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Här redovisas förbättringsidéer, önskningar och drömmar 
som har lämnats in i de förberedande dialogerna till 
planprogram Norra staden1. Vissa idéer bemöts eller 
kommenteras i en fotnot. På listorna här finns totalt 287 
punkter. 

 

Idéer med innehåll som liknar varandra har sorterats 
tillsammans, och efter hand har temagrupper vuxit fram. 
Formuleringarna i det här dokumentet har anpassats till list-
format och undviker dubbletter. Ursprungliga formuleringar 
finns bevarade i kommunens diarium. Listorna är 
numrerade så att man lätt kan hänvisa till en viss idé. 

 

Det här dokumentet är ett försök att redovisa idéerna mer 
lättläst än i den tabell som framställdes vid 
materialhanteringen. Tanken är att det kan utgöra underlag 
till en handlingsplan i framtiden. Det betyder inte att alla 
saker på listorna kommer att hända i verkligheten.  
Förhoppningen är att materialet startar samtal och idéer 
kring möjligheter för samverkan.  

 

 

Sara Eby Palm 

Samhällsplanerare  

 

1 ”Saknas/önskas/drömmar” utgör en egen kategori i sorteringen 
av det totala textmaterialet från dialogerna. Det här dokumentet 
bygger alltså på en andra sortering av materialet i den gruppen.  
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Skick 
Den här kategorin innehåller utvecklingsidéer kring skicket 
på den fysiska miljön. Här spelar fastighetsägare och 
kommun ofta en nyckelroll. Det kan finnas möjlighet till olika 
sorters samverkan. 

1. Att cykelvägar o gångvägar behöver fixas - underhåll 
o drift. 

2. Att det blir välhållet. 
3. Att fasader, grönytor osv blir vackra. 
4. Att husfasaderna är hela. 
5. Att rusta befintliga hyreshus. 
6. Att rusta befintliga hyresrätter. 
7. Att växtligheten inte tagit över. 
8. Behov av renovering. 
9. Det ska vara fräscht och fint. 
10. Fina utemiljöer.  
11. Indirekta synpunkter genom beskrivningar av 

bristande skick. 
12. Klippta gräsmattor. 
13. Röjning och skötsel av skogen. 
14. Utveckling av skateparken. 

 

Odling 
15. Att det finns odling vid husgrupper, som är enkelt att 

nå. 
16. Att knyta an bostäderna till de naturvärden som finns 

- trädgårdar, möjlighet till egen täppa och liknande. 
17. Att Stenbacken har ett växthus och är i gång med 

odlingar. 
18. Beredskap, mer små producerande jordbruk 

invid/inne i staden.  
19. En kooperativ bondgård för de som vill odla, skola om 

sig - arbeta och sälja grönsaker. 
20. En organiserad, kollektiv koloniträdgård med tydligt 

ansvar och viss medlemsavgift. 
21. Gemenskapsodlingar 
22. Granplanteringen kan ersättas av ett koloniområde, 

med bra standard långsiktigt för att öka tryggheten.  
23. Möjligheter att odla vid bostaden. 
24. Odlingar på de stora gräsytorna, eller får från en liten 

nyinstallerad bondgård. 
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25. Odlingsområden.  

 

Grönstruktur 
26. Att Skogen har: Fina gångvägar. Rastplatser. Lampor. 

Grillstuga. Konstverk. Lugn och fridfull skog att vistas 
i. Absolut inget som stör friden. Det ska vara en lugn 
och återhämtande plats i stadsmyllret.  

27. Att skogsområdena har gallrats ur och kvar har blivit 
fina parkområden med gång- och cykelvägar och där 
man kan stanna upp och uppleva naturen när den är 
som bäst.  

28. Björkskog som avgränsning mot villorna på 
Granitvägen. 

29. Det gröna området bevaras. 
30. En vacker, gles björkskog i Kilsmyraskogen som skall 

kännas välkomnande och inbjudande att vistas i. En 
lugn och behaglig plats att kunna promenera i.2 

31. Fler gröna områden och hållbara bostäder. 
32. Gallra/avverka och rensa upp hela Kilsmyran 
33. gröna gräsmattor/parker  
34. Grönområde bevaras som en park som går genom 

hela området. Stor genomgående park , med mycket 
blommor och ätbara växter. Som är så vacker och 
trevlig, att man kan åka långt för att vistas här. Några 
nybyggda bostäder som ligger insprängda i området. 

35. Grönområden behöver röjas och tunnas ur. 
36. Grönområden blir en naturlig och integrerad del av 

staden.  
37. Grönt och frodande med naturen nära husknuten 
38. Gör något av skogen vid norrberget. Den är för mörk 

nu.  
39. Kontakt mellan ålderdomshem och skog 
40. Mera träd längs gatorna. 
41. Många nyplanteringar av träd, också fruktträd. 
42. Närheten till naturen är slående och det behöver 

utnyttjas mer. 
43. Satsa på parker. 
44. Utnyttja den natur som är kvar. 

 

2 Ett utvecklingsförslag för Kilsmyraskogen finns antaget av 
Kommunfullmäktige HÄNVISNING SSS 
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45. Vill ha vackra och användbara grönområden 
46. Vårda den skog som finns. 

 

Barn 
47. Aktiviteter för barn o ungdomar 
48. Barnen måste få lära sig om fruktträd, när äpplen är 

mogna. 
49. Det behövs enkla lekplatser.  
50. Drömmer om att barn, både flickor och pojkar, nyttjar 

aktivitetsparken. 
51. En stor lekplats vid Tallvägen som kan användas av 

förskolan mittemot, och även användas privat på 
helger.  

52. Enkel fotbollsplan för barn 
53. Lekplatser och mötesplatser behövs vid bostäder. 
54. Satsa på lekplatser 

 

Användning och innehåll 
55. “ ’Välfärdens hus’, för ca 100 personer. Här finns dock 

yta över – skulle kunna användas för t ex 
kontorsplatser/kontorshotell?” 

56. 4h-gård, [lantgård i miniformat]. 
57. Agiltypark för hundar.  
58. aktiviteter så folk dras till platsen. 
59. Arbetsplatser. 
60. Arboretum i kv. Mossan 
61. Att kunna ta en fika på en mötesplats. 
62. Att kunna träna språk på en mötesplats. 
63. Att platsen får ett flertal företag och verksamheter 

där både boende i området arbetar och människor 
från andra delar av Söderhamn. Det skulle göra 
området mer levande även på dagtid och skulle 
stärka integrationen.  

64. att skateparken utvecklas med till exempel ute-gym 
och många vuxna.   

65. Blandning av aktiviteter 
66. Boule-bana. 
67. Bättre skolor. 
68. Café/kiosk i kvarterslokaler, särskilt på Norrberget.  
69. Det behöver finnas roliga saker att uppleva och göra. 
70. En ny större arbetsplats. 
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71. etablera företag i befintliga lokaler/bygg nytt – 
arbetsplatser.  

72. fik.  
73. Fler gungor.  
74. flera idrottsföreningar [EN-8-dröm] 
75. företag har verksamhet i området i lediga lokaler. 

[EN-8-dröm]  
76. Grillplats på sommaren 
77. Idrottsplats/skatepark kan säkert utvecklas mer och 

bli tryggare. 
78. Kiosk. 
79. konstutställning i parken 
80. Kulturaktiviteter - kulturens hus eller fler 

föreningslokaler.  
81. Kulturarena.  
82. Kulturcentrum 
83. Levande, t ex caféer, verksamheter. 
84. Lika fin och orörd som nu.  
85. Lokal dagligvaruhandel. 
86. Mataffär. 
87. Mer dyra hus  
88. Måste finnas möjlighet/anledning att träffas, se andra 

- uppleva - få energi. 
89. Möjligheter att skapa tillsammans. 
90. möjligheter för föreningar att ha sin verksamhet i 

lokaler 
91. Natur. Frihet. Underbart. Bygg inget här.  
92. Nya verksamheter  
93. Någonstans att träna och vistas utomhus med hund 

utöver platsen på Tallvägen. Utomhus-agility eller 
något annat roligt. 

94. Några grillplatser i Kilsmyraskogen.3 
95. offentlig konst som uppmanar till kreativitet och 

rörelse.  
96. Olika former av bostäder och utemiljöer.  
97. Område med arbetsplatser och boende.  
98. Park med grillmöjligheter. 
99. Parkbänkar. 
100. Promenadstråk.  

 

3 Ett utvecklingsförslag för Kilsmyraskogen finns antaget av 
Kommunfullmäktige HÄNVISNING SSS 
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101. Ridhus?!4 
102. Satsa på Arbetsplatser. 
103. Satsa på Friluftsliv. 
104. Satsa på Handel. 
105. Satsa på Idrottsplatser. 
106. Satsa på Offentlig konst. 
107. Satsa på Restauranger eller kaféer. 
108. Skola, förskola och vårdcentral på plats.  
109. Små bodar, marknadsplats – julmarknad, 

höstmarknad osv. 
110. Små industrier5. 
111. Stor fotbollsplan i norra staden. 
112. Tallvägen har en fin restaurang med 

uteservering på sommaren. 
113. Till exempel beachvolleyboll, frisbeegolf, ett 

större utegym, en plats i city där man kan samlas för 
aktiviteter. 

114. Tillskott av kommunal service. 
115. Ungdomsgårdar (inte en stor centralt).6 
116. Utegym i Kilsmyraskogen7. 
117. Utomhusbad8. 
118. Utomhuskontor, Skulle ge den vuxennärvaro 

som efterfrågas.  
119. Utveckla handeln med närhet till matvarubutik, 

kafé, frisör, bibliotek, lokal för samvaro, 
promenadvägar mm. så att man som pensionär kan 
bo kvar på norr, fast man blivit gammal.  

120. Variation. 
121. Verksamheter i smålokaler. 
122. Verkstad som reparerar cyklar, kylskåp etc.  
123. Vid nybyggnation tänk småskaligt. 
124. Vore roligt att återskapa Sveriges längsta 

grafittivägg här. 

 

4 Att anlägga ett ridhus ryms inte inom planprogramsförslaget. 
5 Industriverksamhet har inte bedömts lämpligt i planprogrammet. 
Industriverksamhet hänvisas till de områden som översiktsplanen 
avsätter för industri. 
6 Hur kommunens ungdomsverksamhet är organiserad kan inte 
styras av det här forumet. 
7 Ett utvecklingsförslag för Kilsmyraskogen finns antaget av 
Kommunfullmäktige HÄNVISNING SSS 
8 Att anlägga ett utomhusbad är inte särskilt sannolikt. Den typen 
av verksamhet förläggs till Hällåsen enligt översiktsplanen.  
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125. Äventyrsbana. 

 

Mötesplatser 
Mötesplatser ingår i Användning och innehåll, men har 
också en egen kategori därför att det inkommit idéer som 
specifikt berör just mötesplatsers innehåll eller målgrupp.  

 

126. Aktivitets-plats dit vuxna/familjer bara kan gå 
och vistas spontant.  

127. Aktivitetsplatser. 
128. Ett område som man kan samlas kring. 
129. Familjepark. 
130. Fler mötesplatser.  
131. Lekplatser och mötesplatser behövs nära 

bostäder. 
132. Mötesplatser där det är tryggt. 
133. Mötesplatser för alla åldrar, där barn och unga 

blandas med vuxna. 
134. Olika riktningar på bänkar/ stolar - kanske lösa 

möbler? 
135. Satsa på Lokaler för föreningslivet. 
136. Satsa på Mötesplatser för barn och unga. 
137. Satsa på Mötesplatser för kultur. 
138. Utemiljöer för möten och aktiviteter. 
139. Uteplatser. 
140. Uterum, mötesplats utomhus. Skyddad.  
141. Vi behöver mötas fysiskt. 
142. Vindskyddat. 

 

Klimat, klimatanpassning, hållbarhet 
143. "En stadsdel som är en föregångare i 

hållbarhet. En plats människor besöker för Norra 
Stadens omfattande hållbarhetsarbete, Socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt.  

144. [Ekologiskt] Hållbar byggnation för bostäder 
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145. ”Solcellspark och centrum för laddinfrastruktur 
är exempel på utvecklingsmöjligheter vid 
Skogshöjden”.9 

146. Ekobyggnader. 
147. En modern hållbar stadsdel i ett vackert 

Söderhamn. 
148. Experimentella lösningar. 
149. Fokus på hållbara bostäder. 
150. Hållbart byggande (bostäder) - gör norr till den 

gröna stadsdelen.  
151. Innovativ stadsdel. 
152. Innovativa lösningar. 
153. Kollektivhus för äldre och yngre, ekologiskt 

byggt. 
154. Laddstolpar för elbilar. 
155. Nytänkande, hållbarhetstänk. 
156. Småhusområde mellan Gran- och Tallvägen, 

Enplanshus m garage & möjlighet till solceller.10 
157. Solceller vid/på bostäder. 
158. Solcellsanläggning - ,laddinfrastruktur som 

utnyttjar befintlig infrastruktur efter rivna 
fastighetsbestånd. 

159. Solcellspark. 
160. Sätt solpaneler på Kilsmyra förskolas svarta tak. 

 

Vägnät, trafik, infrastruktur 
161. Aktivitetsparken får bättre kommunikationer 

och lyfs fram på ett bättre sätt.  
162. Att det finns övergångsställen. 
163. Belysning. 
164. Bygga bort de stora gatorna. 
165. Bättre vägar. 
166. En bit gångväg in på norr från norrala gatan.  
167. Fina gångvägar överallt. 
168. Fjärrvärme. 
169. Fler bussturer på söndagar.  

 

9 Den här typen av användning är underställd rekreation och 
grönstruktur för Skogshöjden i planprogrammets 
samrådshandling.  
10 Småhus mellan Gran- och Tallvägen är inte aktuellt i 
planprogrammets samrådshandling.  
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170. Fler soptunnor längs med promenadstråken. 
171. Gång och cykelvägar. 
172. gör en översyn av cykelvägnätet - komplettera, 

reparera. 
173. Hela gång- och cykelvägar.  
174. Lampor i skogen för kvällspromenader.  
175. Ljuspunkter här och där inte bara riktade på 

Norrbergsvägen utan direkt på gång-/cykelvägar.  
176. Mer belysning efter gångstråk. 
177. Mer belysning. 
178. Mer och bättre gångvägar. 
179. Mindre bussar - fler tider. 
180. Naturliga passager genom området.  
181. Parkbänkar både inom grönområdena men 

även efter gång- och cykelvägen mellan Granvägen 
och Mossberget.  

182. Satsa på Gång och cykelvägar. 
183. Satsa på Kollektivtrafik. 
184. Skapa cykelväg mellan Norrmyran och 

Björnänge.  
185. Skyltar så man hittar till alla olika saker.  
186. Soptunnor/hundlatriner.  
187. Tryggare trafiklösningar för gång- och 

cykeltrafikanter. 

 

Bostäder 
188. Arbeta mkt med utemiljöer.  
189. Att Tallvägen blir en mysig, fin, lugn, stadsdel 

med nyrustade köplägenheter. 
190. Behovet av lägenheter är mindre, andra typer 

av bostäder behövs. 
191. Blandat och mindre hus. 
192. Blandning av boendeformer - tillgänglighet, 

olika åldrar - grund för integration. 
193. Blandning av hyresrätter, bostadsrätter och 

villor. För att bryta segregationen, skapa underlag för 
dagligvaruhandel. 

194. Boende för barnfamiljer med tanke på närheten 
till förskolan. 

195. Boenden som passar både unga och gamla. 
196. Bostäder för familjer. 
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197. Det behövs villor, småhus, radhus, 
bostadsrätter - över lag blandad bebyggelse.  

198. Det måste bli bostäder som folk har råd att bo i. 
199. ”Det vore intressant att få till lite mindre 

egnahem; små villor, parhus, radhus, som ett steg 
från lägenhet- plats finns! Kan även vara intressant 
för dem som går från större hus.” 

200. Efterfrågan villaområde nedanför Skytten 
(Ängsvägen m fl) 11. 

201. Egna hemrörelse - bygga sitt eget boende. Mer 
inflytande kring bostadsbyggandet.  

202. Egnahem för under en miljon (ex Danmark, 
demokrati, integration). 

203. Egnahemsfabriken är ett alternativ. 
204. Ej höga byggnader (max 2 våningar). 
205. Ekoby i miniatyr. 
206. En blandning [av bostadstyper]  
207. Estetiskt tilltalande och vackert. 
208. Fler bostäder. 
209. Fler gröna områden och hållbara bostäder. 
210. Fokus på livsmiljön utanför själva boendet 

också. 
211. Gemensamt byggande. 
212. Insatslägenhet. 
213. Kollektivbostäder både för unga och gamla. 
214. Kollektivhus för äldre och yngre, ekologiskt 

byggt.  
215. Kooperativa boendeformer - exemplet Bollnäs. 
216. Mindre hus, funktionellt för flera generationer. 
217. Moderna boendemiljöer med mycket grön- och 

aktivitetsytor.  
218. Många nya bostäder. 
219. Mångfald av boendeformer. 
220. Naturliga material.  
221. Nya bostadsrätter typ radhus, villor. 
222. Nya bostäder. Inte höga. Radhus kanske. 
223. Nyskapande områden för småhus mellan Gran- 

och Tallvägen12. 

 

11 Småhus mellan Gran- och Tallvägen är inte aktuellt i 
planprogrammets samrådshandling. 
12 Småhus mellan Gran- och Tallvägen är inte aktuellt i 
planprogrammets samrådshandling. 
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224. Olika boendeformer som harmoniserar med 
landskapet.  

225. Olika former av bostäder och utemiljöer. 
226. Platser för eget byggande. 
227. Radhus - eget boende. 
228. Radhus, mindre villor. 
229. Radhus/parhus/kedjehus där familjer bor från 

alla delar av samhället.  
230. Satsa på Bostäder. 
231. Seniorboenden på marken där Skogshöjden en 

gång låg.  
232. Små par-, rad-, kedjehus. 
233. Småhusområde mellan Granv. och Tallvägen i 

höjd med Ängsvägen - Enriset.13 
234. Större frihet att bygga efter egen vilja (ex 

tinyhouses, ekohus mm). 
235. TRIVS i HSB. 
236. Trygghetsboende. 
237. Unika bostäder som är attraktiva för fler. 
238. Varierat boende. 
239. Vi behöver en variation i boendeformer och 

även ta hand om det som redan finns.  
240. Villor. 
241. Villor/bostäder för äldre - trygghetsboende i 

Faxeholmens lokaler? 
242. Ängsvägen skulle kunna förlängas - fler villor 14 

 

Stadsdels-struktur 
243. Blandad bebyggelse,  
244. Bryta barriärerna för att röra sig friare och nya 

målpunkter. 
245. Bygg igen tomrummen. 
246. Det som upplevs som bara tillrättalagd yta har 

en funktion. 
247. En övergång från centrumbebyggelsen med 

mycket luft. 

 

13 Småhus mellan Gran- och Tallvägen är inte aktuellt i 
planprogrammets samrådshandling. 
14 Småhus mellan Gran- och Tallvägen är inte aktuellt i 
planprogrammets samrådshandling. 
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248. Ett levande område med små oaser av 
grönområden (det finns utrymmen). 

249. Ett område som håller ihop. 
250. Ett tätare område.  
251. mera hus med blandad bebyggelse. 
252. Välplanerad, 
253. Öppen och ljus. 

 

Övrigt och samhälle 
254. [i samband med Tallvägen:] Bygg så folk vill 

flytta in.  
255. Att den socioekonomiska utsattheten vänder.  
256. Att idéer blir verkstad 
257. Att platsen är mindre attraktiv för kriminalitet 

genom att fler rör sig i området- 
258. Att Tallvägen har ett mer välkomnande gaturum 

för alla som rör sig där dagligen.  
259. Boende av flera sorter måste bli mer integrerat 

än nu. 
260. Boendedemokrati - de boende får vara med o 

bestämma om satsningar (ex hyresgästföreningens 
arbete) även kopplat till ekonomi. 

261. Den gröna stadsdelen där det är trendigt att bo 
och verka med hög medvetenhet mot ett hållbart 
samhälle för att nå klimatmålen. 

262. En levande stadsdel som är lika attraktivt som 
andra delar av Söderhamn  

263. Ett dynamiskt samhällsbygge. 
264. Ett inbjudande område.  
265. Ett levande område med små oaser av 

grönområden.  
266. fortsatt få det lugn som vi har idag.  
267. Full av föreningsaktivitet och boendeinflytande.  
268. Gör det bra för dem som bor där! Då kommer 

fler att vilja flytta dit “automatiskt”.  
269. Ingen segregation. 
270. Integration. 
271. Investeringar på området.   
272. Levande,  
273. Liv o rörelse speciellt dagtid i området. 
274. Livfullhet. 
275. Mer levande, inte utgående.  
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276. Mer öppet, gamla och unga tillsammans.  
277. Mindre segregerad. 
278. mångfald i samverkan. 
279. Planen för helheten har genomförts. 
280. Rörelse. 
281. Sammanbyggd med centrala Söderhamn. 

"Norr" ska inte vara ett direkt begrepp utan det ska 
vara en del av stan.  

282. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  
283. Säkrare för egendom. 
284. Söderhamns bästa område att bo i. 
285. Ta vara på de boendes olika kulturer och söka 

gemenskap den vägen.  
286. Tallvägen: Att Buset är borta.  
287. Vi behöver lyssna in alla dem som redan bor 

här. 


	Skick
	Odling
	Grönstruktur
	Barn
	Användning och innehåll
	Mötesplatser
	Klimat, klimatanpassning, hållbarhet
	Vägnät, trafik, infrastruktur
	Bostäder
	Stadsdels-struktur
	Övrigt och samhälle



