
 FÖRSLAG 

1 P-skiva Var hittar man den? 

2 Motorgård för ungdomar- fd 
Baslivs 

3 Fontänen i Folkparken fungerar 
inte 

4 Städa vid Järnvägs nedanför 
gångbron 

5 Gångtunnel till gamla stan, vid 
gamla övergången 

6 Tryggare och renare resecentrum  

7 Tillgänglighet- vad betyder det?  

8 Takservering Centrum huset 

9 Hundlatrin Nordgatan/ Backagatan 

10 Utökade öppettider helgerna- 
söndag 

11 TAXI 

12 Mer centralt belägen fritidsgård i 
Ljusdal <Centrumhuset 

13 Buss till folkparken  

14 Genomfart trafik, led om trafik 

15 Gör postplan mer levande 

16 Badhus Östernäs/ Kyrksjön  

17 Härbärge- det finns hemlösa! 

18 Flytta återvinningen från Coop-
parkeringen 

19 Hundpark på Östernäs/ centralt 

20 Bondens marknad torghandel 

21 Rent och snyggt skräpkorgar rensa 
rabatter 

22 Hur undvika bilköer – flytta 
övergångsställen 

23 Stadsparken levande året runt, 
informations-nav, skridskor, 
solstolar resturangeser schack 

24 Lekplats Postplan 

25 Namn på alla platser  

26 All skyltning aktuell 

27 Torget vid systembolaget- info om 
Artscape 

28 Magasinsgatan Kyrksjön- snygga till 
naturligt stråk från gångbron till 
Kyrksjön 

29 Artscape/ Bagargränd – ändra P-
ytor- digital guide 

30 OK-korsning=Välkommen till 
Ljusdal Städa upp vid gyllene 
hästen 

31 Tingshus-parken vad kan vi göra 
här 



32 Utveckla gränden mellan Coop 
Zinko Pjux 

33 Nya gatunamns/kvartersskyltar på 
fastigheterna  

34 Cykelväg Måga Tallåsen Växnan 
runt 

35 Badvakter på Nore 

36 Kommunal /gratis simskola 

37 Offentliga toaletter 

38 Återbruksgalleria Samverkan 
Åkerslund /företagare 
/verksamheter 

39 Solcellsdrivna parkbänkar där man 
kan ladda mobilen 

40 Fri wifi på vissa ställen 

41 Utomhus-utställningar 

42 Nolltolerans vid klotter 

43 Norebadet- servering trampolin 
toaletterna vattenlek 

44 Mer barn och ungdomskläder 

45 Bänk/bord vid Kläppavägen 

46 Bättre skötsel av 
återvinningsstationerna i centrum 

47 Städa upp i rabatterna runt 
Stadshotellet  

48 Längre öppettider restauranger 
framför allt sommaren 

49 Barnlek inomhus 

50 Restaurangtorg på Postplan 

51 Turistinfo i Ljusdal 

52 Högskoleutbildningar i Ljusdal 

53 Seniorboende i centrum 

54 Något för ungdomar i centrum 

55 Glasskiosk i Stadsparken 

56 Mer evenemang i centrum på fasta 
dagar, typ soliga tisdagar, 
torsdagskul mm 

57 Kommunikationer tätare mellan 
Ljusdal Färila Ramsjö Los. Någon av 
bussarna kan gå parkvägen för att 
lämna och hämta i Folkparken 

58 X tåg mot Ånge 

59 Förvaringsboxar i centrum 

60 Samlings/mötesplats för alla åldrar 
där man kan spela spel och kort 
bland annat 

61 Bandyhall 

62 Sanera klotter på Östernäs 

 63 Tesla laddstation hit 



64 Mer färg i centrum, älskar 
paraplyerna papperskorgar mm 

65 Kvinnojouren kvar 

66 EPA-traktorerna högljudda 

67 Mer folk och mer jobb 

68 Städa upp och fixa till Parkbadet 

69 Billigare caféer 

70 Finare rabatter vid Gul Lin och 
parkeringen mittemot Nordéens 

71 Måla Centrumhuset i klar 
orange/grönt/blått alternativt ett 
konstverk på 

72 Ytor med gräs för biologisk 
mångfald, klipp mindre 

73 Tydligare på cykelbanor, var går 
man,  var cyklar man 

74 Snöröjning cykelbana 

75 Var finns biblioteket, skyltning 
behövs 

76 Centrumvärdar i köpingen som har 
koll på klotter, skräp mm 

77 Kolsvedjastugan rusta vägen, rensa 
utsikt 

78 Tillgänglighet höga trottoarkanter 

79 Folkparken viktig och ska finnas 
kvar 

80 Söndagsöppet- butiker caféer 
aktiviteter 

81 Se över alla vägar-laga där det 
behövs 

82 Rondell vid korsningen kyrkan 

83 Gågata mellan Tingshuset och 
Järnvägs 

84 Hämta trädgårdsavfall som 
grovsopa 

85 Fler evenemang kvällsöppet 
artister 

86 Bättre tillgänglighet för rullstolar 

87 Toaletten på coop -sbårt att nå 
papper 

88 Tryck-knapp övergångsställe vid 
OK- skotta på vintern så man når 

89 Rensa brännnässlor diken vid gång 
och cykelvägar 

90 Gungor vid skateparkens 
barnområde 

91 Fler 3-7 dygnsparkeringar nära 
tågstationen 

92 Röja upp vid älven Storhaga- 
Stavsätter -kontakta markägare 



93 Ställplats vid stavsätter 

94 Information skyltning från 
Hudikhållet- välkommen till Ljusdal, 
centrum mm 

95 Timmerterminal bort 

96 Kontrollera sikt vid korsningar bla 
Åkerstagatan där bilar skymmer 
sikt 

97 Rensa vass i Växnan 

98 Toaletten på Östernäs- kod, 
nycklar? 

99 Återkommande marknad med 
loppis grönsaker hantverk på 
parkeringen i gamla stan 

100 Återkommande Ljusdalfestival 
musik lopis sommarteater 
minimaraton matfestival 

101 Ljusfestival i ljusspel i augusti 

102 Latrintömning vid ställplatser 

103 Kommunalt fiskekort 

104 Vattenland 

105 Vanliga gungor i Jonsparken 

106 Utegymet östernäs- förtydliga hur 
man gör asmt nya saker 

107 För mycket avgaser 

108 Mulle Meck i Ljusdal 

109 Lupiner bort vid Kyrksjön 

110 Fler papperskorgar längs 
Östernäsvägen – vid 
gummiverkstan 

111 De som klipper gräs-plocka upp 
skräp, det finns bra exempel  

112 Buss Ljusdal-Los (använda 
skolskjuts? 

113 Gatubelysning släckt på vissa 
ställen=otryggt 

114 Ljusdalshem- mer ordning, 
vaktmästarna klipper sopor 

115 Gångpromenaden vid Östernäs blir 
snorhal när björkarna fäller löv 

116 Sanera klotter på elskåp, bl 
asjukhusgatan 

117 TRV tar ej bort grus under 
viadukten på gånbanan 

118 Basketkorg Östernäs 

119 Trottoarpratare i köpingen står 
ivägen på cykelbanor gångbanor 

120 Grönytor/rabatter klippp mindre 
fler rabatter biologisk mångfald 

121 Kyrkbuss från köpingen till kyrkan 



122 Riotorget- berätta om statyn Collin 

123 Artscape- lyft fram ordentligt 

124 Fika på söndagar!   

125 Folkparksbadet ska fräschas till 

126 Järnvägsövergången vid coop 
rullstol kan fastna mellan 
”brädorna”  

127 Folkparksbadet städa 

128 Markera cykelbanorna tydligare- 
färg? 

129 Gratis köpingståg som i Bollnäs-  

130 Flytta övergångsställena vid 
cooprondellen 

131 Dricksfontäner Östernäsparken + 
andra sidan sjön 

132 Klockorna ska fungera på 
Tingshuset och Vij-skola) 

133 Få hit statlig myndighet 

134 Röja Ljusnanleden Föne-sidan norr 
om Färila 

135 Röja vid Älvgrillen mot älven 

136 Samordning ploging Ljusdals 
kommun/ vägverket (noresträckan)  

137 Kallbadhus Kyrksjön (ex Varberg) 
Flytta kallbadhuset från 
Folkparksbadet 

138 Mottagande när man flyttar- fick 
inget välkomnande  

139 Träffa människor- mötesplats 

140 Öppettider och butik/restauranger 

141 Hundpark Östernäs 

142 Norebadet trampolin 

143 Kolsvedja väg plus rensa för utsikt 

144 Tydliggör trappan/viadukt att 
trappan finns över till Östernäs 

145 Klockan tingshuset-lagas! Kmärkt? 

146 Bänk vid Coop busshållplats 

147 Lupinerna vid dammarna 

148 Bemannat medborgarkontor 

149 Kommunal konsumentrådgivare 
hjälp med digitalt ex bankid 

150 Mötesplats där yngre barn lär IT till 
äldre 

151 Rensa sly vid trygghetsboende 
Gärdeåsen 

152 Fler enkla utomhusgym t ex inne i 
köpingen. Inspirera till rörelse 

153 Ljusdalshems trygghetsboende, 
bråkigt vid lekpark, ej rasta hundar 



vid bostäder, infarten vid boende 
dåligt belyst 

154 Hur går det med elskåpen?  

155 TRV- stora skylten 

156 Rensa vid Casanovagränd 
(Kyrksjön) + Svartskogen 

157 Renare resecentrum och bättre 
info 

158 Rensa sly vid vatten 

159 Kulturguide typ Fiska Vandra 

160 Inspirera till rörelser / aktviteter  
( ex utegym på parkbänk) 

161 Snabbladdning el-bilar centralt 

162 Fritidsgård central där man kan 
måla, spela spel, biljard 

163 Ojämna trottoarer, igata utanför 
Stadt, ojämt vid apoteket 

164 Uteserveringar tar för mycket plats 
på trottoarerna 

165 Enkla utegym för seniorer, balans, 
hälsa 

166 Digitalt center (ev på bioblioteket) 
hjälp med digitala tjänster, 
bemannas av volontärer? 

167 Centralt beläget servicehus för 
äldre 

168 Gångbro/cykelbro över Kyrksjön, 
nära och säkert för ungdomar till 
Älvvallen samt barnfamiljer till 
Folkparken. Bra för folkhälsan 

169 Bygga en gocart-bana 

170 Förläng bokhandlargränd till 
postplansparkeringens sädra del, 
den kan då stängas av för event 

171 Gör en ordentlig lekpark vid 
fontänen på postplan 

172 Röj sly mellan Storhaga och 
Stafsätter så man ser 
hembygdsgården och älven 

173 Turostinformation, använd 
Ljusdalsvagnen där den står nu 
(mittemot Tingshuset) 

174 Centrumnära ställplatser, 
latrintömning, duschar, utveckla de 
som finns  

175 Gågata i Centrum-saknas 
knutpunkt, var är centrum? 

176 Östernäs-saknas gungor för mindre 
barn 

177 Otydlighet kring Kyrksjöbadet-kan 
man bada?  



178 Mysiga gångvägar mellan 
biblioteket och Artscape, 
inspirerande skytning 

179 Marknad i Gamla stan 

180 Gör postplan levande- träd, 
parkbänkar , boulbana, café 

181 TAXI 

182 Ge EPAungdomarna någonstans att 
vara där de kan träffas, meka och 
vara högljudda utan att störa 

183 Cykelväg till Tallåsen/Letsbo 

184 Marknadsföra bibliotekets 
sagostunder 

185 Samarbeta med Studieförbund för 
att utveckla Ljusdal, streetart 
workshops 

186 Konst och kulturskolor i ett större 
sammanhang, mer utbildningar 
mer 

187 Göra Folkparken mer levande med 
dans osv 

188 Minigolfbana med Ljusdals-
byggnader  

189 Lekparker med tema (t ex 
fruktparken- åk i jordgubben) 

190 Ta fram Konstverk som plockats 
ner från Postplan  

191 Ordning på parkeringsplatserna 
(systembolaget, Rosehills)  

192 Parkeringen på Hantverkargatan 1 
timme istället för 2 

193 Mer vatten som vi stängt av ( t ex 
Sture Collin Riotorget, pelleviken, 
muddra kanalen)  

194 Rensa sly vid Vattentornet 

195 Tak på paviljongen vid 
Signeulsparken  

196 Ha kvar Ljusdalsvagnen året om- 
bra initiativ! 

197 Tingshuset, verksamheter, 
restaurang, använd parken 

198 Trasiga redskap i Östernäsparken 
bör ses över 

199 Barnvagnsförråd på Gärdeåsen 
saknas  

200 Tillgänglighet för rullstolar vid 
trottoarer  

201 Rensa bakom bänkarna vid 
Postplan 

202 Bandyhall 

203 Aktiviteter för ungdomar 



204 Skräpkorgar fattas på Ringvägen (2 
stycken)  

205  Artscape tydliggör och utveckla 

206 Stark belysning som lyser rakt in i 
lägenhet- vid PostNord 

207  Hotellgatan 6 belysning på loftgång 
på dygnet runt 8inte bra) tak på 
sopkärl men inte på sittplatser 

208 TAXI  

209 Skylt vid Kyrksjöpromenaden – hur 
lång är det  

210 Framhäv neonskyltar- rusta och ta 
fram  

211 Skräpigt runt Återvinningarna 

212 Rensa sly Älven- Folkparken- 
Älvstoppet 

213 Belys infarter, Älvbron, 
Vattentornet 

214 Mer mysstämning i köpingen höst 
och vår 

215 Mer stadskänsla i Centrum – var är 
stadskärnan 

216 Öppet söndag och kvällar (en kväll i 
månaden)  

217 Takservering  

218  Utebio 

219  Folkparksbåt 

220 Bryggor/ sittplatser på 
Folkparksidan (folkparksbåt) 

221 Utveckla bryggor som finns vid 
Kyrksjön, restaurang, bar  

222 Lindex – billigare underkläder 

223 Loppis på IP sommartid 

224 Butik med lokalproducerat 

225 Torghandel och torgbodar  

226  Kajakuthyrning vid 
Östernäsbryggorna 

227 Dålig sikt vid korsningar ( ex  

228 Räcke när man går runt Kyrksjön 
när man kommer upp från Rosehills 
vid kyrkan längs stora vägen ner 
mot Folkparksvägen  

 


