Fallens dag och Älvkarleby runt
Sammanställning av dialogen för Älvkarlebys översiktsplan
18 och 19 juni 2017

Sammanfattning
Älvkarleby kommun har påbörjat arbetet med
en ny översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Den ska visa inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön och ge vägledning för kommande
beslut.
På fallens dag 18 juni besöktes kommunens
tält av uppskattningsvis 100 personer.
Besökarna kunde lämna synpunkter genom att
pricka ut bra platser respektive platser som
kan förbättras på en karta samt pricka ord som
beskriver kommunen idag och i framtiden.
Man kunde även rita eller bara prata med en
representant från kommunen.
Dagen efter åkte kommunarkitekten Sofie
Åberg och två konsulter från Sweco runt i
kommunen och pratade med de medborgare
de träffade. Främst besökte de platserna som
inte var representerade på Fallens dag.
Invånarna de träffade, fick även pricka i ålder,
kommundel och gröna prickar för platser de
tycker är bra och röda prickar för platser de
tycker kan förbättras.

Vem lämnade synpunkter?
Kommuninvånarna fick pricka i sin ålder och
i vilken kommundel de bodde på en separat
affisch. Av de som prickade i kartorna valde
92 personer att pricka i sin ålder,
åldersspannet var mellan ca 10 - 80 år. Totalt
83 personer valde att pricka i vilken
kommundel de bor, flest kom från
kommundelen Skutskär.

Ålders- och
kommundelsfördelningen.
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Vilka synpunkter lämnades?
Den första prickkartan bestod av ett flygfoto
över Älvkarleby kommun. På denna karta fick
besökarna sätta ut en grön prick på en plats
som dom tycker är bra och en röd prick på en
plats som kan förbättras.
Det som generellt fick flest gröna prickar var
grönområden, speciellt längs de nordliga
stränderna utmed Långsand och Rullsand. Det
finns även kluster med gröna prickar vid den
östra delen av Skutkär, vid Älvkarleby och
Laxön, Älvkarleö samt ett mindre kluster vid
Marma.
De röda prickarna återfinns i huvudsak i
Skutskär och två kluster finns i Älvkarleby
och i Marma.
Den andra prickkartan bestod av totalt 20
stycken beskrivande ord där man fick sätta en
röd prick på 3 stycken ord som man anser
beskriver Älvkarleby kommun idag och en
grön prick på 3 stycken ord som man vill ska
beskriva Älvkarleby kommun i framtiden.

Prickkarta över bra platser och platser som kan
förbättras.

De tre ord som fick mest röda prickar, det vill
säga vad man anser Älvkarleby kommun är
idag var naturnära, Älven och havet medan
de tre ord som fick mest gröna prickar, det
vill säga hur man ser en framtida Älvkarleby
kommun var kollektivtrafik, naturnära och
arbete i kommunen.
Samtliga prickkartor finns i större format på
nästkommande sidor.
Prickkarta över vad man anser Älvkarleby kommun är
idag och hur man vill att det ska vara i framtiden.
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Grafisk sammanställning av föregående prickkarta
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