
KUPen Köpingsutvecklingsprocessen i Ljusdal 

Aktivitetsrapport 

 

Dag  23/6 -2015 

Klockslag  15.00 – 17.30 

Plats  Förvaltningshuset Ljusdal 

Deltagare Hanna Gäfvert, Claes Rydberg med språkpraktikant Bona, Daniel Olsson, 

Emma Nordebo Snygg, Richard Brännström, Peter Svender, Katarina 

Svender, Thomas Wickman, Lasse Öhman, Roger Edäng, Björn 

Mårtensson, Kia Pehrsdotter, Carina Janars, Marie Abrahamsson, 

Birgitta Bagge Strid, Jessica Lövdahl, Rolf Berg. 

Anteckning 

En återkoppling gjordes till tidigare genomförda möten med intressegrupper och två seminarie-

tillfällen. Samsyn tycks råda kring vikten av att bygga utveckling på de förutsättningar – det unika – 

som finns. Vad kan ”sticka ut” och utgöra en reseanledning? En öppenhet och realistisk syn måste 

finnas på vad som faktiskt kan utvecklas och uppnås.  

Budskapet från seminarietillfällena om betydelsen av att skapa en gemensam bild och att dra i 

samma riktning betonades. Järvsö nämndes som ett bra lokalt exempel på framgångsrik samverkan. 

Claes Rydberg redogjorde för att kommunen har beredskap inför de investeringar som kan komma 

att bli aktuella som ett resultat av KUPen, och att även övriga fastighetsägare behöver beakta detta 

för sin del. 

Möjligheten att bygga bostäder vid Östernäs är intressant. Den park som nu byggs gör att det kan 

vara möjligt att ändra detaljplanen så den även medger bostadsbyggande. Utöver detta krävs beslut i 

kommunstyrelsen om att ändra tidigare beslut att bostäder inte skall byggas vid Östernäs. 

Claes Rydberg och Rolf Berg redogjorde för läget gällande virkesomlastningen vid Östernäs och 

kommunens arbete med frågan. 

Ett antal bärande teman togs upp inför det fortsatta arbetet med KUPen vilka ansågs särskilt viktiga 

att arbeta med: 

 Virkesomlastningen 

 Gamla Stan (som anses befinna sig i en negativ spiral) 

 Hur skapar vi branschkluster – likartade butiker/verksamheter som samlokaliseras och stöttar 

varandra? Denna fråga behandlas delvis inom arbetet med handelspolicyn. 



Sambandet Ljusdal-Järvsö behöver stärkas. En förutsättning att bygga vidare på är att Järvsö erbjuder 

upplevelser och Ljusdal handel. 

Emma Nordebo Snygg och Hanna Gäfvert informerade om arbetet med att ta fram ett 

stadsmiljöprogram. Man ser bl a över gestaltningsfrågor på detaljnivå, t ex gällande ljussättning och 

val av möbler i offentlig miljö etc. Detta är nu pausat i avvaktan på vad som kommer fram i KUPen. 

Ett antal idéer om området vid Stadsparken och Postplan diskuterades. Skulle det vara ett alternativ 

att flytta torghandeln från ett relativt undanskymt läge vid Postplan till Stadsparken? Kan man skapa 

ett nöjeskluster inom området samtidigt som det även finns bostäder i närheten.  

Behovet av bra tillgänglighet mellan respektive sidor av bangården betonades som särskilt viktigt. 

Förbifartsfrågan och hur man gör det enkelt för önskvärd trafik att hitta till centrum och tillgodogöra 

sig service där samtidigt som ren förbifartstrafik leds förbi behöver utredas. Vad kan en 

förbipasserande bilist vara intresserad av? Kommunen kommer att ta initiativ i denna fråga, där 

handelns synpunkter kommer att vara en grundförutsättning. 

Två exempel på olika sätt att hantera trafik i centrum kan vara intressant att studera;  

Motala, där man byggt en bro för omledning av trafik 

Mora, där man aktivt arbetar för att behålla trafiken genom centrum 

Offentligt wifi i centrum diskuterades. 

Förslag på ämnen som kan ingå vid kommande seminarietillfällen: 

 Kulturen som drivande kraft i samhällsutvecklingen. Ett namn som nämndes som tänkbar 

föreläsare var Rudolf Antoni vid Svenska stadskärnor. 

 Stadsmiljöprogram. 

 Estetik i (stads)köpingsmiljön. 

Ett förslag angående skapande av ett kulturcentrum vid Röda Kvarn/Riohuset med kompletterande 

bebyggelse där muséet skulle kunna få nya lokaler har tidigare presenterats av ett antal medborgare 

och diskuterades. 

Bygglov har sökts för ny fasad på Stadshotellet där man vill byta fasad med en metod som förändrar 

byggnadens karaktär. Daniel Olsson och Claes Rydberg informerade om detta. 

 

Vid anteckningarna 

Rolf Berg  


