
 

Ljusdal i vinterskrud -  
en vandring genom centrum 2017-12-05 

Följande synpunkter kom in under kvällen. 

Den röda gruppen gick promenaden enligt kartan nedan. 

 

Belysning på fasad mellan Stadt och Systemet är trasig vilket gör området 

onödigt mörkt, samt att det ser slarvigt ut. 

Stadtparken har potential men behöver mer liv! 

Resecentrum har också potential, vi saknade en kiosk (även om pizzeria 

också är bra). Det äldre perrongtaket har ett kulturhistoriskt värde (och bra 

funktion), men det finns risk att Trafikverket monterar ner det som man gjort 

på andra orter. Det vill vi inte. 

Platser som deltagare i röda gruppen ville satsa extra på i Ljusdals centrum:  

 Tingshuset, bind ihop, öppna upp. 

 Östernäs, hög potential. 

 Postplan, vi längtar efter liv där. 

 Gamla stan, bygg ihop obebyggda tomterna, men bygg rätt typ av 

hus! 

 Postplan- Stationsgatan - Resecentrum - Östernäs. Flöde! 

 



 

 

Den blå gruppen gick promenaden enligt kartan nedan. 

 

 Gavelfönstren vid Berglunds skor borde öppnas upp och exponera 

varor eller annat. Nu blir det en sluten väggyta. 

 Wienercaféet har jättefin belysning. 

 Centrumhusets entré är oansenlig och tråkig, behöver dekoreras. 

 Coops skyltfönster är täckta av svart lortig plats, inte så fint. 

 Cooprondellen (borde den inte ha ett bättre namn?) borde ha 

belysning. 

 Postplan är för mörk. 

 Ramperna upp till butiksentréer borde smyckas mer. 

 Tingshuset är mörkt framifrån. 

 Stads veranda skulle behöva dekoreras. 

 Signeulhuset (Christina & Co) är jättefint med slingan längs den 

rundade fasaden, men det är synd att ljuset blinkar, ett stilla ljus hade 

varit ännu bättre. 

 Hårsalongerna bredvid Nordéens kan flytta till lite mindre centralt 

läge för att ge plats till butiker. 

 

 



 

 

Deltagarnas individuella synpunkter: 

Positivt: Öppna affärer med öppna skyltfönster! Att kunna flanera längs 

dekorerade gator, mellan charmiga hus och pyntade skyltfönster. Att vi är på 

gång och det finns en vilja att göra något. Att det satsas på belysning. Det 

händer mycket. Känns som att utveckling är i fokus. Det unika. Galleri i 

gamla Unitis låter kul. Blandningen av speciella byggnader är viktig för 

Ljusdals karaktär. Butiker med egen karaktär. Tillgängligheten är god med 

relativt korta avstånd. Fint både sommar och vinter med mycket grönska på 

sommaren. Myskänsla med många butiker som engagerar sig. Idag var det 

riktigt juligt! 

Behöver förbättras: Belys träd på Postplan. Postplan behöver byggas om! 

Något nytt kring Resecentrum, t.ex. en kiosk. Behov av anslagstavlor. Ta 

sikte på Bokhandlargränd med det fortsatta arbetet i centrum. Belys mörka 

partier. Underhåll fastigheter. Glasskiosk på Postplan. Kopplingen Stadt - 

Kyrksjön. Östernäs ska vara en attraktion för barnfamiljer. Torgmarknader. 

Solhuset kan utvecklas. Tingshuset lika så. Koppla samma stråk. Entrén till 

Janus och Stadshotellet behöver bli tydligare, gärna med menytavla ute på  

N. Järnvägsgatan. 

Tips på städer som gjort bra saker där Ljusdal kan finna inspiration: Mora 

(dess gågata), Reykjavik, Göteborg, Malmö, Östersund. Men Ljusdal ska 

även finna sin egen unika prägel med avstamp i historien. 

Deltagarna fick frågan om julstämningen och det kunde konstateras att det 

var mycket bra med granarna, belysningen och skyltfönstren. Men även att 

det finns mer man kan göra. Vi ska inte nöja oss! 

Fria synpunkter:  

 Röda snören på granruskorna som kommunen satt ut skulle vara 

bättre. 

 Centrumhuset är fult och Kommunhuset kalt.  

 Fler neonskyltar i centrum vid butikerna.  

 En allé längs N Järnvägsgatan. 

 

Dessa synpunkter kommer att spridas till berörda fastighetsägare i 

centrum, medlemmar i Ljusdal i centrum, tjänstemän inom kommunen 

som arbetar med centrumutveckling samt diarieföras. 

 

 


