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Sammanfattning av personliga intervjuer som gjorts på 
temat ”Ljusdal i vinterskrud” och frågan ”Vilken är din 
upplevelse av Ljusdals centrum i december 2017”?  

Positivt:  

 Trots en så liten stad så finns det ett stort och unikt utbud både vad gäller butiker, 

caféer och restauranger.  

 Fin julstämning i Ljusdal med all belysning som exempelvis bokhandlargränd, 

Janssons-huset och gamla JC-huset.  

 Att Lucia anordnas.  

 Söndagsöppet vid jul.  

 Att butikerna samverkar och arrangerar kundkvällar med erbjudanden o.s.v.  

 Nyrenoverade Stadshotellet lyfte Ljusdals centrum.  

 Området på Östernäs börjar utvecklas till något riktigt bra.  

 Matstället, La Banca, Janus samt Wahlins flytt är saker som skapar mer liv på våra 

gator vilket är mycket positivt.  

 Shared space ses som positivt vid Bokhandlargränd.  

 Paraplyerna över Bokhandlargränd som spred sig som en löpeld på sociala medier och 

marknadsförde Ljusdal.  

 Att det finns så många som vågar satsa på att förändra och starta nytt.  

 Att man håller ner hastigheten i trafiken i centrum genom farthinder. 

 Att det arbetas aktivt för att det ska hända saker i Ljusdal och få orten mer levande.  

 Ljusdal är mer synlig på sociala medier och har ökat sin marknadsföring.   

 

Behöver förbättras:  

 Öppettiderna.  

 Söndagsöppet på någon/något restaurang/café.  

 Mer liv och rörelse i centrum, framförallt på kvällarna och söndagar.  

 Ljusdals bio behöver visa storfilmerna fler dagar under en längre period.  

 Att man ska kunna köpa kulglass även efter klockan 15 på helgerna på somrarna.  

 Centrumhusets exteriör.  

 Timmerterminalen behöver flyttas.  

 Knyta ihop alla delar, (Gamla Sta’n, Centrum och Östernäs) med gångar, bra 

belysning och kanske tunnel eller gångbro till Östernäs.  

 Satsa på Östernäs med att göra fler grönområden och skapa fler möjligheter till 

spontanidrott, t.ex. konstgräsplan och tennisbana.  

 Att bankerna flyttade ut i ytterkant av centrum och lämnar öppet för fler butiker att 

öppna mitt i.  

 Peppa fastighetsägare att ta ansvar för hur deras fastigheter ser ut och hitta en 

harmonisk fin framtoning som liksom är Ljusdal.  

 Mer torghandel, exempelvis blommor, frukt, grönsaker, svamp, bär, tunnbröd, 

hemslöjd och lokalodlat.  

 Mindre trafik utanför butikerna.  
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 Att Postplan och Gamla Sta’n livas upp så det blir mer barnvänligt och bättre 

uteserveringar.  

 Mer saker för barn.  

 Satsa mer på butikerna. Shoppingen i Ljusdal har inte den starka kärna som behövs för 

att folk ska hitta till butikerna.  

 Företagen i centrum behöver hjälpas åt mer, ha samma öppettider, samarbeta för att 

öka försäljningen i Ljusdal och handla lokalt för att stärka orten.  

 Företagen kan arbeta med ett större socialt ansvar och ta emot praktikanter och våga 

anställa människor från olika kulturer. 

  Fler parkeringar och bostäder i centrum.      

 

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

 Hudiksvall.  

 Varberg, där det är mycket liv och rörelse framför allt på sommaren med aktiviteter 

och verksamheter som har öppet senare på kvällar/helger.  

 Mora.  

 Gamla Sta’n och Skansen i Stockholm.  

 Sundsvall.  

 Städer som arbetar mycket med integration samt värnar om orten.  

 Kalmar.   

 

 


