola och på Gäveränge skola.  

Det finns även en synpunkt på att skolgårdarna är för små i Ockelbo och det finns 
önskemål att tillsätta en förskola med bättre tillgång till naturen.  

 

 3.4. Barn & unga/Aktivitet 
Det finns ett flertal synpunkter på att man bör ta mer hänsyn och satsas på barn och 
ungdomars behov av aktiviteter och utrymme för lek. Förutom att det gäller skolan 
inkluderar även detta satsningar på barnfamiljer, lekplatser och tillgången till 
fritidsaktiviteter. Det finns ett önskemål för både de befintliga och nya lekplatserna 
i Ockelbo bör tillsättas med gummimattor som underlag. Det även ett önskemål 
även på att kommunen borde satsa på tillgången av sporter och aktiviteter för hela 
familjen. Lekplatsen vid Wij finns det en synpunkt på att man vill att den ska 
anpassas även för mindre barn och kompletteras med att tillsättas med fler 
aktiviteter, exempelvis, som exempelvis minigolf. Förslagsvis kan skulle 
minigolfbanan inneha hål som representerar och visar upp betydelsefulla platser för 
Ockelbo.  

Det finns ett önskemål om en ytterligare sporthall med innehåll av aktiviteter för 
skateboard, Bmx-cykling, tennis, badminton med förslag om att den nya hallen kan 
ansluta sig till nuvarande Kuxahallen. I övrigt önskas aktiviteter som 
kanotuthyrning och att anlägga en boulebana i Ockelbo med pergola, spaljé, 
klassiska bänkar framför allt för de äldre.  

Det finns en synpunkt på att öppettiderna på ungdomsgården och simhallen i 
Ockelbo ska vara längre och bättre.  

Det finns ett önskemål om att utöka det befintliga utegymmet som finns idag med 
fler träredskap, dricksvattenfontän samt belysning. En Street Art festival finns det 
önskemål på där förslags muralmålningar kan uppförs på utvalda byggnader i 
centrum. 

Det finns även önskemål om att kommunen borde satsa mer på förutsättningar för 
ökad turism och att locka fler människor till naturen. Det finns ett önskemål och en 
synpunkt för en bättre rekreation och fritid att även göra det möjlighet att lägga till 
med båt på fler platser och därför tillsätta fler småbåtshamnar i Ockelbo. För bättre 
rekreation och fritid önskas fler småbåtshamnar men även möjlighet till 
kanotuthyrning vid Sjöbacken. Det finns ett önskemål om att kunna paddla ned till 
Kolforsen, Smörnäs eller Högbo. Det finns även ett önskemål om att tillsätta ett 
djurhem/ djurdagis samt, en "teater/musiklada" i kommunen.  

Det finns även en synpunkt att det behövs fler satsningar som aktiviteter dit 
människor dras till. Ett förslag är tillåta utbyggnad av altan till restaurang 
Sjöbacken.  

3.5. Natur & skog 
Det finns synpunkt på favoritplatser och naturområden som behöver bevaras i 
Ockelbo är Rönnåsen och dess skidbacke. Platsen beskrivs som viktig både på 
sommaren och vintern för reaktion och fritid.  
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Det finns ett önskemål om att göra skidspår från Bysjön till elljusspår och eventuellt 
skidbro över laån till Marstrand/IP. En synpunkt på en favoritplats är Sendbergen 
som beskrivs som en plats för avkoppling och svampplock. Även Åmot är en 
favoritplats vad gäller vildmark och lugn. Det finns två synpunkter varav den ena 
beskriver att Jädraås en favoritplats den andra att platser för rekreation och fritid är 
Jädraås som återspeglar Ockelbos brukshistoria. 

Det finns ett önskemål om att kommunen bör satsa på att naturen ska stå i centrum 
och att det behövs fler satsningar på friluftsliv. Det finns en synpunkt på att området 
Svintjärnsknopparna bör bli naturreservat då de uppfyller kriterier.  

Det finns synpunkter på att det finns värdefulla motionsspår i Ulvsta för fritid och 
rekreation samt önskemål av att märka upp fler. Det finns synpunkt på att 
Bölevägen har ett viktigt promenadstråk som är värt att bevara. 

Det finns en synpunkt som beskriver det att det idag finns vindkraftverk ca 700 
meter från Kroksjös naturreservats södra gräns och att förr gav platsen en större 
känsla av vildmark och äkta tallbladsskog än vad den gör i dag. Områden som har 
mycket höga naturvärden och som är avsatt som naturbiotop bör också säkras enligt 
en synpunkt. Ett förslag är att kommunen köper upp eller bildar avtal kring den 
naturskog som finns kvar och visar mer på åtgärder i verkligheten. 

På olika platser i kommunen där det finns stråk finns det ett flertal synpunkter på att 
fler bänkar och avlastingsytor behöver tillsättas då vandringsleder och 
friluftsområden i skogsmiljön beskrivs som viktiga för invånarna, både som platser 
för rekreation och fritid, önskemål och naturområden som behöver bevaras. Det 
finns en synpunkt och ett önskemål på att säkerheten behöver förbättras när 
invånarna rör sig i skogen på grund av närheten till vargar som lever tätt i 
skogsområdet.  

Synpunkter på naturområden som anses vara viktiga för kommunens invånare är 
runt sjöar, stigar och skogsområden. Även platser som Wij trädgårdar, vilket i sig 
också är en synpunkt på ett naturområde som är värt att bevara samt Forn Wij enligt 
synpunkter. 

Det finns en synpunkt på att naturområdet kring Masugnsdammen med naturstigen 
och Masugnshedarna är viktiga att bevaras och bör skyddas som naturreservat för 
rekreation. 

Gästrikeleden som beskrivs som en plats för rekreation och fritid med sina 
möjligheteter till långa utflykter och bra vandringsleder som binder samman 
Ockelbo-Åmot-Lingbo. Lika så anses Ol-larsberget vara viktigt.  

Av synpunkter som finns på naturområden som nämns att de är viktiga att bevaras 
behöver och skyddas är detta stigar kring Bysjön, Masugnsdammen, v, Ulvsta, 
Rönnåsbranten, Hällmarksskog och Klapperstensfält. Det en finns synpunkter på att 
man vill se att kommunen håller Gästrikeleden fortsatt uppdaterad och underhållen. 
Även att man rustar upp och förlänger Hälsans stig förbi Sundsbron och längre. 

Det finns ett flera önskemål om att tillsätta alléer i Ockelbo, bland annat för att lyfta 
ortens attraktivitet, se koordinater för placering. Av de platser som nämnts att en 
allé önskas är vid Norra Åsgatan mot Ringvägen och vidare bort mot Sundsbron. 

Det finns en synpunkt på att kommunen bör satsa på vandringshinderfria vatten och 
på att få naturen att stå i centrum. Man menar att kommunen kommer att tjäna på 



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-07-06 

  
  

Sida 
20(26) 

 

 

det i längden då det är sådant som får människor att vilja flytta till Ockelbo och 
stannar kvar. 

Det finns ett flertal synpunkter på att invånarna vill att kommunen ska satsa mer på 
badplatser och ta hand om dessa bättre, samt utflyktsmål som Hälsans stig då dessa 
platser är beskrivna som viktiga för rekreation och fritid. Det finns ett önskemål om 
att kommunens bör tillsätta en brygga från fastlandet till någon av öarna i 
kommunen samt en brygga vid Bysjöns strandlinje för båt eller fiske från 
bryggorna.  

Det finns en synpunkt på att båtbryggor för boende med båt i Bysjön är viktig för 
rekreation och fritid att bevara samt Testeboån med alla sjöar beskrivs som perfekta 
för paddling. Det finns ett önskemål om att kommunen bör köpa tillbaka Sjöbacken 
då det är en viktig badplats som bör vara tillgänglig för allmänheten (handskrivet 
önskemål).  

 

Det finns ett önskemål på att Wijs trädgårdar görs om till en "engelsk trädgård."  

Det finns ett finns synpunkt på att det är viktigt att bevara naturområdet vid 
Bysjöstrand genom att tillsätta betesdjur utmed laån. Betesdjur vid Hälsans stig och 
på delar av Näsbackenområdet där det rör sig mycket människor säger samma 
synpunkt. Det finns ett önskemål om att även tillsätta ett parkområde eller en 
lekplats vid grönområdet vid kommunhuset och vid laån då man tycker det är ett 
bra läge som gynnar många och ligger centralt.  

Projektet med betesdjur säger man har tidigare varit uppskattat utanför Bysjöstrands 
äldreboende och man hänvisar till översiktsplanen från 2013 som beskriver att den 
nuvarande djurhållningen bör möjligt utökas. Det beskrivs finnas värdefulla 
kvaliteter för de boende att främja djur tillsammans med äldreboendet och att djuren 
ökar deras livskvalitet. Det gäller även för barnfamiljer och förbipasserande 
beskrivs det.  

Samma synpunkt som tidigare nämner att tillsättning av betesdjur ger en 
pedagogisk möjlighet att berätta om värdet av betesdjur och om hållbart lantbruk. 
Synpunkten säger att detta vill man lyfta i Ockelbo kommun och visa att man är en 
stor del av detta som en landsbygdskommun och vill visa detta i sin egen 
centrummiljö. Genom skyltning om betesdjuren och dess påverkan på landskapet 
sägs det att kunskapsinformation kan spridas om nutiden kring betesmark och även 
lyfta fram betesplatsernas vikt.  

Det finns en synpunkt på att kommunen behöver säkra upp juridiska skydd för 
skydd av skog samt införa och sätta upp naturvårdsavtal och fler naturreservat. 
Detta för att säkra skogen och inte göra den urholkade. Samma synpunkt och 
önskemål om att säkra områden som fortfarande är ostörda från både skövling och 
vindkraftverk.  

 

 

3.6. Välkomnande vid entréer till Ockelbo.  
Det finns ett fåtal önskemål på att göra det mer inbjudande och välkomnande till 
Ockelbo kommun och Wij trädgårdar, förslagsvis vid infarterna till Ockelbo. 
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Skyltar, "blomhav", gärdsgårdar eller planteringar som skapar en välkomnade text 
är förslag och sägs kan uppnås tillsammans med lokala aktörer och kanske ideella 
krafter. Man föreslår att hembygdsföreningen kan även förslagsvis tillhandahålla 
kurser om detta. Alternativt förslag är att visa upp fotografier på Ockelbo av 
fotografen Mattias Färnestand vid infarterna.  

 3.7. Övrigt 
Det finns ett önskemål om att kommunen behöver se över så att det finns utbyggt 
fibernät till alla hushåll.  

Det finns ett önskemål om att kommunen behöver använda ett tydligt skyltprogram 
för hur skyltar med ljuskällor får användas på byggnader i centrala Ockelbo. Detta 
kan förslagsvis vara att endast neonskyltar i centrum eller inte. Idag beskrivs det 
finns led-neon som är klimatvänligt och kostnadseffektivt.  

Det finns ett önskemål om att kommunen kan satsa på hållbar utveckling i Ockelbo 
genom följande citat: "Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling och ta hand om vår 
miljö? 1. Vi kan gå i spetsen som skogs- och jordbrukskommun och se till att 
utbilda och sprida information om fördelarna och möjligheterna med ett produktivt 
hyggesfritt skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och samtidigt 
bevarar en hög konkurrenskraft. På samma sätt utbilda och lyfta vikten av 
bevarandet och återskapandet av våtmarker som också bidrar till inlagring av kol 
och därmed minskar klimatpåverkan. Bara två av de nationella miljömålen är 
uppnådda. Det är katastrof. Varje kommun har ansvar att prioritera åtgärderna 
högre. Vi kan alltså ta beslut som ser till att vi skynda på och prioriterar att 
genomföra åtgärder som leder till att uppfylla de 16 miljömålen." 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt. 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

11. Myllande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt och djurliv. 
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4. Analys 
 
Det märks rent generellt av synpunkterna att invånarna vill upplysa mer om 
Ockelbo som ort och sätta Ockelbo på kartan. Det verkar finnas ett behov av att ta 
vara på/intresse för satsningar på identitetsskapande då det i dagsläget verkar ha 
prioriterats mindre. Det gäller arkitekturen, inbjudandet till orten, skötsel av 
växtlighet, natur och belysning samt förbättra transportalternativen. Det kan utläsas 
att synpunkterna pekar på att Ockelbo ska bibehålla naturen och sin historia men 
samtidigt utvecklas med nya skolor, aktiviteter, bostäder, förbättring av gång- och 
cykelbanor samt infrastrukturen. Det verkar även finnas ett intresse för att skapa fler 
mötesplatser i Ockelbo samt alternativ som lockar till att expandera orten ännu mer.  
 
De tendenser och drag som dock kan utläsas är att det centralt viktiga för invånarna 
och i sin tur planunderlaget för kommande översiktsplan är utmaningar kring 
byggnation, transportalternativ, naturområden, skötsel och fritidsaktiviteter.  
 
Genom satsningar på fler transportalternativ skapar det förutsättningar för att 
förflytta sig säkrare runt i Ockelbo och även snabbare till kringliggande kommuner 
och platser. Det skapar även bättre förutsättningar för pendling genom att fler tåg 
och bussar mellan närliggande kommuner och ett minskat behov av bilen. Detta 
skulle i sin tur möjligtvis skapa bättre förutsättningar till att vilja bosatta sig/jobba i 
Ockelbo som i sin tur ökar behovet av nya bostäder och arbeten. 

 
För Ockelbo kommun kan de inkomna synpunkterna avläsas mer som kvantitativa 
än kvalitativa. Det går att se att synpunkterna vill påvisa ortens styrkor genom att 
kartlägga dess svagheter. Efter granskningen och sammanställning av insamlade 
rådata pekar det kvalitativa synpunkterna till stor del på synpunkter som varit mer 
omfattande än andra eller av flera stycken om något. Dessa kan utläsas som bristen 
på gång- och cykelbanor, omsorgen av Ockelbos arkitektur, mötesplatser, bostäder 
och underhåll. Att säkra naturområden kring badplatser, stigar och stråk även av 
intresse. 
 
Deltagarna beskriver oftast vad som behöver göras, men ibland saknas ytterligare 
förklaring på hur, varför eller på vilket sätt någonting behöver förbättras.  
 
 
 
 
 
Huvuddrag/ tendenser inom: 
 
När det gäller byggnation kretsar synpunkterna ofta kring att man tycker att 
Ockelbo har förfulats med sin nyproduktion av ful arkitektur som lådsiluetter, lådor 
och betongkomplex. Man vill hellre se att man bygger mer med klassisk vackrare 
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arkitektur där man tar inspiration från andra svenska städer och utomlands. 
Kommunen borde tänka mer på att bygga efter forskningar, undersökningar och 
mer hälsosamma byggnader då man påstår att den moderna arkitekturen inte lämpar 
sig för människan.  
Den klassiska arkitekturen går att modernisera med exempelvis ”New Urbansim” 
med mer grönska och planteringar. Arkitekturen borde samspela mer med Ockelbos 
tidigare arkitekturhistoria och inte förstöra bygdens arkitektur som Perslundaskolan 
och Bysjöstrands äldreboende har gjort. Man bör ge bidrag till fastighetsägare av 
ladugårdar och lador för att rädda kulturarvet. Det önskas även en handelsträdgård i 
viktoriansk stil, likt Röks lanthandel. Även att kommunen renovera Wijs trädgårdar 
till en engelsk trädgård.  
Wijs station finns förslag på att bli museum och det finns intresse för att kommunen 
visar upp mer av Ockelboverkan och om Wij Manufakturverk. 
 
 
Kulturskolan borde satsas mer på vad gäller utställningar av instrument och 
renovering både invändigt och utvändigt.   
 
 
Norra sidan av Ockelbo behöver det satsas mer på en till matbutik då ICA Ugglebo 
anses vara för dominerande i Ockelbo. Dock behövs det parkeringsplatser ifall en 
mataffär tillsätts. Det finns förslag på att matbutiken kan vara belägen vid 
storkorsningen mot Hagsta, mitt emot vägen mot Östby-Stenbäcken. En förskola 
behövs även på norra sidan. 
 
När det gäller bostadsfrågan handlar det om att man vill att kommunen ska tillsätta 
fler bostäder för unga, barnfamiljer och äldre. Idag är det svårt att finna det i rimliga 
prisklasser tycks det. Kommunen bör även arbeta för att minska segregation och 
öka integrationen i stället. Det finns synpunkter på att de äldre borde få tillgång till 
fler bostäder likt de befintliga vid Ridstigen, Ryttarstigen och Ladugårdsgärde. Det 
saknas bostäder som radhus eller lägenheter på markplan med uteplats och för 
barnfamiljer önskar man fler lägenheter som har 3–4 r.o.k. Även fler möjligheter till 
sjönära bostäder vid Bysjön saknas.  
 
Man önskar att kommunen omvandlar parkeringsplatserna mittemot Södras Åsgatan 
till ett levande och aktivt torg med handel, sittplatser, fontän, grönska. Man önskar 
även att kommunen experimenterar med belysning och att man länkar ihop det med 
ett stråk med olika gångstigar, grönska planeringar och avsatser. Det menar man 
lyfter Ockelbo och skapar bättre förutsättningar till möten och gör att man visar vad 
kommunen står för som att främja bättre hälsa livskvalitet och hållbar utveckling.  
 
Det finns synpunkter på Forn Wij och Wijs trädgårdar där man beskriver att 
området är ett kulturarv som är viktigt för orten och för turismen, men platsen 
behöver renovering och bättre kollektivtrafik till platsen. 
 
Det finns förslag på att säkra industrimark och att anlägga ett industriområde 
utanför Ockelbo exempelvis på norra sidan av Ockelbo nära järnvägen. Detta för att 
samla bullerverksamheter på en plats och att undvika att tung trafik tar sig igenom 
centrum.  
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Det finns önskemål om bättre skötsel kring växtlighet, nedskräpning och 
omhändertagande av kommunala platser. Exempelvis vid Kuxa-grillen borde 
platsen skötas bättre efter att ägaren av grillen sägs var tvungen att flytta från 
kommunens mark. Stigarna omkring Ockelbo behöver klippas och rensas samt 
rensa ogräs och växtlighet som hindrar utsikten på fler platser. Badplatserna 
behöver sökas om bättre då det anses vara nedskräpning. I allmänhet tycker man att 
centrum behöver rustas upp och åtgärder mot klotter och fler papperskorgar och 
avfallsstationer behöver tillsättas. Vid Wijs trädgårdar sägs det att det inte sker 
någon märkbar skötsel.  
 
 
Det behöver i allmänhet bli bättre kring säkerheten i Ockelbo då det finns bristande 
cykelbanor i orten, skolorna (Gäverängeskolan & Perslundaskolan) behöver 
farthinder då många kör i höga hastigheter och det finns bristande belysning i 
centrum och kring vandringslederna. Kommunen behöver satsa på alternativ till att 
använda bilen, vilket gynnar folkhälsan och är bra för skolbarnen.  
Norra-och Södra Åsgatan har behov av bättre belysning och säkrare för cyklister 
och gångtrafikanter med förslag på en ny gång- oh cykelbana. Genom satsningar på 
gång och cykelbanor ger man även att detta underlättar att locka till turister och att 
det blir lättare sig att förflytta sig både för de som besöker Ockelbo, och för de 
boende. Det beskrivs att det finns bra kommunikationer till Stockholm men det 
finns önskemål om att de utökas.  
En bilpool önskas att det tillsätts för att Ockelbo ska bli mer klimatsmartare. Även 
satsning på hyr/lådcyklar vid centralstationer för klimatsmartare alternativ.  
 
Det finns önskemål om anslagstavlor för att hitta olika aktiviteter som sker i 
Ockelbo under alla årstider. Detta i stället för att sätta upp affischer och annat på 
olika fasader.  
 
 
Det önskas att kommunen värnar om det som finns i Ockelbo i stället för att 
centralisera allt till större orter. Både äldreboende och skolor, men även som 
tidigare nämnt att ta tillvara kring ortens arkitektur och det lokala.  
 
Vad gäller förskolorna tycker man att det är för många barn i varje klass och att det 
därför finns behov av fler förskolor. Man vill även se en jämnare fördelning av barn 
med olika bakgrunder och få barn från andra platser att ta sig till Ockelbo, i stället 
för att bara barn i Ockelbo behöver förflytta sig.  
 
Det behöver satsas mer på barns fritidsaktiviteter. Bland annat att tillsätta 
gummimattor på lekplatser och satsa på aktiviteter för hela familjer. Minigolfbana 
vid lekplatsen vid Wij bör exempelvis även anpassas för mindre barn. 
Minigolfbanan kan inneha hål som representerar betydelsefulla platser för 
kommunen/landmärken.  
 
Kommunen bör satsa mer på utegym och tillsätta fler redskap i trä. Även andra 
aktiviteter som möjliggör till att vara i naturen, exempelvis att hyra cykel, 
kanotuthyrning vid Sjöbacken för att kunna paddla till Kolforsen, Smörnära eller 
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Högbo, boulebana med tak och sittplatser med pergola och spaljéer i klassisk stil. 
Det önskas att det satsas mer på fler småbåtshamnar. 
Det finns önskemål om brygga från fastlandet till någon av öarna omkring Ockelbo.  
 
En utomhus teater/ fler platser som människor kan dra sig till. Det finns även 
förslag på att tillåta utbyggnad av altan till restaurang Sjöbacken. 
 
När det gäller naturområden som behöver bevaras är dessa oftast kopplade till 
aktiviteter som Rönnåsens skidbacke, längdskidåkning bland elljusspår vid Bysjön 
och till Marstrand/IP. Man tycker att vildmarken är viktig bland den natur som är 
orörd och där det finns vildmarkskänsla och lugn. Kommunen bör satsa på 
friluftsaktiviteter och bevara oexploaterade områden med höga naturvärden som att 
låta Svinsjänknopparna bli naturreservat. Köp upp/ bilda avtal av den naturskog 
som finns kvar. Vandringsleder och motionsspår är man överens om att det är 
viktigt att bevara. Även att dessa spår behöver märkas upp bättre.  
Ockelbo beskrivs som vargtätt och att det behöver göra något åt vargen.  
Det är främst områden kring sjöar, stigar och skogsområden som man anser är 
viktiga att bevara. Även Gästrikeleden är viktig. Man önskar att det tillsätts alléer i 
Ockelbo centrum samt att Hälsans stig är en vikt g plats som favoritplats, 
naturområde och för rekreation och fritid.  
 
Det finns en stark åsikt om att tillsätta fler betesdjur nära centrum, särskilt när 
äldreboendet vid Bysjöstrand. 
 
Kommunen behöver tillsätta juridiska naturavtal för skydd av skogen och införa fler 
naturreservat för skydd mot skövling och förstörelse med vindkraftverk.  
Det finns några synpunkter på att göra det mer välkomnade till Ockelbo, 
exempelvis som en stor välkomnade text i form av planteringar vidinfarterna/ fina 
fotografier på olika platser av en lokal fotograf. 
 
Se till att fiber finns utbyggt till alla hushåll i Ockelbo.  
Även att Ockelbo kommun behöver satsa på en hållbar utveckling och uppnå de 16 
miljömålen. Detta gnom att gå in som en jordbrukskommun och satsa mer på den 
biologiska mångfalden och det lokala. Bevarandevärde och återskapande bör finnas 
med, både närd vad gäller naturen och byggnation.    
 
 
När det gäller synpunkterna kring arkitekturen i Ockelbo är synpunkterna eniga om 
att klassisk arkitektur tar hänsyn till både vad gäller vid nyproduktion och 
omhändertagandet av befintliga byggandet för Ockelbos identitet. Det anses vara 
viktigt att även ta mer hänsyn till bevarandevärdet, vilket menas representera 
Ockelbos arkitekturhistoria. 
 
 
Egna synpunkter på denna av medborgardialog 
 
Det går inte att förbjuda hur en viss arkitektur ser ut i kommunen ifall arkitekturen 
följer gällande detaljplan för området och de tekniska egenskapskraven samt 
utformningskraven som finns i Plan- och bygglagen (PBL).   
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En komplicerad fråga är hur man kan planera för att bemöta invånare så att de 
känner sig nöjda då det finns åsikter om att flera naturområden behöver bevaras, 
samtidigt som man vill att bostadsutvecklingen ska utvecklas. En ytterligare 
komplicerad fråga är hur man vill att kollektivtrafiken ska utvecklas och hur 
lönsamt den kommer att vara med tanke på ortens storlek i invånarstorlek.  
 
De faktorer som troligen spelar roll för att synpunkterna ska kunna realiseras är 
följande: Kommunens ekonomi, tryggheten i orten, intresset, ortens invånarstorlek 
och tillgång och utbud av bostäder och arbeten. Kommunen behöver granska vilka 
satsningar som är lämpliga att genomföra och hur de förhåller sig till någonting 
annat. Exempelvis korrelationen mellan bostäder och tillgången till arbeten, 
alternativt utbyggd kollektivtrafik och antalet potentiella resenärer. Det finns 
hänvisningar till att kommunen behöver underlätta att välja bort bilen och satsa på 
fler miljövänligare alternativ för en bättre hållbar utveckling men frågan är hur stort 
intresset i verkligheten är och hur det i praktiken skulle fungera/uppföljas.  
 
Då antalet deltagare i medborgardialogen var relativt få så skulle dessa synpunkter 
kunna följas upp med olika ansvariga personer inom lokala politiska partier, 
föreningar och företag som berörs för att få information bekräftad. Det skulle skapa 
en djupare förankring i planunderlaget.  
Frågan kring ”Vilka plaster är viktiga för rekreation och fritid”, som fanns för 
Ockelbo, fanns inte för Hofors kommun. Även att kommunen samlar 
kommuninvånare och andra intressenter för en presentation av medborgardialogen 
och hur kommunen arbetar vidare med synpunkterna och vilken riktning man 
behöver ta. Det är viktigt att skapa så mycket grundade underlag som möjligt för att 
minimera utrymme motargument. Det gör att det alltid går att hänvisa till någonting 
som ligger till grund för beslutet.  
 
Tydliggöra mer för deltagarna kring vikten av att tydliggöra sina svar vad gäller 
plats, åtgärd, behov, hur, varför och när etc. 
Att använda kommunens hemsida för medborgardialog är ett bra verktyg. Dock är 
det oklart ur många som faktiskt når om möjligheten för deltagandet. Även om 
utbyggnaden av bredbandet finns överallt så är det ändå mänskliga faktorer som 
förhindrar förutsättningar för deltagandet. Det kan handla om ålder som påverkar 
förmågan och kunskaperna att använda digitala verktyg. Det kan även handla om 
behovet av fysisk dialog med fysiska möten. Genom en digital medborgardialog 
sker ingen spontan dialog och spontana informationsbyten. En större 
marknadsföring om uppsättning på anslagstavlor, affischer och reklam hade även 
varit förutsättning för ett större deltagande. Faktorer som så simpelt att det fanns ett 
lågt intresse för deltagande behöver vägas in.  
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