Stora Träffen
Synpunkter och förslag
Inlämnade av bland andra:
− Pojke,10 år
− Tjej
− Kvinna, 44 år
− Kvinna, 42 år
− Tre tjejer från Järbo, 14-15 år
− Pojke, 11 år
− 6-7 killar och tjejer, ca. 0 år
− Dam, 80 år
− Par, ca. 60 år
− Pojke, 8 år
− Pojke, 11 år
− Kvinna
− Med flera
Minska på utsläppen, gör Sandviken till en miljökommun.
Sandviken är bra det är nära till det mesta. Badhuset är bra.
Storvik är bra, se till att badet blir kvar och ordna fler lekparker.
Man vill bo i Kungsgården vid Storsjön, i centrala Sandviken och i Åshammar på en hästgård.
Önskas roligare färger på husen i Sandviken.
Vi vill ha fler fik som har öppet efter kl. 18.
Önskas en klubb 25 dvs. åldersgräns på krogen.
Man önskade generellt mer liv och rörelse i centrum.
Laga dåliga och trasiga bänkar.
Ungdomar önskar fler och roligare klädbutiker i Sandviken.
Rusta också upp och levandegör kommunens tätortscentrum.
Behåll Hyttgatan som gågata.
Sandviken är bra men för liten och här finns för få klädaffärer för ungdomar.
Rusta upp stadsparken och skapa mer aktiviteter där.
Skandal att man måste boka stadsparken för aktiviteter.
Anlägg fler och bättre lekparker kommunen, gärna en naturlekplats.
Klätterställning i stadsparken
Bygg fler skateboardbanor i kommunen, gärna i stadsparken.
Sätt ut bänkar vid nya vattentornet där man kan sitta och lyssna på fåglar.
Bygg fler fotbollsplaner.
Det är svårt att komma ut i Högbo nu när betalspåret finns.
Bygg en motorbana för tävlingar i kommunen.
Bygg ett nöjesfält och ett Legoland i Sandviken.

Bättre kommunikationer vilket innebär bättre bussförbindelser samt gång- och cykelvägar
mellan Sandviken och alla tätorterna.
Bussar ska gå till centrum i Sandviken.
Det går bra att cykla till skolan i Sandviken.
Bygg en gång- och cykelväg mellan Åshammar och Kungsgården via Åtterstavägen.
Från Bångs bygg en gång- och cykelväg över Åshuvudet till Årsunda
Fler bussar från Hammarby.
Det är dåligt med bussar från Åshammar.
Skapa en bussförbindelse till ”nya affärscentrum”, genom centrum och till badstränderna.
Ta bort vass så man komma ner till Storsjön och sitta vid en brygga med benen i vattnet.
Rusta upp badplatsen vid Alsjön.
Bygg fler bostäder centralt i Sandviken, gärna 55+ boende.
Bygg fler bostäder i tätorterna, gärna 55+ boende.
Det borde vara självklart med ingångar utan trappor, trösklar och tunga dörrar.
Hur får man lagmansgården q-märkt?

