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Att många invånare vill, kan göra någonting, att ta tillvara människors 
kunnande, idéer, skapande. Lyssna, samtala med varandra.  

Att göra, dra igång verksamheter för snabbt, inte avsluta det man började 
med, vill göra flera saker samtidigt, men "var sak har sin tid". Och då blir 
det dåligt resultat. Vi måste även lära oss att lyssna, samtala med varandra. 

Förändra: 
Jag vill att det ska bli cykel/gångväg från Stensätra, vidare ut till Sätra, 
Säljan, Hillsta, sedan kommer vi till Stigen osv. Folk är mycket ute och rör 
på sig. Gatlysen så att tryggheten ökar.  
Stadsparken: sommar - café, minigolfbana, bord/bänkar, musikkvällar 
Vinter - skridskobana, uthyrning av skridskor, värmestuga.' 
Öppna upp Hyttgatan för biltrafik, och efter kl. 22.00 ingen biltrafik. 
Förbättra: 
När folk får bygga, rusta sina hus så tycker jag att färger, miljöer ska bevaras. 
Så är det inte nu, det är för mycket olika färger. 
Högbo Bruk - där är fint men skulle kunna bli finare med bättre 
planteringar, annars ta bort de som finns idag.  
Stadsparken - flera sittplatser 
Centrum - sittplatser 
Tunnlarna - Årsundav. Riks 80, måla dessa i gulockra, knyt samman med 
Sandviken stad. 
Rensa bort ogräs där det är vägar, nu är det dåligt skött. 
Arbeta snabbare, få fram resultat fortare, för det går, nu är det väldigt trögt. 
Mera målinriktat, dela på uppgifterna, så det blir något gjort. 
Bevara: 
Gamla bruket, det som finns kvar. Rusta även husen som ligger mot 
järnvägen. 

Det är en mysig liten stad men att vi tar tillvara och inte förstör. Hus 
blandat med grönytor, så ska det vara, lätt att komma ut till 
vandringsmarker.  
Närhet till allt - arbete - skola - Kungsberg - Högbo - vänner - m.m - m.m 

Arbete - Skola - Dagis - Fritid - Fungerar 
Samarbete, skynda långsamt. Låta kompetenta människor leda. Rensa i 
kommunen, landsting, ta bort människor som är övertaliga. Var inte så 
försiktiga och tala om, om något är fel, inte bra. Om det ska fungera måste 
vi samtala med varandra. 

Närhet - jag kan snabbt förflytta mig inom kommunen 
Högbo - finns aktiviteter (möjligheter) för gamla som unga  
Sandvik - utan Sandvik så skulle vi inte finnas, stort och slagkraftigt företag  

Enkätsvar: Kvinna 48 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 38, kvinna 36, Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Storstadslängtan - jag tycker vi ska vara glada att vi inte är för stora 
Att vi står och faller med Sandvik 
Vi har för liten turism. Tänk om man reste hit med sina semesterpengar!!?! 

Skolorna - vi bor i Årsunda och jag vill bevara skolorna som ligger lite i 
glesbyggden 
Kollektivtrafiken - bevara/förbättra kollektivtrafiken. Sänk priserna så skulle 
säkert fler lämna bilen hemma 
Integrationen - hur får vi in alla i samhället? Stor utmaning 

Högbo, Sandvik, Årsunda, närheten till stora städer, lugnet i t.ex. Årsunda 

Tänk om vi kunde göra en ännu bättre skola och äldreomsorg. Då kanske 
man kunde "få hit" folk för det. De kunde bo (och betala skatt) i "vår" 
kommun. 
Turism - det finns ju så många fina ställen i kommunen 

Ganska fint centrum 
Bra kollektivtrafik 
Allt är "nära"  

För beroende av Sandvik 
Affärerna i centrum slår igen 
Dålig integration, de flesta invandrare bor på ett ställe 
Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
Få Sandvikenborna att handla i Sandviken så att inte alla butikerna slår igen 
Stadsparken känns inte säker 
Mer varierat utbud av restauranger är önskvärt 

Stad med ganska varierande sysselsättningsalternativ 
Högbo! 

Satsa på unga 
Minska beroendet av att ha bil - "Miljökommun" 

Vacker natur med fina sjöar, kanalen, Gysinge och Kungsberget. 
Sandvik. 
Sansade och ?tåliga? människor. 
Fria parkeringar. 
Flera nyetablerade lågprisvarukedjor. 
Fina idrottsanläggningar. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 28, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 68, man 66, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Göransonska fonderna. 
Göransson Arena med möjligheter för all sorts evenemang. 
Valhalla. 
Ett rikt föreningsliv.  

Godtrogna kommunpolitiker som tror på ett samarbete med Gävle. Detta 
samarbete har naturligtvis visat sig fullständigt enkelriktat.  
Vårt fina och nationellt erkänt välrenomerade och effektiva sjukhus har bit 
för bit flyttats till Gävle, trots överenskommelse om uppdelning. 
Trängsel med större smittspridningsrisk och vitesförelägganden som följd. 
Om- och ut-byggnad i Gävle. Ombyggnad för administrativ verksamhet i 
Sandviken, som givetvis senare flyttades till Gävle. 
Ombyggnad för att flytta hälsocentralerna till vårat nästan tomma sjukhuse, 
med den följden att de före detta hälsocentralerna nu står tomma. 
Kommer dagkirurgin att få vara kvar i Sandviken? Kommer det att byggas 
ett helt nytt ?Operationshus? i Gävle? 
Vilket slöseri med våra skattemedel! 
Högskolan till Gävle. 
Flera gymnasielinjer till Gävle. 
Dessutom: 
Jassgymnasiet till Gävle. 
Restaurangskolan halvt till Gävle. 
Polisen till Gävle. 
Tingsrätten till Gävle, trots att Sandvikens tingsrätt var modernare och 
utrustad med så kallad säkerhetsgång. Gävle tingsrätt för trång och 
ombyggnad förestår eller kanske till och med är klar. 
Är Gävle centralt placerad på länets karta? 
Gävles kommunpolitiker och landstingspolitikerna, av vilka de flesta bor i 
Gävle, är tydligen mer måna om sin stad än vad våra politiker är om våran. 
Varför sopas våra gator av ?Gävle Alltransport?? Vart tog Sandvikens Åkeri 
vägen? 
Varför använder Sandvik ?Gävle Marktjänst? för trädgårdsskötsel? Transport 
av maskiner o dyl. från Gävle. Finns det ingen som kan klippa gräs i 
Sandviken?  
På det här sättet har enormt många arbetstillfällen och därmed skatteintäkter 
lämnat vårt fina Sandviken. Dessutom har naturligtvis servicen försämrats av 
dubbla anledningar. 

Sandvik grävde en gång i tiden kanalen. Ett antal av oss Sandvikenbor har 
gett och ger ekonomiskt stöd för att rädda/bevara kanalen. Sandvik borde 
känna sitt ansvar att vara med och ?rusta upp? kanalen! 
Andra samhällen som har vatten i närheten av bebyggelsen ser till att ordna 
det fint intill detta. 
Varför inte ha serveringar i anslutning till kanalen. 
T ex. i stället för de tråkiga draperier som täcker Balkefors ?skyltfönster? och 
är bland det första som folk ser när de kommer från resecentrum, så kunde 
det vara en servering av något slag där och med en uteservering intill 
kanalen. Kanske det går att sänka marknivån ett par tre meter intill kanalen 
för bättre kontakt med den. 
Eller/och, gräv in (bredda) en bit kanal i anslutning till Parkbadet och gör en 
servering där. Vatten har en avkopplande/lugnande effekt på människor!  
Högbo är ett fint och välordnat fritidsområde, men varför måste allt flyttas 
dit? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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?Bangen? var mycket bättre för så gott som alla när den var i Stadsparken. 
Det är ju trots allt där i närheten som de flesta bor, både Sandvikare och de 
som bor på hotell. Dessutom gav det flera människor på matställen och i 
affärer, när vi hade lust att lämna tältet för en stund. 
Sista April, jättelånga bilkaravaner både till och från Högbo. Varför inte ha 
en brasa med tillhörande fyrverkerier i närheten av där de flesta människor 
bor? T ex återigen i Stadsparken. Miljötänkandet? 
Midsommarafton, samma sak, men OK, det kanske passar bättre i Högbo. 
Se till att det går att hyra ?Drottningen? (med eller utan flygel) till ett 
humant pris! 
Gågator är trivsamma men det bör vara lagom avvägt med sådana. Tack och 
lov har Plangatan öppnats för trafik igen. Kanske att också den lilla ?stump? 
av Köpmangatan mellan Plangatan och förbi före detta ICA-Extra och 
förbindning med N Järngatan skulle vara bra. Återigen, miljötänk. 
Även Smedsgatan från Princess och fram till Barrsätragatan borde vara 
öppen för trafik, likaså framför Folkets Hus-entrén. 
Resecentrum: Ordna en terminal för att kunna hämta förbeställda/betalda 
biljetter där! Flytta eller komplettera med Turistinformation dit! Ordna en 
servering där. 
Bygg en bro (åtminstone för gång och cykeltrafik) nära resecentrum och 
över mot Jernvallen! 
En del ?gnäll? har synts och hörts om att det kommer att kosta mycket 
pengar att färdigställa runt Göransson Aréna. Vi borde i stället vara 
tacksamma för den fantastiska gåvan! Vilka möjligheter det ger vår kommun 
och dess innevånare! Vilken PR! 
Vilka parkeringsmöjligheter har det varit tidigare? Ganska odugliga! På den 
orediga skolgården vid Olsbacka och ibland på sandplanen där 
byggbarackerna står nu. Många gånger har den inte fått användas. Den 
skulle i så fall bli för packad och hård för fotbollsspel. 
Dessutom, den relativt lilla parkeringen framför handbollshallen är också 
under all kritik, gropig med trasig asfalt och dåligt upprutat. 
Finns det någon vettig buss-hållplats/parkering? 
Med andra ord har det länge varit behov av en ordentlig upprustning av 
parkeringsutrymmen. Av den anledningen skall vi inte kalla den kostnaden 
för kringkostnader för arénan! 

Framsynta och generösa Göranssonska släkten som fonderade stora 
tillgångar för oss! 
Sandviken Big Band. 
Sandvikens Symfoniorkester. 
SAIK 
Det rika föreningslivet. 
Annonsbladet.  

En god framtidstro och mindre godtrogna kommunpolitiker! 
Behåll dagkirurgin! 
Få åtminstone till en akutmottagning på ?sjukhuset?. 
Öppna avdelning 73 igen!  
Få tillbaka polisen och tingsrätten hit! 
Intensivövervaka kända kriminella och bråkstakar. För det mesta är det en 
liten ?klick? som ligger bakom de flesta brotten. 
Installera flera övervakningskameror, så att flera klottrare och kriminella får 
betala för sin egen skadegörelse. Våra skattemedel behövs till annat! 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  
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Flera aktivitéter i stadsparken, enligt ovan, ger mindre utrymme för buset 
som härjar fritt där nu. 
Flera affärer i centrum, framförallt livsmedelsaffärer. 
Bussförbindelse med mosaiken och i övrigt bättre busstrafik. Sänk 
kostnaderna för kollektivtrafik! Nu står det ?Här åker smarta människor? på 
bussarna. Hur smart är det när det åker 3 människor i en stor buss? 
Rusta upp våra badplatser! Förbättra parkerings- och camping-möjligheterna 
där. 

Urinnevånare, viket innebär att vi också har varit unga här.Bra initiativ att vi 
alla får komma med synpunkter! 
Hoppas att så många som möjligt utnyttjar denna möjlighet! 
Heja Lena!!! 

Närheten till allt  

Jantelagen råder ibland  

Runt om i Sverige där det finns "vatten" utnyttjar man denna tillgång men 
inte i Sandviken. Vi har en underbar sjö och en fin kanal som rinner genom 
stan. Vi borde bygga på aktiviteter vid kanalen. restauranger, cafeer m.m. Vi 
borde också ha yrkesutbildningar för de med funktionsnedsättningar typ 
som de har i Norrköping. Det måste finnas företagare som vill flytta in i 
Åhlénshuset. Det ser för bedrövligt ut. Se till att vi får en levande stad. 

Dagisgrupperna är för stora.  

Minska dagisgrupperna. 

En mysig stad med många smultronställen som tex gamla bruket, 
strandbaden, högbo och hedåsen. Att man försöker få kommuninvånarna att 
vara mer delaktig i utvecklingen av sandvikens kommun. Att vi fått en hel 
del nya affärer i sandviken. Att man kan välja på många olika bo miljöer och 
de flesta med bra standard.  

Kanske är kommunen inte tillräckligt bra på att ta hand om de utsatta i 
samhället. Det verkar även finnas en orolighet och en våldsbenägenhet bland 
barn / ungdomar som på något sätt bör försöka att förhindras.  
Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 53, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Man, 31, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 30, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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En minuten vid resecentrum, stadsparken bör göras trevligare, se till att 
behålla biografen, se till att priserna hålls nere på badhuset. Försöka i den 
mån det går att ha en isbana i stadsparken. se till att utvecklingen av 
kungsberget blir av. Att montessoriskolan skulle få större möjligheter att ha 
tillgång till gymnastiksal.  

Gamla bruket, närheten till naturen.  

En rejäl utbyggnad av kungsberget. 

Hej där! Jag tror absolut på att göra följande för att få till en stadskärna som 
håller ihop! 
Vet att liknade redan varit uppe till diskussion med buss. 
Hursomhelst...se till att satsa på en spårvagn som går från Resecentrum till 
gamla Åhléns- byggnaden. Den skall gå hyttgatan fram och tillbaka hela 
dagarna och vara gratis samt stanna vi första bästa vinkning. Bemannad 
av...ja kanske en ideell förening som vill bevara staden. 
Tack för mej. 
Fisken  

Göransson Arena som blir en samlingsplats för alla kategorier människor 
men framförallt ungdomarna "mötesplats" = All-aktivitetshus  

Tror på framtiden om vi alla hjälps åt. 

Våra ungdomar som vi vill ska välja att stanna kvar i Sandviken och vara 
med och påverka Sandvikens framtid. Vi har ambulans, brandkår och vem 
vet kanske även mer poliser efter nyår. 
Styrkor är SANDVIK, Högbo, Kungsberget, Bangen, Göranssonska skolan, 
kultur, etnisk blandning, Jernvallen, Göranssonska arenan.  

Inget levande torg som blir en naturlig träffpunkt. Krysset ser bara slitet och 
skitigt ut. 
Allt fler Sandviken bor handlar inte på orten och det borde man köra ngn 
kampanj för att gynna våra egna affärer och om vi vill att affärslivet ska leva 
kvar så måste folk inse det. 

En fontän mitt på Jerntorget som i Gävle med intilliggande uteservering och 
torghandel med lokalt producerade livsmedel som grönsaker, fisk, blommor, 
bröd, ägg eller vad folk nu vill sälja. Uppsnyggning av stadshuset. Bättre 
utnyttjande av stadsparken. (Kanske dans på somrarna för lite äldre så det 
inte dånar över hela stan som vid parkrocken utan kanske mer dansband). 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 58, Sandviken 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 39, Västra Vallhov 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Gå ut med dessa frågor till alla Sandvikens högstadie/gymnasieelever och 
fråga vad de tycker. (Mina högstadiedöttrar hade inte sett dessa frågor innan 
jag visade dem de). De har massa bra idéer och ser saker med andra ögon. 
De ser möjligheter vi inte ens kan drömma om. Det var svårt att hitta 
hit...kanske inte så många som svarar pga det. 

Bruksmentaliteten - mer lagom (konjunkturen svänger inte lika mycket här 
som i en stor stad, lugnare cykler) 
Högbo - miljö och friluftsliv 
Valbo Köpcentrum - närheten till Valbo kan vara lite negativt för just 
Sandviken men för regionen är det kanon 
Sandvik - Att huvudkontoret finns här och för de många arbetstillfällena 
Gävle - närheten till Gävle är en styrka pga det stora utbudet av butik, 
människor, liv och rörelse, nattlivet etc. 
Badhuset - bra om än lite slitet 
Storsjöns stränder - fantastiska badmöjligheter nära  

Bruksmentaliteten - avundsjuka, gnäll och motstånd till förändring 
Sandviken - beroendet av en stor arbetsgivare 
Jantelagen - negativt att sticka ut/vara annorlunda 
Stadshuset - behöver snyggas till 
Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
Utveckla Kungsberget med boende och året runt aktiviteter 
Ta fram planer på en väl fungerande inomhushall för BMX, skate och MTB 
och bygg den 
Stadsparken - utveckla Stadsparken med hotell, café etc. Parken är för stor 
idag när den inte utnyttjas till nåt 
Utveckla de fula/döda områdena i stan, ex. Jerntorget och Stadsparken 
Öppna upp centrum för biltrafiken - för handeln, liv och rörelse och 
säkerheten 
Fler graffitiplank 

Det geografiska läget - närhet till fjällen, Arlanda, Stockholm, Storsjön, 
Kungsberget, Valbo Köpcentrum 
De unika möjligheterna som finns till utförsåkning i Kungsberget, 
längdåkning i Högbo och de många badmöjligheterna 

Att kommunen är öppen och tar tillvara alla nya/alternativa sporter och 
utvecklar ställen att utöva dessa på 
Cykelvänlig kommun - bygg cykelvägar överallt, både centralort och 
ytterområden (i och till), det ger möjlighet att cykelpendla, lämna bilen 
hemma, bra både för hälsan och miljön 
Lekpark/träningspark för ung och gammal 

Övrigt 

Enkätsvar: Man, 39, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Närhet till det mesta - till Storvik, Valbo, Gävle. Det går mycket bussar i alla 
riktningar. Göranssonska skolan och Sandvik är bra för Sandviken och jag 
gillar Bokia. Många andra bra affärer finns också.  
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Dåliga öppettider i affärerna, stängt på söndagar och efter kl 18.  

Öppettiderna i affärerna borde förbättras. Viktigt att bevara alla skolor i 
ytterområdena. Bevara och ta hand om stationshuset i Storvik. Förbättra och 
rusta upp badet i Storvik- bättre omklädningsrum och duschar inomhus. 
Stora klätterställningar på lekplatserna för att få barn att vilja vara ute mer.  

Göranssonska skolans samarbete med Sandvik.  
Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
Göransson Arena hoppas jag på. 

Barnaktiviteter, öppna förskolor med många aktiviteter (sång, utflykter, 
luciafirande m.m) 
Friluftslivet: Högbo, Kungsberget m.m 
Många badplatser på sommaren, Parkbadet  

Svårt att få dagisplats där man vill ha 
Äldreomsorgen, lång kötid 

Förbättra: Biografen 
Förändra: Fler klädaffärer ex. Hennes, JC 
Roligare restauranger 

Högbo 

Bra förskolor, badhus, utnyttja Göransson Arena till andra saker än bara 
sport. Bra ridskoleverksamhet  

Efter kl. 18 är det dött och mörkt överallt. Mycket alkolister och knarkare 
på stan, som gör stan till en mer otrygg plats. 

Göra stan mer livlig. Mer affärer, café, restauranger. Anordna evenemang till 
en yngre grupp människor, göra ett "lekland" för barn. 

Enkätsvar: Kvinna, 16, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 31 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 23 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Högbo, Bandyarenan 

Närheten till det mesta 
Naturen  
Högbo  

Jantelagen 
Bruksmentaliteten 

Bevara Högbo 
Förbättra nya bruket och miljön 

Vet ej 

Vet ej 

Relativt stort utbud när det gäller kulturen 
Närhet till Gävle - Stockholm 
Storsjön 
Högbo bruk  

Stort beroende av Sandvik 
Brist på lägenheter som passar plånboken hos en "vanlig" pensionär 
Tråkig stadskärna - för få butiker 

Bevara och förbättra satsningar på Kulturskolan 
Mer satsning på ytterområdena, skola och äldreboende 

Intressant satsning på Göransson Arena 
Småskaligheten 
Nära till natur och friluftsliv 

Närheten till allt - cykelavstånd 
Bussen från Resecentrum till Sthlm central (med buss till gävle och tåg till 
Sthlm stämmer tiderna aldrig)  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 51 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 73 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Gunilla, 68 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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"Svågerpolitiken" - om en person en gång har anställts på en tjänst i 
kommunen så "valsar" densamme runt på olika poster, oavsett kompetens. 
Varför har man policydokument när de ej efterföljs. Ex. avstånd till 
radiomast, byggnationer för nära sjön. Följer man kanske alkoholpolicy och 
mobbningspolicy lika illa?? 

Förbättra golvunderlag och matta i B-hallen och gör hallen till en Tennishall 
(m. ev. annan verksamhet). 

Högbos alla aktiviteter 
Sport och Kultur 
Vuxenutbildningens anpassning till studerandes behov - start varje månad, 
lästest och lärstilstest för att ge rätt hjälp 
Språngbrädan 

Göransson Arena - se till att få bra logistik m matarbussar från olika 
parkeringar/uppsamlingsplatser/hotell i regionen 
Slå ihop Sandviken-Valbo-Gävle till ett storområde så blir det kanske 
mindre avundsjuka och Sandviken får någon liten del av kakan. 

Tar bort det gamla fina i kommunen. 
Säljer allt till BJ, det ser inte bra ut, det borde vara fler intressenter.  

Norra IP, försöka ha ungdomarna kvar, fler aktiviteter och utbildning. 
Bättre och tätare lokaltrafik.  

Göransson Arena, Konstfruset skidspår, Sandvik  

Göra köpcentrum av Kommunhuset och flytta kommunens verksamhet till 
ex. Norrsätraskolan. 

att medborgarna får vara med och tycka om både det ena och det andra.  

Att ytterområdena kommer lite i skymundan.  

Jag vill bevara stationshuset i Storvik. Alla som jobbar där och hjälper till gör 
en jätteinsats och är värda all heder. Men.. Jag önskar och hoppas att 
kommunen kunde hjälpa till lite. Allt går inte att lösa med ideella krafter. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 39, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 60, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Om huset måste rivas så är inte Storvik vad det har varit. Så många 
människor reser med tåg nu och stationshuset behövs..  

Att man satsar på ungdom.  

En satsning på torrhamn i Storvik. 

Högbo som rekreationsområde. 
Musikutbudet med kammarmusik, Bangen och kulturskolan. 
Fri parkering i hela centrum. 
Sandvik 
Bandyn  

Nedrustningen av sjukvården som bara fortsätter. 
Utsmyckning av centrum och rondeller. 
Centrum med tomma lokaler och att den är så utspridd ända från Kanalen i 
söder och Mosaiken i norr. 
Torget som alltid är så tomt och öde.  

Skylta upp i tomma lokalers fönster. 
Flytta torget till Jansasparken och fyll det med aktivitet såsom torghandel 
och en glasskiosk med uteservering. 
Gör om Jerntorget till ett grönområde med scenen från Krysset. 
Bevara Norra IP!!! 
Bevara sommarstugorna efter Årsundavägen som sommarstugor.  

Högbo 
Den bevarade bruksbebyggelsen. 
Årsundavägen med Storsjön och alla sommastugorna.  

Göransson Arena med hela Jernvallens område. 
Högbo, men avsaknaden av Äventyrarna måsta åtgärdas. 

Att vi har ett så bra kulturutbud med natur, musik och idrott.  

Att man gör barn oroliga genom att stänga många skolor.  
Att spara på barn är det sämsta man kan göra. Då blir det mer brottslighet 
när dessa barn kommer i tonåren.  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 70 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 46 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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De unga, gamla och missbrukarna borde få det bättre. Jag skulle önska att 
det ordnades aktiviteter för arbetslösa och pigga pensionärer, där man 
rensade kanalen och gjorde bostadsområdena fräscha. 

En god folkanda med öppenhet för förändring.  

Beroendet av Sandvik.  
En nedrustande sjukvård 
En svår situation för egna företagare 
Dyr lokaltrafik med försvårande pendlingsmöjligheter. 
Krasst på skola & barnomsorg 
Segregation mellan bostadsområden  

Satsa på förskola, grundskola, gymnasium & komvux. 
I omsorg & utbildning ligger förutsättningarna för ett gott samhälle & en 
god framtid.  

Göranssonska stiftelserna som hjälper till där kommun & landsting brister.  

Det viktiga är inte att vara unik. 
Hållbarhet, Trygghet, Trivsel, Stabilitet m.fl. är allt viktigare fokuspunkter. 

Bra storlek på stan.  

Sandbacka park förlustaffär? 
Sandvik går dåligt.  

Öppna Hyttgatan och gör den enkelriktad då får man parkeringar och 
gågator samtidigt och även genomfart med bilar. 
Mer fart på Jerntorget - bygg för ungdomar skatepark/bmxbana, varför ska 
vi ta bort allt till ytterområdena - låt ungdomsgården i centrum sköta den.  

Vi försöker få alla att åka långt till allting - Norra ip - centralt men lades ner 
och blev nytt i Björksätra = långt för en del att åka.  
Bussarna flyttades från centrum till andra sidan stan. 

Mer saker som händer på stan - typ tisdagskul på sommaren - varför har 
man en Stora träffen när det blåser kallt och man håller på att frysa ihjäl. 
Använd de varma månaderna istället. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 24 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 41, Klangberget 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik 
Befolkningens tålamod med alla tabbar 

Kommunstyret, sosse-pampar! 
Sandbacka Park som sägs sponsra hyresgäster med 10,5 milj/år (hört av man 
på bolagsstämma Sandvik) 

Enl. gävlebo: bussar ska gå till torget! 
Vi inne i stan ska ha bussar också, har rätt att ta oss via buss till 
ytterområden! 
Stockholmsbussarna ska utgå från torget! (Nu får jag gå 1,2 km för att 
komma till Resecentrum, som endast är en blåsig busshållplats!) 

Sandvik 
Badhuset 
Högbo 
Blivande Göransson Arena 
Gysinge 

Resebyrå och resecentrum i centrum!! 
Även bussarna i centrum!! = Baptistkyrkan. 
För ett levande centrum. 

Närheten till allt 
Lugnet i Sandviken, lite trafik 
Sandvik AB 
Att man satsar (skatebordramp. exp] 

Lekplatser till barnen,det måste finnas bra lekplatser nära [i områden där 
man bor] 

Musikaffär till Sandviken 
En högstadieskola som erbjuder träningsmöjligheter för våra elever, så dom 
inte behöver fundera på om dom skall gå på olympia i Gävle. Jernvalls 
skolan kanske, här måste vi vara med annars tappar vi ännu fler elever. 

Att man satsar inför framtiden. Det är kul att bo här då. 

Att man fullföljer visionen. 

Enkätsvar: Kvinna, 79 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 43, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Alla möjligheter finns 
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
De flesta möjligheter är outnyttjade 

De mesta 

Tyvärr allför tråkigt. Kommunen utan vision. 

Det mesta, men framförallt finns unik möjlighet att bli känt för sin enorma 
kovändning från ingenting till någonting.   
Detta någonting innebär en kommun utan arbetslöshet, utan segregation. I 
Sandvikens vision finns ingen som tjänar mer är 3 gånger mer än den sämst 
betalda, all eventuell arbetlöshet är frivillig, brottsligheten är obefintlig och 
den som finns har endast sjukliga orsaker. Att bo och arbeta i Sandviken är 
ett privilegium som tillkommer de som är villiga att genomgå ett personligt 
stålbad, från oansvarig till ansvarig medborgare. I Sandviken erbjuds alla 
invandrare en fadderfamilj som tar ansvar för integreringen och 
anpassningen till vår livsstil. All brottslighet utförd av människor under 18-
års ålder medför automatiskt straffansvar för vårdnadshavare eller social 
myndighetsutövare vid brott utfört av individ efter 
adoption,fosterhemsplaceringar eller invandring. 

Avskeda alla med lön över 450000 och återför dessa pengar till 
verksamheten så skapas det ett antal arbeten för lågutbildade. En människa 
som kräver mer än 450tusen i årslön är sinnesjuk och behöver vård 

Att det är en liten stad som går att överblicka och se som en helhet. 

Toppstyrning. Ingen tilltro på kunskap och högre utbildning. 

Tillvarata kunskaperna bland befokningen. 

Styrkan och ekonomin i en stor fabrik och dess fonder. 

Datastöd och hur bra människor kan må på en liten ort. Konst och kultur. 
Gästrik konst. 

att vi får goda maträtter i bessemerskolan 

Enkätsvar: Man, 57, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 36, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 17, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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läsa böcker   
jag vill inte äta fisk 

tv spelsfabrik  
flygande bil 

en stor biosalong   
tivoli för barn och vuxna 

badhuset, brandkåren, fint, 

förbättra vid parkeringen vid ICA Maxi 

Göra ett större brandmuseum 

Det finns poliser, men det behövs fler. 

Det finns för lite affärer. 

Fler affärer behöver det vara. 

SAIK. 

Så eftersatt att det bara finns positiva lösningar 

Avundsjukan, Socialdemokratin 

Bygg om Stadhuset, med minst 10 nya våningar. Gör om det till ett hotell 
med en skybar längst upp med utsikt till havet och Kungsberget.  
Utveckla sjukhuset till ett specialistsjukhus med forskning, i samarbete med 
Sandvik för framtagande och utvecklande av hjälpmedel. 
Ett annat område för sjukhuset är att vara ett specialsjukhus för barn och 
mödrar 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 16, Barkhyttan 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 18, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 57, centrum 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Sandvikens kommun är inte unik om man inte vill raljera över dumma 
beslut. Tex. vid rviningen av gamla bruket då argumentet var att det 
påminde om fattigdom. 

Satsa på familjen. Sveriges bästa barn och mödrahälsovård, Sveriges bästa 
förskolor och skolor. 

saik 

inte bry sig om saik:( 

Har varit och är Sandvik (får vi hoppas) 
Göranssonska fonderna 

Samarbetet. Klankar på varandra i olika partier i stället för samarbete. Gör 
upp i förväg hur man ska rösta!! 

Inga veteranbilar som spyr avgaser i 4 tim i city. Låt dem stå vid soptippen. 
Färdtjänst samma taxa till Sjukhus som Systemet (några ljuger om 
apoteksbesök i stället för sjukbesök. 
Grönområden och centrum ej höghus. 
Bevara syrenhäckar från Bruksbebyggelsen 
Helgalet nedläggelse 74:an 

Snart ingenting 
Koppla aldrig ihop Sandviken ? Österfärnebo med Hedesunda (hör till 
Gävle) 
Hälsocentral i Österfärnebo, annars som ovan 

Omsorg om hela kommunen 
Koppla ej ihop Österfärnebo med Hedesunda 

SAIK och Sandvik 

Tråkig citykärna, könlös 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: 17 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Enkätsvar: Rätt gammal 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 45-50 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Förbättra miljön på stan, plattläggning, enhetlig skyltning och belysning. 
Bättre kommunikation/flytta tillbaka resecentrum till torget. Öppna 
Köpmangatan för biltrafik. 

Inget. 

Torghandel. Bra mix av butiker som drar kunder till varandra. 

Att det inte finns en korv & glass kiosk utanför stadshuset vid torget. 

Måla stadshuset, det ser ju så ruggigt ut. 
Kanske skaffa flera fina cafeér som man kan fika vid. Fler lyxiga 
restauranger, kanske en sushibar. Flera datorer i skolan. 
Skaffa en musikaffär, typ som "musikbörsen" där det ska finnas massor av 
pianon, trummor, gitarrer som man kan få prova. Det finns också många 
som vill köpa strängar till gitarrerna men då måste man ju åka enda till 
Gävle för att köpa det. Så det vore ju bra med en musikaffär här i 
Sandviken, jag tror man skulle känna stort på det. Fixa "Gallerian" större. 
Typ satt det blir som Valbo. Fixa så att typ HM, GinaTricot, BikBok 
kommer till Sandviken. 
Snygga till biblioteket satt det blir mer mysigt. Och att man typ gör att man 
kan låna nya filmer satt det blir typ som "Hemmakväll" att man kan låna 
bättre filmer en vad dom har nu. 
Jag tycker också att man kan fixa en stor godisaffär som ska finnas i stan. 
Typ flera sorter som man kan välja mellan, lite såhär gammaldagsa godisar, 
polkagrisar, stora klubbor. Jag tycker också att man kan utöka bion i 
Sandviken. Satt det blir större osv. Typ som det är i Gävle. 

Att vi har en fin kyrka. 
Att vi har en fin affär ICA-MAXI. Den har de lyckats bra med! 

Det kan bli unikt genom att ni förbättrar de grejor som jag har skrivit upp. 
Då tror jag Sandviken kan bli en succé. 

Sandvik!!! 
Närheten till mer eller mindre allting. Bor du i centrum, har du inte många 
minuter till "landet", vice versa. 

Att man vill expandera villaområden utan någon som helst förankring i 
områden som förstör delar av Sandvikens styrkor (Läs Sätra/Säljan). 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 14, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 38, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Våra kommunpolitiker kan aldrig enas om något, man kastar hellre skit på 
varann än hjälper varandra. Man vill ju förhoppningsvis bara Sandvikens väl 
oavsett färg. 

ytterområdena måste få mer valuta för pengarna, t.ex Österfärnebos 
idrottshall. 
Centrum, speciellt järntorget och det makalöst fula kommunhuset... 
En märkligt outnyttjad styrka är kanalen som idag knappt används. Se till 
att fixa något sommarcafé med liveuppträdanden en gång i veckan under 
sommaren. Då får vi något för våra turister också. 
Vi behöver fler idrottshallar. 
Skogsvallen behöver verkligen en hjälpinsats. 

Att Sandvik har sitt huvudkontor i Sandviken. 
Att vi har varit så blåögda att vi blivit lurad på vårt sjukhus. 

Gratis kollektivtrafik. 
Nolltaxa för föreningslivet/kulturlivet. Det är ju i alla fall pengar som bara 
går runt runt. (Föreningsbidrag/hallhyra) 

Hoppas man verkligen lyssnar på alla förslag... 

Möjligheten till skidåkning, natur och friskvård.  
Billig gymnastikaktivitet genom SGA 
Jernvallen 

Beroende av en stor industri, Sandvik 

Gör Sandviken till en cykelstad. Lotta ut en cykel varje vår på kommunens 
stora arbetsplatser till de anställda  som väljer att cykla till jobbet istället för 
att ta bilen. Förbättrar därigenom invånarnas hälsa, mindre miljöutsläpp. 

Nobelpriset till kommunens invånare varje år eftersom Göranssonska 
fonderna delar ut pengar inom olika aktiviteter för kommuninvånarna. 

Friskvårdsstad, satsa på friskvård genom att lotta ut cyklar till 
kommuninvånarna. 

bra barnomsorg. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 50 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 13, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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dålig ekonomi. 

vet inte. 

jag vet faktiskt inte. 

jag vet inte. 

Att vi har många kyrkor med människor som ber för Sandviken. Att vi har 
företaget Sandvik i vår kommun. Att vi har många bra kommunpolitiker 
och att vi har Göranssonska stiftelsen + SAIK! 

Att inte Sandviken satsar tillräckligt på skolorna! 

Önskar en positiv utveckling för Sandbacka Park 

Företaget Sandvik, SAIK, Göransson Arena, kyrkoliv, idrottsliv och 
kulturliv. 

Fortsatt fler kvinnliga chefer. 

Högbo Bruk 
Sandvik AB 

Bedrövligt dåliga på turism 

Bevara gamla bruket 
Förbättra fritiden för ungdomar 
Återuppliva centrum 

Göransson Arena 
Högbo Bruk 

Satsa stort på turism i Högbo bruk (bygg en camping där). Tutbingo på 
parkeringen 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 43 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 42 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvikens Resecentrum 

Att det inte finns tillräckligt med jobb eller uteställen för ungdomar 

Sandvikenhus kan förbättras angående parkeringsplatserna så fler kan hyra 
plats och att besökande inte ska vara rädd att få böter för dom inte vet vart 
dom ska stå! Kan skylta bättre i hela Sandviken 

Sandvik 

Närhet till fritidsaktiviteter 

Dålig kommunikation 
Stängda ungdomsgårdar under sommaren 

En stor och bra industri 
Göranssonska fonderna 

En stark gemenskap 

Högbo Bruk 

För lite för ungdomar 

Mer ungdomsgårdar 
Satsa mer på ungdomar 

Inget. 

Mycket. 

Enkätsvar: Kvinna, 22 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 43 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 38 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 14 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Jag tycker att ni kan öppna en glass och korv kiosk vid torget satt det blir lite 
mer liv och rörelse på stan. Jag tycker också ni kan utöka gallerian satt det 
blir lite större som typ valbo. 
Varför inte öppna upp Biltema eller Clas Olson i Sandviken?  
Jag tycker också man kan öppna lite mera fina resturanger och cafeer. 
Måla stadshuset. Det ser ju så gammalt och ruttigt ut. 

Skadegörelse och kriminalitet. Det finns inte så stort utbud på affärer.  Det 
finns inte så mycket att göra för ungdomar. Det finns inte så mycket bra 
ställen att gå och äta på. 

Om det skulle finnas mer affärer som passar ungdomar, skulle folk stanna i 
sandviken för att handla och inte åka till Valbo. Satsa på parkbadet det är 
sådant som lockar barnfamiljer, bygg ut. Satsa på skolan, ingen vill att den 
skolan som man går på läggs ned. Stora klasser med få lärare blir ingen bra 
utbildning, kom ihåg det är vi som är" framtiden ". Satsa på kulturskolan i 
sandviken satsas mest pengar på sport om ni politiker skulle ta er tid att 
komma till kulturskolan skulle ni upptäcka att i sandviken finns många stora 
talanger. Kanske vi skulle ta Gävles titel som årets kulturhuvudstad. På 
Bangen ta dit många stora artister 

Sandviken ska vara det ultimata resemålet för alla! det ska också vara den 
bästa kommunen att bo i. Skolan i sandviken ska vara den bästa att gå i. 

Det är så bra att alla får vara med och påverka, hoppas det blir något av det 
också! 

Det fullkomligt unika musik och kulturlivet som råder. Bra valmöjligheter 
vad beträffar skolor (både friskolor och vanliga kommunala). 
Fantastiska friluftsområden som t.ex. Högbo bruk och närheten till naturen. 
Bra förbindelser med Stockholm. 

Resursslöseri! Man upprättar stora idrottsarenor 
i stället för att satsa mer pengar på skola och omsorg. Det kommer att kosta 
stora summor att driva Göransson Arena. Hur skall detta finansierars? 

Mer pengar till kultur. Bevara det som Sandviken är världskänt för nämligen 
Jazzmusik. Inrätta ett särskilt program på gymnasiet för De som vill spela 
storband och låt det vara riksintag på denna linje. 

Sandviken Big Band, Bangen, Kammarmusikfestivalen 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 14, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Man, 43, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Samma som ovan 

Sandviken är inte bara bandy och sandvik. Ta vara på det som är attraktivt 
och stärk detta. Då kommer folk att flytta hit. 

Biblioteket 
De entreprenörer som finns i kommunen 
Ungdomarnas framtidstro 

Tjänstemän som behandlar företagarna dåligt. 
Företagarovänliga och motarbetande personer styr på tekniska kontoret. 
Oetiskt handlande av kommuntjänstemän där de tar belut de har mandat 
för eller då de unadanhåller fakta från beslutande organ. 
Oförnuftigt användanade av skattepengar. 
Skrytbyggen istället för att satsa på åldringsvården och skolorna. 
En allt för stor administrativ apparat, tex. kunskapskontoret. 
Fri konkurrens råder inte då kommunen beslutar över så pass mycket och de 
missbrukar den makten. 

Bättre förutsättningar för alla företagare 
Bättre kommunikation mellan tjänstemännen och politikerna 
Mer satsande på ungdomarna som bor i ytterområdena 

Föreningslivet 
Ytterområdenas entreprenörsanda 

Bättre företagaranda och större satsningar på skolor och äldre, istället för att 
satsa på endast skrytbyggen 

Fin natur 

handeln dör 

Bevara naturen, ge liv till centrumen i byarna och städerna 

Vet inte 

Bevara naturen, ge liv till centrumen i byarna och städerna 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 32, Kungsgården 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 28, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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* Sandbacka Park 
* Sandvik 
* Vacker och oexploaterad natur (se kommunens folder om Utflyktsmål i 
Sandviken kommun som innehåller ett antal otillgängliga pärlor) 
* Bra boende i kransorterna - exvis Storvik 
* Bra kommunikation ost-väst 

Kommunledningens körd-i-väggen-mentalitet. Är 9 av 10 kommuner i länet 
överrens om något så vet man vilken kommun som inte är med. "Kan själv"-
anda av den värsta sorten ... 
Övertro på att "Parkbadet" och "Högbo Bruk" är internationella dragplåster 
som hela världen känner till och vill vallfärda till. 

Det kanske inte vore så dumt om man märker Sandviken när man passerar 
på rv80 annat än som 2 avfarter. Vägen går ju mitt igenom stan utan att 
man ser något alls. 

Sandbacka Park 

Sandbacka Park 

Närheten till naturen, föreningslivet, lilla staden nära stora världen. 

Kommunikationen mellan ytter och innerområdet. Brist på stoltheten över 
sta´n. 

Gratis kollektivtrafik, mer levande centrum, 

Närheten till världen, ´"Bruket", vänliga men "tröökiga" personer 

Bra boende, gratis kollektiv trafik, snabbtåg till världen.... Bra 
konferansanläggningar mm 

Inte en genomtänkt syn på kommunikation. 

Kommunikation för alla boende. T.ex Hedgrind/Hantverkarbacken. Den 
stadsdelen glöms ofta bort, buss, service t.ex bankomat. 

Enkätsvar: Man, 40, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 48, Centrum 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 47, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 



 
 
 

35

Integrationen fungerar ej! SFi-undervisning med för få tim. + långa 
väntetider Arbetsplatser i Sandvikens kommun +´Sandvik AB erbjuder inga 
praktikplatser ... 

Integrationen! 

Sandvik. Högbo och Gysinge bruk, Årsunda vikingaby, Storvik kvarnbacken 
och många små fina pärlor, t.ex Gunnar udde. Nära till natur. Goda 
möjligheter till bra idrott, SAIK. Goda möjligheter till musik och kultur, 
Sandviken Bigg Band och kulturskolan. Badhus. 
Bra närhet till storstadsregion och Gävle, Falun, Valbo. Närhet till skolor. 

Sandvik. Att vi inte syns utåt med god skyltning, turistidningar etc. med alla 
våra pärlor. Vi marknadsför för ensidiga projekt.  För mycket negativt prat 
enskilda och från kommun. Centrum för splittrat. Kommunikationerna. För 
långt till vård och omsorg. 

Samarbete med närkommunerna. Synas bättre utåt, bättre skyltning. 
Ihophållet centrum, öppna upp. Bättre kommunikationer inom kommunen 
och till storstäder. Bättre skola och vård. Satsa inte så ensidigt på något 
projekt, vi har så mycket att visa som glöms, småföretagandet. Satsa på 
turism. 
Tänk mer positivt och få ut den känslan. 

Göranssonska fonderna. Högbo bruk, SAIK, Sandvikens big band och 
kulturskolan. Gamla bruket. Centralt läge i Sverige. Gratis parkering i 
centrum! Tidernas väg! Glöm inte Storsjön. 

Göranssonska fonerna, Högbo bruk, Ett gott idrotts och kulturutbud. Goda 
kommunikationer med storstäder samt inom kommunen. Mycket bra 
boende med valmöjligheter för alla åldrar. Närhet till vård och en bra skola 
med goda valmöjligheter. 

Ligger ganska centralt 

Mindre än Gävle 

Vill bevara nästan allt 

Enkätsvar: Kvinna, 54, Gävle 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 40+, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Sandvik AB 

Fortsatt Sandvik AB 

Brukshusen, natur 
närhet, 
Sandvik 
goda fik, Högbo 

För lite rörelse, folk 
för okänt 
dålig skolmat 

Bättre busslinjer H&M på stan 
måla om stadshuset, måla konstverk,  
nytt kulturhus i glas (som Luleås typ) 
BÄTTRE NYTTIGARE SKOLMAT 
Brukshotell 

Högbo Bruk 

Parader, brukshus, kändisar, samarbete med  
turistbyrå som ordnar med snö-skogsturer. 
Bygga en moské så fler muslimer flyttar hit. 
Melodifestival i Göransonska Arenan 

Fri parkering i stan 
Att Göransonska stiftelsen finns 
Att Sandviken finns med jobb till många 

Dåligt med livsmedelsaffärer i centrum 
Saknar Indiska, en butik 
Tänk på barn och ungdom satsa mer på dem 

Räddningstjänsten bevaras i Österfärnebo. 
Bevara Gysinge, satsa på mer kultur. 
Tänk också på oss i Österfärnebo att vi får    
en del resurser.   
Satsa också på den kristna verksamheten 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 13 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Ett bra kultur och friluftsliv 
Rätt så nära till staden 
Göransson- Arena 

Att Sandviken får leva och blomstra på många 
sätt. Ett kulturhus för alla 
Att ha visioner 

Att många har jobb i verket 
Göransonska Stiftelsen som ger bidrag till flera föreningar och församlingar 
Biblioteket är bra 

Sjukhusets förmåga som det tidigare var  
saknas. Rosengården kanske också skall 
upphöra. 

Skolorna behöver kanske bättre resurser. 
Kyrkorna och "Drottningen" besökas mera 
så att kultur och kristen gemenskap främjas 
Bevara Sandviksspråket 
Bevara Räddningstjänsten i Österfärnebo Bla. 

Högbo och Gysinge är väl unika turistställen 
Och Sandvike är väl välkänt i hela världen. 
Kunskaperna om gruvdrift och järnframställning är ju från gamla tider som 
väl är unikt i sig 

Att sköta om barn och ungdom så att de  
kan fortsätta bevara allt som är bra att ha i framtiden, blir väl kanske unikt. 

Sandvik, Högbo Bruk, Gysinge Bruk, Årsunda vikingaby, Närhet till 
naturen, goda kommunikationer till storstäder, Storviks stationshus, 
Kvarnbacken, Kungsberget, alla antikaffärer, kommunens ytterområden, 
närhet till IKEA, våra skolor och förskolor, variationen av arbetstillfällen, 
framtidstron och våra barn och ungdomar. 

Att vi har svårt att se det positiva med vår kommun, att sandvikarna klagar 
på att det inte finns några affärer i stan och sen visar det sig att sist de var ner 
var när Domus stängdes. Vårt beroende av Sandvik är också en svaghet. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 85 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 41, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Upprustning av vårt stadshus, bevarande av våra kulturmiljöer och 
fastigheter, bevarande av vårt fina stationshus i Storvik. 

Göransson Arena, Göranssonska fondernas engagemang för kommunens 
människor, Högbo Bruks utveckling, SAIK. 

Att vi jobbar mot samma mål! 

Läget (nära till både Mälarregion och fjäll) 

Ekonomin 
Centrum (ser ut som alla andra tråkiga citykärnor) 

Trafiksituationen (bygg bort flaskhalsar). 
Öppna upp Hyttgatan för biltrafik. 
Öppna leden mellan Valhalla och Jernvallen med bro eller tunnel. Var 
tidigare en järnvägsövergång (kräver samarbete med SANDVIK). 
Gör den vackra kyrkan synlig. Den syns nämligen inte för alla tallar (kräver 
samarbete med kyrkan). 
Bevara bruksgårdarna. 

Kulturlivet 

En småstadsidyll - i hjärtat av Gästrikland. 

Lagom stor kommun. Bra kommunikationer med större städer. Bar 
idrottsutbud 

Jante. 
För lite samarbete med större kommuner, tex Gävle 

Mer satsningar på miljöarbete 
Bevara de friluftsområden vi har 

Idrotten och Sandvik 

Hållbar utveckling(ekologisk, ekonomisk och social) 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 44, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 31, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Styrkan är att det finns hur  mycket natur, friluftsliv och kultur i närheten. 

Boendet borde breddas med andra aktörer (HSB t.ex.) 
Personalpolitiken i kommunen borde vara bättre så att yngre inte flyttar 
härifrån. 
Ingen mogendans för oss lite äldre. 

Få oss att förstå att skogarna mellan Kungsberg och Lumsheden kunde vara 
en turistattraktion. 
Satsa på Strandbaden som är en unik camping. 
Låt idrottsklubbarna göra reklam på sina bortamatcher som alla 
Värmlandslag gör. 
Busstrafiken borde ha mer direktlinjer till centrum och taka in Hyttgatan 
och låt en elbuss pendla där. 

Närheten till allt gött. 

Närheten till allt räcker 

En av Sandvikens styrkor är Sandvik 
Att det finns egna skolor i alla byar runt om i kommunen 
En annan är vi har ett väl fungerande bostadsbolag SH, fina bebyggelser 
runt stadskärnan som gör att utbudet är stort på var man kan bo, nära 
centrum el landsbyggd. 
Ett större utbud än på många år av dagligvaruhandel och konsumtionsvaror 
Många egna företagare som vågar satsa 

Sandvik är en styrka likväl som en svaghet, vi är för beroeende av Sandvik. 
Svårt att vara boende ute på landbyggden när man blir äldre och egna 
körförmågan blir sämre, dåliga bussförbindelser i vissa byar. 

Att varje by ska ha tillgång till en egen affär, förbättrade kommunikationer 
och att förskola/skola ALDRIG tas ifrån oss.  
Att gymnasie utbudet är stort och vältäckande 

Att vi bygger som aldrig förr, utvecklingen i vår kommun är unik i landet 
vill jag påstå. 

Kommunen borde slå ett stort slag för hästsport med alla fina anläggningar 
som finns, vet ni om att det finns en liten klubb i Jäderfors som fångar upp 
privata hästägare som inte känner sej hemma på tex ridskolorna runt om. 
Eget litet rihus ,stor ridbana, egna småstugor och stallplatser för uthyrning.  

Enkätsvar: Man, 55, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 40+, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Vi skulle önska mer resurser för att kunna utveckla omr ännu mer, tänk att 
kunna saluföra oss mot hyreshusen i Norrsätra! 

Förbättra den ekonomiska styrningen beträffande den komunala 
veksamheten. Besluta om typ kvartalsrapportsredovisning för att i tid kunna 
ändra färdriktning. Skapa  bättre kunskap om den löpande totalekonomin, 
om redan fattade beslut och dess konsekvenser genom utvärdering av tagna 
beslut och med ledning av detta undvika/minimera framtida felaktiga beslut. 
Kompetensutveckla tjänstemän och politiker främst de som har ansvar för 
ekonomi,personal, barn och åldringsvård. Skapa förutsättningar så att alla 
sandvikenbor får tillgång till Storsjön genom att bygga båthamnar och 
båtiläggningsplatser med lämpliga avstånd. Bygg inte bort allemansrätten! 
Skapa riktig närdemokrati genom att tex månadsvis/kvartalsvis redogöra för 
de mest förekommande förslagen samt att ge dessa förslag en 
överslagsberäkning vad de skulle kosta. 

En trubbig tyckare 

vet inte 

ekonomin 

sandvikens kommuns ekonomi 

jag vet inte 

?????? 

Småskalig kommun med stora kultur- o naturvärden som gör den 
"livsvänlig" för nutidens och framtidens människor - de som söker det 
långsiktiga och genuina i livet. 

Kanske att man inte rätt tillvaratar de olika kultur - natur - bruksbygder 
kommunen innehåller.  
Färnebofjärdens Nationalpark med Gysinge Bruk. 

Enkätsvar: Man, 65, Klangberget 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kille, 13, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 61 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Lyft fram och förbättra, visa upp bruksmiljöerna. Högbo med Kungsberget, 
särskilt stort vintertid. Gysinge med Färnebofjärdarnas Nationalpark, 
Naturum och ett bruk som fortfarande innehåller allt från "slott till koja"! 
Håll ut - det kommer leda in i framtiden! 

Finns beskrivet att läsa på övriga punkter. 

Att bättre tillvarata och utveckla det genuina man har från stads- till 
landsbygd med rika kulturhistoriska bruk. Människor idag och i framtiden 
behöver också kontakt med sin bakgrund - historia! 

fint samhälle 

mycket klotter 

klottret 

alla underbara medarbetare 

alla underbara medarbetare 

Sandvik AB 

Att inte se till dom som sliter åt kommunen (slavarna) med låga löner. När 
man ser vad "chefer" kan förhandla sig till. 

Åldringsvården, mer kunnig personal 
Skolor o dagis, mer kunnig personal 
Bygg bostäder i ytterområdena, inte bara i centrum 

Vart har närheten till affärer, läkare m m tagit vägen? 

Återigen bygg bostäder där det behövs! Ingen ska behöva flytta från sin 
hemort som vill sälja huset dom byggt en gång och vill bo i sin hembygd! 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 65, Hofors 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 80+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik AB med arbetstillfällen 
Den genuina Bruks & småstadsmentalitet & sammanhållning som därvid 
ernås. 
Järnvägsstationen nära centrum.  
Parkbadet. 
Ett levande Folkets Hus med bibliotek. 
Stor aktivitet på Nöjes & sakralsidan 

Att huvudvägen R 80 går utanför staden medan man går miste om 
presumtiva besökare 

Parkområden oaser i Sandviken, gärna med ett levande barnzoo med getter, 
småsvin, höns & kaniner. Skötseln kan fås av otaliga pensionärer som saknar 
sysselsättning. 

Tha Family! 
Kulturlivet - KULTURSKOLAN! 

Jantelagen 
Få ställen för ungdomar 

Mer möjligheter för ungdomar att göra någonting efter kl 18! 

Kulturlivet 

Kommunikationen mellan Göransson Arena och kulturskolan (m m) för 
samarbete 

Kulturlivet - musik (SBB bl a) 
Kulturskolan 
Biblioteket 
Tha Family 
Tillgängligheten, när till det mesta. 

Jantelagen 
Få öppna kvällsställen för ungdomar. 
Att invånarna inte vågar vara Sandvikenbor och litar på Sandviken som stad. 
Tillgängligheten - man åker gärna iväg och shoppar m m. 

Enkätsvar: Ulf, 63, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 18 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 19 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 



 
 
 

43

1. Kommunikationen 
2. Skolorna, renovera och fräscha till. Centrum 
3. Konsthallen, biblioteket, estetlinjerna, centrum. 

Mångfalden. För en sådan liten stad! 

Samarbetet runt Göransson Arena med kultur, sport och andra evenemang. 
Kulturhus i Hammargymnasiet, samarbete m folkets Hus och bibblan o 
Konsthallen. 

Biblioteket 
Sandvik 
Pingstkyrkans biståndscenter 

Fula centrumet med dystra betongklossar. Varför revs alla gamla fina hus i 
centrum? Piffa upp husen i centrum med färg och snickarglädje. Ingen 
satsning på sjukhuset är uselt. Fula dyra Arenan. Tomma ödsliga torget. All 
invandring i dessa dåliga tider. För få affärer. Rivning av sjukstugan och villa 
Vibo. 

Satsning på sjukhuset. Flera affärer. Uppiffning av centrum. Trevliga 
aktiviteter på helgerna för alla som ej har råd med bil. 

Biblioteket 
Sandvik 

Att det går bussar till Gävle 

ALLT! 

Förändra: Bussarna till Gävle går oftare 
Förbättra: Bussarna till Gävle går oftare 
Bevara: Bussarna till Gävle 

Att det är så j-a tråkigt 

Tråkigheten 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 15 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Biblioteket 
Badhuset 
Att politikerna inte är sämre än att dom kan ändra på sig! 
Kanalkyrkans "dagledigträffar" på onsdagar är det många som tycker om och 
det är fullt hus varje onsdag. Språkcaféet för invandrare ett plus. 

Att badhuset är för dyrt. 
Att Norra IP ska rivas det är nånting vi får skämmas över i långa tider. 
Att skolklasserna är för sstora och det fär för få personal i skolan. 
Att det är för få poliser 

Jag vill förbättra skolan, att föräldrar ska få föräldrautbildning, sen måste det 
vara mer ekonomiskt att ha folk i arbete, många unga är deprimerade för att 
dom inga har jobb, det finns folk som går på "knäna" i vård och på Sandvik 
för att dom är "skruttiga", skicka hem dom och låt ungdomarna få jobb. 

Sandviken är en liten stressfri stad, vilket är bra för hjärtat. 
Ekumeniska verksamheten är fantastisk. Kanalkyrkans scoutledare gör ett 
otroligt fint jobb med våra barn och ungdomar. 

Att vi har låg arbetslöshet. 
Att vi inte har några hemlösa, att den stackars polacken som är hemlös och 
äter i soptunnor får nånstans att bo. 
Att vuxenenheten tar ansvar och inte "bollar" folk fram och tillbaka. 
Att vårt motto blir den gyllene regeln; behandla andra som du vill bli 
behandlad själv. 

Att man tog bort habiliteringsersättningen, "flitpengen" till personer som 
jobbar på dagcenter på 30 kronor/dag. 

Jag vill att politikerna tar och funderar på att återinföra 
habiliteringsersättningen till funktionshindrade och utvecklingsstörda 
personer som jobbar på dagcenter. Dessa personer behöver dom där 
kronorna som uppmuntran!  
Jag tycker att Forsbacka ska tillhöra Sandvikens kommun istället för Gävle, 
eftersom det ligger närmare Sandviken! 
Bevara Norra IP. 

Geografiska läge 
Sandvik AB 

Enkätsvar: Kvinna, 47 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 30 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Stig, 83 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Bra vägnät och tågförbindelser 
Tillgång till ett stort friluftsliv sommar som vinter 
Jernvallen med alla aktiviteter mm 
Högbo 
Kungsberget 
Gysinge 
Storsjön 

För många neddragningar inom sjukvården (lasarettet) m m. 
Gävle får inte ta mera nu 

En sak som inte nämns i denna folder är Jädraån, ett mycket vackert 
vattendrag som inte utnyttjas, från åmynnet till Svibackaströmmen är det ca 
4,5 km farbart vatten. Iordningställ den från alla träd som ligger i ån o ni 
har en till sak att marknadsföra som kanot- och motorbåtsled, ej så dumt va? 
Det var så på 20- o 30-talet när Jädraåparken var öppen. En annan sevärdhet 
som bör bevaras (ÖK-märkas) är de gamla brofästena av sten i Jädraån där 
järnvägen var förr, nu växer det buskar i fogarna o får det fortsätta har vi en 
sevärdhet mindre. Vem är ägare till brofästena? 

Att på ca 200 år gå från ingenting till vad Sandviken är idag är unikt. 

Att vidareutveckla alla möjligheter som finns i hela kommunen samt att 
Sandvik blir kvar i Sandviken. Rent vatten kommer att bli en bristvara i 
framtiden, nu får vassen i sjön Öjaren breda ut sig, om det får fortsätta så 
här så är vattentäkten förstörd för kommande generationer, detta är en 
skyldighet för kommunen. Jag har påtalat detta tidigare, få se hur det går nu. 

En kommun som har ambitionen att satsa inte bara på idrott utan även på 
friskvård och hälsa. Parkbadet, med sitt stora utbud och generösa öppettider. 
Högbo, Trebo, Kungsberget, Gysinge mm fina utemiljöer med stora 
möjligheter till aktivitet och rörelse. Bra kommunikationer till Gävle, 
Stockholm, Linköping Örebro. Den nya tågförbindelsen Linköping-
Sandviken över Stockholm och Arlanda öppnar nya möjligheter för många 
att bo i Sandviken och jobba eller studera på annan ort. Vilja och ambition 
att utveckla kommunen och förbättra verksamheterna! 

-Budgeten styr och löper över ett år vilket kan leda till kortsiktiga 
besparingar som blir dyra på sikt. Detta försvårar även långsiktigt 
förbättringsarbete.  
-Resecentrum har dålig kontakt med resten av centrum. Det är mörkt och 
ödsligt.  
- Äldreomsorgen blir låst av brist på lokaler, pengar och personal, 
omsorgstagarens vilja drunknar i övrig planering. Långsiktig 
personalförsörjningsplan saknas. Vad händer när 40-talisterna behöver plats 
på Äldreboende? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 30, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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- För stora barngrupper i förskolan, skrämmer bort unga vuxna och blivande 
föräldrar. 
- Långsiktig plan för skolan, var ska de stora barngrupperna från förskolan ta 
vägen när grundskolorna lagts ned? 

-Mer långsiktig planering, strategiskt tänkande på alla områden särskilt inom 
omsorgerna, barm, äldre, funktionshindrade samt inom skolan.  
- Tydlighet i mål- och uppdragsformulering både från nämnder och 
förvaltningsledning. 
- Uppföljning av måluppfyllelse, möjlighet till diskussion av denna. 
-Utnyttja den kunskap och de resurser som finns i verksamheten, ta hjälp av 
sak-kunskap inför beslut t ex arbetsterapeut eller sjukgymnast inför 
planering av nya boenden, då kan misstag som  felplacerade toaletter 
undvikas.  
- Förbättra möjligheterna till samarbete mellan förvaltningarna.  
- Jerntorget skulle kunna utnyttjas bättre! Behöver det ha den storlek det har 
idag? Vissa bussar skulle kunna gå genom centrum och stanna vid torget för 
att öka flödet av människor i centrum och därigenom handeln. 
- En livsmedelsaffär värd namnet behövs i centrum, detta gynnar miljön, 
hälsan (fler som går istället för att ta bilen rörelse=hälsa), de äldre som flyttat 
in till centrum blir mer aktiva om de ser möjligheten att gå till affären. 
- Fler mindre förskolor, med mindre barngrupper. 
- Fler demensboenden med en verksamhet som sätter omsorgstagaren i 
centrum och utgår från dennes behov. Där aktiviteter utifrån var och ens 
behov är en självklarhet och där bemanningen utgår från dessa behov. 
- Bevara och utveckla rehabiliteringen i kommunal regi. Detta tjänar alla på! 

En liten Kommun med stora möjligheter!  
Här finns huvudkontoret för ett stort internationellt företag, ett av få som 
valt att ha det kvar i Sverige, något att vara stolta över!  
Det finns vilja och ambition att förbättra och utveckla kommunen på alla 
punkter! Med vilja kommer man långt! (Sedan behövs planering och resurser 
också) 
Mycket att välja på för den aktive, detta kan locka många att flytta hit, 
under förutsättning att det finns tillgång till bra barnomsorg och skola! 

-Sandvikens kommun blir först med att lägga budgeten över 2 el 3 år istället 
för ett. Detta ger utrymme för mer långsiktiga satsningar och genomtänkta 
lösningar som blir kostnadseffektiva på sikt. 
-Ett Geriatriskt Centrum med uppdraget att samla forskningen och leda 
utvecklingen inom äldres hälsa skapas på sandvikens sjukhus. 
- Att äldre har samma rätt till rehabilitering vid sjukdom eller olycka är här 
en självklarhet. 
-Ett Hospice- en stillsam plats för vård i livets slut vid någon av våra vackra 
sjöar. 
-Ett aktivitetshus för äldre har skapats, där äldre kan träffas, fika, äta mat, 
träna med hjälp av sjukgymnast mm. Kanske kan samma lokaler vara till för 
olika grupper olika tider, äldre på förmiddagar och ungdomar på kvällarna 
till exempel.  
-Sandviken kommun går före och visar på möjligheterna att hålla sig frisk 
och aktiv långt upp i åldrarna. Vi är först med äldreboenden som möter nya 
generationer äldres krav. De som är i 50 årsåldern idag kommer inte nöja sig 
med att få välja på en maträtt och underhållningen bingo. Äldreboendena i 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sanvdiken har vackra miljöer och restauranger där man kan välja vad man 
vill äta. Tillgång till sinnesrum, träningsrum och trädgård finns. 

Att synas utåt. Bra reklam för sandviken.  
För mycket pengar går till att marknadsföra kommunen.  Gläns och -att -
vara- bra-syndrom storhetsvansinne är nu för stort utåt. 

Att inte se signaler då skola och barnomsorg blir svagare och kvaliten är 
påväg neråt. Samt att kunna erkänna att en förändring måste ske inom skola 
och omsorg. Barn är framtiden! Arbeta med detta i tanken...  undvik att 
alltid  utgå ifrån  siffror  arbeta istället för människan... 

chefers kompetenser och kunskaper borde ses över, samt den höga åldern. 
´En yngre ledarskapsstab önskas! Gärna människor som kommer från en 
annan kommun än Sandviken. ( nya ideer, nytänk och med erfarenhet att 
kunna säga ifrån mot högre ledarskap, samt att ledarskapet får kunskap i 
LEAN-filosofin.) 
omfördela pengarna och arbeta för barnen i kommunen. Detta leder i sin tur 
till vinst i framtiden... både siffror och hälsa för alla. 
När det gäller utbildningar för anställda borde ersatt personal införas då det 
saknas personal i vardagliga verksamheten. Kunskap måste kosta! = Vinst för 
alla. 

Att kommunen är en datainformationsstad. Att kommunen är utåt sett från 
andra kommuner bra att markandsföra sig. 

Att inom kommunen bevara och stå upp för en positiv förändring och var 
först med att satsa mycket mera pengar på skola och omsorg!! Arbeta för  
hälsofrämjande för anställda och se möjligheterna och samarbeta med 
arbetarna och ta del av vad de har att säga och arbeta med arbetarnas 
problemlösningar! tex. stora barngrupper/ lärarlösa lektioner samt håltimmar 
pga. lärarbrist. OMFÖRDELA PENGARNA NU!! 
Vill Sandviken/Sverige, ha bra livsstatus och en bra kunskapsnivå så se då till 
att människorna i kommunen får en bra start i livet. kosta vad det kosta 
vill... mindre barngrupper och mera personal.Skolmaterial ska alltid finnas 
till varje elev och, lärare till ALLA lektioner. Ta efter Ockelbo, inför rena 
matprodukter och laga skolmaten själva! ( tänk vilken reklam ockelbo fick av 
detta!! ) Mera kreativa och antirädda ledargestalter som inte kliar varandra 
på ryggen utan vill och kan skapa nytänk i kommunen!! För mycket "gläns" 
utanför kommunen. Dax att visa invånarna uppskattning och jobba för 
"klimatet" i kommunen... 

Fina miljöer. Högbo bruk, Storsjön. 
Nära till allting. 

Enkätsvar: Kvinna, 39, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 29, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Dåligt med jobb. Ungdomar får för lite och göra. 
Småstadsmentalitet. Alla känner alla. 

Mera aktiviteter åt barn o ungdom. Mer liv på stan, marknader, loppis etc. 
Göra sandviken till en träffpunkt. 

Sandvik..Utan Sandvik vore vi inget. 

Vi tar vara på våra barn så dom inte flyttar härifrån. Fin stad men underbar 
miljö. 

Allt idrotts engagemang, Sandvik, Det finns fritidsaktiviteter i närheten, 
Badhus, Kungsberget samt shopping i närheten (Valbo & Gävle) 

Centrum - det är dåligt med affärer för ungdomar.  
Det har även bildats fler "slumområden".  
Sedan tycker jag att man borde satsa mer på skolorna.  
Man samlar t.ex alla invandrare på vissa områden. 

Skolorna måste förbättras, det behövs mer resurser dit.  
Att man fortsätter satsa mycket på idrott. 
Fler evenemang för oss lite yngre också tycker jag förutom idrott. 
Och att centrum ska bli roligare och mer trivsamt. 

Det är nog att Sandvik finns här. Annars är Sandviken bara en lagon stor 
stad och inget mer.  
Göranssonska skolan gör också Sandviken mer unik. 

Det skulle kanske kunna vara Göransson Arena, eller om man satsar på spec. 
område. Kanske en utveckling på shoppingsidan istället för alla pizzerior, 
hårateljéer. Skolorna är framtiden därför bör man ta hand om dem mycket 
mer. 

Sandvik, Högbo, badhuset, ridhuset, Göransson Arenan, bra cykelvägar, 
området Trebo, Hedåsen och att även nu Björksätra byggs om. 

Bruket. Bygg om altanerna, tag bort alla stora buskar. 
Gångvägarna = belysningen. 
Gör en stor lekplats, tag bort alla staket och plank. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 16 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 61,5 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 



 
 
 

49

Försök få liv i centrum. Mer affärer. 
Man släpper alldeles för mycket till Gävle. 
Bygg mera äldreboende. 
Biltrafiken vid ICA Maxi. 
Sandvikens Sjukhus. 

Gör Stadsparken till en träffpunkt sommar som vinteraktiviteter, café, 
bouleplan, skridskoplan, skidspår m.m. 
Få fart på Kanalen. 
Bygg om Stadshuset till affärer och lägenheter. 
Att Trebogolfen och Värdshuset skall utvecklas till något mera. 

Sandvik 
Högbo 
Resecentrumet 
ett nytt Demensboende 
Kulturutbudet, Sandvik Big Band m.m 

Ett livligt affärscentrum, idrottstad med många flera idrottsskolor. 
Ett Sandviken för att få ungdomen att trivas och vilja bosätta sig här. 

Kanalen som är grunden till Sandvik och samhället Sandviken och dessutom 
handgrävd. När det gäller bevarande av kulturhistoria så är det tragiskt dåligt 
skött av kommunen. I de flesta städer där det går ett vattendrag igenom 
brukar de se välskött ut. Men tyvärr inte i Sandviken. Hoppas ni på 
kommunen verkligen gör någonting åt kanalen 
Vänliga hälsningar 

Närheten till det mesta. 

skolan, mer personal. 

Jag vill att skolan ska få mer personal så våra barn med svårigheter får den 
resurs de behöver. Även våra barn som är duktiga så de kan bli nya 
framstående profiler från Sandvikens kommun. De är faktiskt våran framtid. 

Vet inte 

Profilering på skolorna och närheten till allt. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 64 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 36, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Gysinge bruk, den geografiska placeringen, mycket historik. 

Ledning (både i toppen o längre ner) som inte följer lagar o regler, 
"svågerpolitik" som innebär att det inte kommer in nya tankar o idéer till 
kommunen. Bruksmentaliteten bland invånarna. 
Okunskapen/ointressset om HELA kommunens kapacitet och tillgångar. 

Sandvikens kommun är inte bara stadskärnan och Högbo Bruk - det finns så 
mycket att satsa på och locka besökare och nya invånare med. Gysinge Bruk 
är ett fantastisk område med en genuin bruksmiljö som inte blivit 
sönderbygd som Högbo blivit (är ju ett friluftsområde idag, inte den 
bruksmiljö det varit) Båda områdena behövs, men resurserna måste fördelas 
rättvist. Använd Gysinge som den port till Sandviken och Gävleborg det är.  
Dessutom: skärpning bland de som ska leda kommunen, följ de lagar o 
förordningar som finns! 

Att Sandviks historia finns och syns så tydligt 

Att använda HELA kommunens guldkorn 

Arbetar i kommunen 

Jag tror att det är viktigt att på ett schysst sätt förmedla till Sandvikenborna 
att de själva kan påverka hur Sandviken skall se ut i framtiden, t ex genom 
att handla på hemmaplan så att affärer och serviceinrättningar kan vara kvar 
och utvecklas. Det finns en tro att det är "kommunen" (exkl de själva) som 
"rår för" att det inte finns några affärer i centrum, som exempel. Åtgärder 
för att skapa en bättre "vi-känsla är viktigare än att fånga in önskemål som 
kanske inte går att uppfylla. Ingrid Nilsson 

För oss som pendlar varje dag till Sandviken så skulle det kännas tryggt och 
bra om våra cyklar skulle kunna stå säkra vid resecentrum. 
En bra matbutik i centrum skulle säkert underlätta för många gamla och 
handikappade så att man slipper ta sig bort till Maxi. 
Bussturerna borde dras om. 

Enkätsvar: Kvinna, 44, Gävle 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 58, Sandviken centralt 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 37, Gävle 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Ett mångsidigt utbud av arbettillfällen, Kulturella arrangemang, Närheten 
till olika naturupplevelser, Ett rikt utbud av friskvårderbj. 
Affärsutbudet, #Det sitter inte fast när något skall göras" 

De småbitar som är kvar av jantelagen, 
Närheten till avundsjuka Gävle 

Att de kommunala bostadstiftelsen lägger mer arbete på att snygga upp kring 
bostäder och vara lyhörd för kundernas önskemål. Att kanalen rustas upp i 
dag är den att jämföra med ett avloppsdike, Gågatorna i centrum. 

Bra kommunikationer, lättheten att komma till tals med någon handläggare, 
Den kommunala servicenivån, både för friska och de med funktionshinder 

Att man från de svar man får in i vision 2025 tar 
till sig kunskaper och erfarenheter som kommer till del, Att göra en enkät av 
det här slaget visar på en vilja att utvekla en bra kommun 

Bevara biblioteken 

mindre stad 
hälso och kulturstad 
öppenhet 
IT-kommun 

ljummen kultur 

Jag vill bidra med Björksätraskolans vision som vi arbetat fram och som jag 
själv har med mig: Vi vill utveckla elever till 
"Medborgare som har respekt för sig själva och andra och som känner sig 
behövda i samhället" 

Att Sandvikens kommun med visionsarbetet gör det som alla vill och kan 
dvs. fortsätter att tro på människors vilja att lära sig mera och tro på att det 
går att utveckla tillsammans ( tillit och framtidstro) 

Att unga medborgare får och vågar ta chansen att lära sig  
att äldre medborgare är välkomna tillbaka efter att ha varit ute i världen 

Inger på Björksätraskolan 

Enkätsvar: Man, 70, Bruket 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 60, Knivsta kommun 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 
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? 

Bussterminalen är bedrövlig. Hur kan man bygga något så dumt. Man vill 
inte stå där en kväll och vänta på buss och tåg. Mörkt och blåsigt. 
Nedskräpningen dålig städning. Centrum är helt dött efter kl 18.00. 
Har glömt bort att Storvik hör till kommunen också. Se till att allt skräp 
kommer bort från gathörnen (där står bilar). Kvarteret Lillvik med det 
bedrövliga rivningshuset mitt emot att det blir uppstädat. 

Lokalbuss som kan ha en tur till ICA Maxi + plus de andra butikerna. För 
lite personal inom barnomsorgen. 

Allt händer i Sandviken, alla framhåller Sandbacka Park, Göransson Arena + 
Högbo Bruk, förorterna får ingenting. Åk ut i förorterna och kolla in läge. 
Ta tex blommorna som knappt kommit ut förrän sommaren är slut. 

Flytta bussterminalen till torget då blir centrum mer i rörelse. 

Högbo Bruk! med parfymmuseum, gångväg runt sjön, kvarnen med god 
mat och vacker utsikt, konferenshotellet och det som är kanske allra bäst vid 
påsktiden då alla vallfärdas för att se på konst! 

Skolornas rektorer borde ägna en del av sin tid till undervisning och de skall 
ha kompetens nog att undervisa på den nivå som de är rektorer för. 

Förändra: jo, detta att Ni alltid säger "Sandviken". Vi som bor utanför 
stadskärnan räknas tydligen inte! Hela området heter Sandvikens Kommun! 
Vi är tusentals människor som bor utanför centrum! Tänk på det. 

Vad som oroar är att Sandvik AB är det som håller Sandvikens kommun 
flytande. Det är mångfald som behövs även om det känns tryggt med 
stålverket. 

Tag tillbaka centrum! Gör Hyttgatan till just en gata och låt bilarna komma 
fram på lagligt sätt! 
Idag kör bilisterna hur som helst mellan mammor med barnvagnar, 
åldringar hinner knappt undan. VI LEVER FARLIGT! 

Enkätsvar: Kvinna, 67 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, alldeles lagom 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Närhet till skogar, sjöar, naturområden. En vilja hos många att det går att 
förändra, men det kostar. 

* Att "Resecentrum" inte ligger i centrum utan utanför. 
* Att för många dyrbara projekt typ "Sandbacka Park" har kostat 
skattebetalarna för mycket. Bättre hade varit mer satsningar på vård, omsorg 
och skola, där indragningar görs på " den lilla människans" bekostnad. 

* Jag skulle vilja att det fanns mer saker för flickor att göra i Sandviken. Att 
en medveten hållning finns i utnyttjandet av "Göransson arenan", för 
flickor. 
* Att det fanns badplatser där hundar är välkomna. 
* se ovan under svagheter 

Satsningen i Högbo med rekreation. 

Synen på flickor som jämlikt och jämställt. 

Sandvik 
Storsjön 
Gysinge 
Högbo 
Läget 

Nedslitet och klottrat centrum! 
Trafikproblem vid Lidel och ICA 

Centrum måste saneras! 
Kultur och idrottsaktiviteter bevaras! 

Sandvik 
Omgivningarna 
Idrotten 

Höja nivån på utbildningarna (gäller även Göranssonska gymnasiet!) 
"Slimma" kommunens administration och fortsätta med goda 
kommunikationer. 
Fler aktiva affärer i centrum! 

Enkätsvar: Kvinna, 52 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 56 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik 
Skogslandskapet 
Färnebofjärdens nationalpark 
Bra förbindelser 
Högbo bruk 

Beroendet av Sandvik 
Man köper inte lokalt prod. varor 
En trög kommun 
Miljöarb. inte prioriterat 
Agenda 21 en miss 
För dyra resor med buss o tåg 

Etik moral i skola förskola 
Representationsjakt ska förbjudas 
Verka för förbud av löshundsjakt och fällor 
Ta hänsyn till dom naturliga förbjud djurcirkusar 
Förbjud rökning på offentlig plats (som alkohol är i dag) 

Färnebo folkhögskola (civil olydnad) 

Alternativ för djurförsök för läkemedel 
Arbetslösa ska mata skogens djur 
Ett matställe med vegan-vegitarianmat 

Ta bort gågatorna. 
Det är löjligt att ha gågator i den här lilla staden. 
Ännu löjligare blir det att hävda att det skulle vara bra för miljön när alla 
måste åka 2 km runt allting istället för 500 m rätt igenom. 
Ta bort så blir det liv i Centrum efter 18.00 också. 

Kultur o fritid. Idrott +++++ 
Bra samarbete med Sandvik. (Tack o lov) 
Trevligt bemötande vid infarter blommor, ljus m m. 

En av de tråkigaste stadskärnor jag någonsin varit i. (Jag har sett en hel del). 
Vem vill bo där? I de flesta städer är ett centralt boende attraktivt. Tycker 
synd om gamla som flyttar från hus o in i ensamheten, utan service. 

Enkätsvar: Man, 61 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Anonym 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Man, 50 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 



 
 
 

55

(Bevara givetvis styrkorna) 
Ni har redan satt sänke runt halsen. Beviljat bygglov för alla dessa 
miniköpisar (halvdåligt på alla ställen). Ni tvingar in oss Sandvikare i bilen 
för att handla 1 lit mjölk. Sitter man väl i bilen är det 10 min till Valbo där 
utbudet alltid kommer att vara överlägset Sandviken. Jag har släkt i 
Hudiksvall, hälsar på där ibland. Lördag dag går man där o känner sig 
avundsjuk på denna enorma samlingsplats o kommers. Folk träffas o 
kommer varann närmare o känner en enorm tillhörighet. 

När man hör politiker framträda i Sandviken kan man tro att det är bara 
Kultur o Fritid man vill prata om. Det är klart (det är man ju bäst på) får ni 
alla i Sandviken upp i Högbo o springa i Högbospåren o umgås då blir det 
bra. 
PS. Fixa till centrum mer affärer o lördagsaktiviteter o gör det till en naturlig 
samlingsplats. Då är Sandviken världsklass. 

Sandvik 
Högbo Bruk 
Jernvallen 
Närhet till naturen 
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Ökad kriminalitet, frånvaro av synliga poliser, vandalisering, lärartäthet och 
dåligt rykte för äldreomsorgen. 

Föräldrars tid med barnen 
Diciplin i skola/samhälle 
Respekt för barn och äldre 

Sandvik och Högbo Bruk 

Bra skola och äldreomsorg 
Vill ha kontinuitet bland läkare, dvs. inga stafettläkare 
0-tolerans för kriminalitet 

Sandvik AB 

Byggnaden av Sandbacka Park (kostar oss skattebetalare stora pengar) 
Att så mycket försvinner till Gävle som t. ex. Röntgenavd. vid Sjukhuset, 
Högskolan och snart förvinner väl också Dagkirurgin 

Mataffärer i centrum 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: En man, en kvinna, 79, 77 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Flera affärer på nedre delen av Hyttgatan samt där Åhlens och Hemköp 
fanns.  
Storgatan är jättetrist och ta bort bulorna. 
Norra Idrottsplatser skulle varit kvar. 

Göransson Arena 

Varför inte byta till borgeligt styre. Skulle vara intressant att prova. 

Ingemar Dunker 
Kungen 
Musik och kulturlivet 
Konsthallen 
Sandvik 
IBK Alba 
Högbo Bruk 
Storsjön 
Bångs 

För beroende av Sandvik, det borde finnas ett par till större arbetsplatser. 
Närheten till Valbo och Gävle gör att klädaffärer har svårt att överleva i 
Sandviken t.ex. H&M, Gina Tricot osv. 

En "levande" kanal 
Stadsparken utnyttjas dåligt 

Göranssonska fonderna 

Sandvik AB 
Sandbacka Park 
Kulturen 

Saknas en hövding som Gösta Sandin. För många småpåvar. 

Bevara: Norra IP 

Högbo Bruk 

Göransson Arena 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 33 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 80 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Kultur 

Ombyggnaden av Bessemergymnasiet. Dvs. natur och tekniks nya lokaler. 
Kulturskolan, den har fostrat många elever. Många av dem  är kända både i 
Sverige och utomlands. Dem ger mycket god reklam för Sandviken. 
Sandviken Big Band 

Matsituationen på Bessemer. Många elever får sitta på golvet och äta. 
För stora barngrupper på förskolorna. 
Tendenser finns att det viktigaste i Sandviken gäller idrotten (den är viktig) 
men glöm inte att väldigt många elever/ungdomar finns inom kulturskolan. 
Beroendet av Sandvik 

Förbättra för barnen på förskolan. Mindre grupper. Se över tillsättandet av 
chefer inom kommunen. Många har inte den kunskap som erfordras. 
Tillsättanden verkar många gånger ske genom personliga kontakter. 

Det rika kulturlivet 

Det rika kulturlivet 

Geografiska läget 
Bra fjärrkommunikationer 
Bra utbud av anläggningar för fritidsaktiviteter 
Intressanta omgivningar med många sjöar 
Närheten till nationalpark 
Biologisk mångfald i varierande naturtyper 

Dåligt planerat centrum i centralorten 
Dåliga kommunikationer till sydliga kommundelar 

Gratis kollektivtrafik för kommuninvånarna inom kommungränserna. 
Bättre kommunikationer med sydliga kommundelar 

Fria parkeringsplatser 
Nationalparker, delvis inom kommunen 

Satsning på "gröna" värden 

Enkätsvar: Kvinna, 42 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 62 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik 
Högbo 

Bruksmentaliteten 

Förbättra: Äldreomsorgen, ett levande centrum inte så mycket gågator. 

Högbo 
Kungsberget 
Natur 
Luft  
Läget 
Storsjön 

Svågerpolitik, jantelagen den negativa bruksandan.Kommunledning och 
kommunchefer undanhåller information och rätt till delaktighet för folk 
som inte accepteras pga att de inte är som normen. Trygghet och glädje ges 
bara till den innersta kretsen. Avsaknad av objektivitet man tror alltid att 
man måsta vara sandvikensgrabb för att ha förstånd och förmåga. 
Härskarteknikerna flödar! 

Ny yngre blandkönad kommunledning. 
Nya politiker som vill något med mervärde. 

Bruksandan och lillebrorskomplex gentemot Gävle samt storebrorskomplex 
mot andra gästrikekommuner. 

Människovärden och olikheter lyfts fram i ett demokratiskt synsätt. 
Mervärden i samhället. 

att inte satsa på sjukvård, skolor och färdmedel för människor i olika åldrar. 
Jag tycker att det är dåligt att så många äldre människor kommer i 
skymundan när det besparas. Det är vanligt att ni drar in på det som tillhör 
välfärden, för att lägga pengar på sånt som ändå inte utnyttjas av 
allmänheten. som sandbacka park, pay and ski, middagar, och onödigt 
skräp. nu ska bussarna dras in men vad väntar man sig. Tack ändå. 

Enkätsvar: Kvinna, 66 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Man   

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 16, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Sandviken är en för liten stad för att ha gågator. 
I tex Gävle funkar det tack vare att det är fullt liv och rörelse runt deras 
gågator. 
Det var en fullständigt superkorkad idé att göra gågator i Sandviken, detta 
genomfördes i början på 80-talet och sen dess har centrum utarmats 
succesivt. 
Resultat: Stendöd spökstad efter 18:00. 
Detta är en viktig fråga som inte skall bagatelliseras. 
Ska Sandviken någonsin bli attraktivt kan vi inte ha ett dött centrum. 
Vidare måste vi jobba aktivt för att förhindra att viktiga funktioner inte 
läggs ner och hamnar i Gävle. 
Detta har redan hänt med tex Sjukhus, Akuten, Barn och 
ungdomshabiliteringen, Högskola mm. 
Bara detta känner jag till fast jag inte är ett dugg insatt, jag undrar hur 
mycket det egentligen är som försvunnit från Sandviken till Gävles fördel. 
Denna utveckling är katastofal för Sandviken, och vi måste börja jobba 
aktivt omedelbart för att i första hand förhindra att fler saker hamnar i 
Gävle, och i andra hand forsätta verka för att få tillbaka så mycket som 
möjligt hit. 

Gör bilgator av gågator 

att sjuka o funktonshindrade ofta kommer i skymundan. satsa på dem 
istället, så blir hela kommunen friskare! 

det känns som otroligt onödigt att lägga så mycket pengar på 
idrottsanläggningar, när behoven i skola o vård är så stora... 

sandvik o göranssonska fonderna, det ger stora möjligheter för oss som 
behöver. 

Högbo, närhet till natur och friluftsliv, många bra föreningar, bra bibliotek. 

Alltför nära Gävle som tar allt, högskola, sjukhus, kultur, teater osv. 
Beroendet av en enda industri - flyttar Sandvik AB är Sandviken utraderat 
från kartan.  
Dåliga kommunala kommunikationer, usel äldrevård. 
Affärer flyttar till Valbo etc. 

Enkätsvar: Anonym 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 27, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 50+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Tag vara på Storsjön som egentligen är så vacker men tillåts växa igen 
okontrollerbart! 
Gör något åt de allt bredare vassbältena utmed Strandvägen och 
Gunnarsudden 

En överdimensionerad bandyhall 

Ja, säg det! 

Närheten till Högbo 
Närheten till Storsjön 
Närheten till Kungsberget, bra att man satsar på Kungsberget nu. 

Ett tråkigt centrum 
Inte en enda mataffär i centrum 
För stora barngrupperi förskola/skola 

Bevara Högbo med sina fina omgivningar 
Bygga upp restaurang/café intill Storsjön med sjöutsikt för att gynna båtlivet 
samt turistnäringen. 

Se ovan 

Se ovan 

bra boende i björksätra på blodriskegränd. 
allt är toppen, fin natur, nära till affären 

bussar som inte håller tiden, SAIK 

busschauförernas humör gentmot resenäärerna, vissa är sur och grinig 

GÖRANSONSKA ,BJ ARENA, PARKBADET, STORSJÖN, 
HEDÅSBADET OCH SÖRTUTT 

GÖRANSONSKA ,BJ ARENA, PARKBADET, STORSJÖN, 
HEDÅSBADET OCH SÖRTUTT 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 39 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 43, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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TRIVS MED ARBETSUPPGIFTERNA PÅ LEGOSERVICE PÅ 
GALAXEN. 

bussarna håller inte tiden 

busschaufförernas humör mot resenärerna 

boendet 

Boende 

Sandvik och Göransonska fonden. Vad gjorde vi utan dom ?? 

Dålig framförhållning. Man stänger förskolor och andra verksamheter och 
efter något år så måste man öppna igen.  
Slösar bort pengar på ex. dyra konsulter m.m 
Dåligt med resurser i skolan när de är små. Små barn= små bekymmer, stora 
barn = stora bekymmer. 

Mer personal och mindre grupper inom förskola och skola.  
Personalen måste få vara med och säga sitt innan beslut det är ju de som 
sitter på alla kunskaper. 
Tänka på att ytterområderna också är Sandvikenskommun. 

Högbo Bruk, Parkbadet, Jernvallen snart Göransonska arenan 

Se till att det är en kommun som man vill bo i när det gäller barn,äldre och 
handikappomsorg. 

Återinför minst en betalningsfri månad inom förskolan och fritids. 

Högbo bruk, Parkbadet, Högbo Ridklubb 

För många barn i förskolegrupperna. 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 43, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 39 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 28, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Färre barn i förskolegrupperna, mer satsning på förskola, skola och 
äldreomsorgen. 

Om förskolan får färre barn i grupperna och mer satsning på barn i skolan 
och i äldreomsorgen tror jag att Sandviken kommer att vara ännu mer 
aktraktiv att flytta till, bo och arbeta i. 

Järbo 

Alla kommunpolitiker 

Satsa mer på fritidsgårdar åt ungdomen. 

Slarvar bort pengar på strunt. 

Storsjön, cykelvägar, Sandvik, landskapet. 

För många barn/avd på dagis, sosse styret, för mycket sosse anda. 
Nedsmutsningen av Storsjön. För få båtplatser. 

Cykelvägar in till S-viken från Årsunda, Järbo, Storvik osv. Tolkmöjligheter 
+ kostnader för det. Det finns mer än bara bandy, för oss som icke 
bandyfans. 

Naturen, Högbo, mångfalden, människorna, biblioteket, Storsjön 

Förhoppningsvis cykelvägar från ytterområdena. Flerpartistyre. Färre barn 
på dagis. En genomtänkt skola med plats för ALLA. 

Biblioteket i Järbo 
Högbo 

Servicen i ytterområden upplevs dras in ändå betalar boende i ytterområden 
lika mycket skatt - ibland mer (vägavgifter mm.) 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 44 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 52 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 60+, Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Orimliga villkor för ungdomar med fritidsintressen (först skoltiden, restiden 
hem till Järbo, middag, restid tillbaks till stan, sedan bussen hem 22.35, 
hemma klockan 23, sedan tid för läxor). Stödet från kommunen svagt, "vill 
man ha något gjort måste man göra det själv!" 
Man upplever bara nedskärningar i Sandvikens kommun 
Kommunen sysslar med "Nöjeskonsumtion" 

Vill ha en områdesrepresentant som respresenterar sin kommundel för att 
förankra tankar och idéer 
Bevara Folkets Hus i Järbo 
Kollektivtrafiken i centrum måste prioriteras i trafiken, gällande planering av 
linjesträckning mm. 
Busspriserna på tok för höga! 

Landets värsta politiker (när det gäller att spendera pengar) 
SANDVIK 

Göransson Arena 

Lämnat på biblioteksträff i Järbo. 

Sandvikenhus satsar i Järbo 
Företagarandan i Järbo 
Järbo är en bra stadsdel att leva i 
Järbo har en bra skola 

Kommunen har dålig koll på vad som händer i Järbo 
Det upplevs som en negativ spiral med handel och liv i Järbo, mer och mer 
läggs ned/stängs 
Finns inget byalag/byaråd som kan tillvarata Järbos intressen 

Cibes hiss ska vara kvar i Järbo (viktigt för byn) 
Mer affärer/säkerställ nuvarande affärers möjligheter att finnas kvar 
Bevara distriktssköterskan 
Hemvärnsgården ska vi vara rädd om! 
Bättre kommunikation mellan stadskärna och ytterområde (dialog) 
Alla gillar inte sport och vill åka till Sandviken för att utföra sina intressen 
Inför byalag/byaråd 

Sandvik. 

En kommun med färre chefer och färre politiker som klarar av samma jobb 
som idag! 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 41, Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Lämnat på Biblioteksträff i Järbo. 

Läget vid Storsjön och Öjaren. 
Nära till naturen. 
Många fina bostadsområden. 
Högbo, en vacker plats. 
SAIK! 
Kungsberget. 

Att det blir allt färre affärer (gäller ej mataffärer) vilket tvingar folk att åka 
till andra orter exempelvis Valbo. 

Ta hit fler affärer (klädaffärer framför allt). 
Gör Torget mer levande, titta bara på Hötorget! 

Göranssons Arena kommer att bli ett dragplåster till kommunen. 
Sommartid är det nära till många badplatser. 
Vintertid nära till Kungsberget och Högbo. 
Ligger ganska mitt i Sverige! 

Samordning mellan olika arrangörer, ex Göranssons Arena, Kungsberget, 
Högbo och Badhuset. Ordna weekendresor hit med olika teman. Utnyttja 
även idrotten till detta, som exempel att gå på en SAIK match på 
hemmaplan. 

Jag tycker att vi ska haka på dans-trenden. Det finns ju en dansbana i 
Högbo (kanske skulle behövas en till) och den tycker jag vi ska utnyttja. Det 
skulle komma många dansare till Sandviken om det är en bra orkester. Det 
finns ju hotell, stugor och fina omgivningar. Det kan sätta Sandviken på 
kartan för dansare. Gärna några danser på Göranssonska arenan också, 
vintertid. 

Närheten till natur, grönområden i centrum. 
Ett "levande", tillgängligt och innehållsrikt bibliotek! 
Satsningen på ljus/att lysa upp fasader m.m. (ser gärna mer ljuspunkter runt 
Dal-Brittas damm)! 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 48, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 49, Sandviken 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 38 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Upplever att Sandvikens kommun "tullar" på invånarnas/allmänhetens 
områden för att var SANDVIK till lags. Att utvecklingsperspektivet går före 
tryggheten, att bevara, vara lite konservativ, och ej rusa fram, är med 
långsiktighet något bra! 

Grönområden i centrum/centralt - verka för att människor är där mer - blir 
självklart att samlas, utnyttja, vara, mötas. 
"Bevara" strandskyddet/tillgängligheten till vattnet - ej för bara dem som har 
råd att köpa sig den! 
(Högbo, Storsjön, Kanalen) 
Att vara en trygg kommun med sociala omsorger, skolor, äldreboenden 
m.m. är attraktivt. 

Tillgängligheten till naturaktiviteter, vatten, musik och kultur (- och sport, 
vilket också är kultur liksom musiken) för allmänheten. 
Biblioteket! 

Med miljöfokus - genom allt! Från det vi föds till vi går i graven. Med ett 
miljöperspektiv når man ett tänk/förändrade attityder från allmännyttans 
bostäder - föräldrar - barn - skola - samhälle. (Miljö=arbetsmiljö, natur, 
miljö mellan människor, relationer och kommunikation 

Sandvik som finns och verkar på orten 

Dålig kunskap om gällande/respekt för/lagar (Sandbacka projektet) 

Ett bättre samarbete mellan de olika partierna 

Göranssonska skolan 

Göransson Arena 

Våra ytterområden. Sandvik. 

För få arbeten. Gymnasieskolan. Inget liv i centrum kvällstid. "Snacket" om 
Sandviken (negativt). 

Bättre kollektivtrafik, både i centrum och vissa ytterområden. Skapa en 
kommun där alla känner sig delaktiga. Se till att det finns ETT centrum, en 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, kvinna, båda 72 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 31, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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mittpunkt, en träffpunkt, i stan... idag finns det flera (eller ingen beroende 
hur man ser på det)... 

Variationen av boendemiljöer och boendeformer. Många anläggningar 
(positivt eller negativt?)... Vårt läge! 

Ett öppet samhälle där alla känner sig delaktiga! 

Sandvikenhus för dom sköter miljön bra. 

Polisen gör inget åt buset och klottret. 

Mer städning på stan och byta lamper i gatubelysningen. 

Saik och all sport. 

Mer polispatruller i stan och mer affärer och jag tycker att det ska vara mer 
nöjen för ungdomarna. 

Bibloteket är jättebra. 

Lovar mer än dom håller. 

Mindre hat mot invandrare. 

Vackert landskap. 

Stark tro. 

Dåligt med jobb och lägenheter för ungdomar. 

Mer jobb och lägenheter åt ungdomar. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 16, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 16, Kungsgården 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 18, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Gymnasiesärskolan har för lite plats. 

Fler affärer sarskilt med kläder 

Murgårdsskolan och Bessemergy. 
Gratis parkeringar. 

Busskurerna som är gjorda av glas. 
Busslinjerna mot Järbo och Högbo. 

Behåll Stadsparken, gör den tryggare och vackrare. 
Att linje 41 går förbi Bessemergy två gånger per dag. 

Sandvik. 

Parker, Fler mataffärer, mer pengar till skolor, finare torg, fortsätt med gratis 
parkering. 

En lagomt stor kommun som har alla förutsättningar att bli en jättebra 
kommun om man satsar på rätt saker. 

Kommunen lägger för mycket pengar på fritidsverksamheten 
(Göranssonsarena, skidspår, friidrottsarena mm.). Det är bra att satsa på 
fritidsverksamhet, men inte så mycket på en gång. Man tar in dyra konsulter 
för att utröna vissa saker, som jag tycker att politikerna och tjänstemännen 
ska ha kompetens att göra. Man lägger för lite pengar på äldreomsorgen. De 
gamla har byggt upp vårt samhälle och ska ha en dräglig ålderdom. Köerna 
är alltför långa till äldreboendena och kommunen får då böta för det. Dessa 
pengar skulle man kunna lägga på att förbättra äldreomsorgen istället. 
Kommunen har ett kortsiktigt tänkande. 

Bevara landsbyggden och lägg mer pengar på att få till ett bra boende för 
både gamla och unga. Radhus skulle byggas i hela kommunen, för det är ett 
bra alternativ för dem som inte orkar bo i ett stort hus, men ändå vill ha en 
egen liten täppa. Bygg radhus i Årsunda som är en fantastiskt fin by vid 
Storsjön. Det bör också finnas meningsfulla aktiviteter för ungdomar på 
landsbyggden, inte bara inne i stan. Alla betalar lika mycket skatt, vare sig 

Enkätsvar: Kvinna, 17, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Man, 17, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 35, Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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man bor i Sandviken eller i Österfärnebo. Satsa på bättre kommunikationer 
mellan landsbyggden och stan. Fler busstider på helger, cykelbanor mm. 

En fin kommun med många fina pärlor, som Strandbaden, Högbo, Storsjön 
och Kungsberget. 

Allt handlar om att satsa skattepengarna på rätt saker. Bevara landsbyggden, 
Ta till vara de pärlor som kommunen har, t.ex. Strandbaden, Sjösunda. 
Satsa på en bra skola och äldreomsorg. Det lockar barnfamiljer och det 
skulle ge många arbetstillfällen. Äldreomsorgen drar många arbetare = 
skattebetalare. 

Det är nära till stan och till stallet, man kan cykla till de flesta ställerna. 

Det finns inga mataffärer i centrum ,(det blir jobbigt för dem som  är äldre 
och handikappade) 

Kanalen borde rengöras oftare och stränderna runt omkring, flera klotter 
plank i Sandviken ,  
borde finnas en större skatebords park i Sandviken,Minska inte på 
strandskyddet (bygg inte villor vid Storsjön. Ta bort djurmisshandeln ( 
ungdommar kastar glasflaskor  och sparkar katter) 

Det är fint  i Högbo, De har ett bra och trevligt stall, 

Borde finnas mera aktiviteter för ungdomar 

Att det finns för få gruppboende för handikappade! 

Jag vill att det ska tillkomma fler gruppboende för handikappade! 

Varför får jag ingen personlig assistent. 
När min assistent är sjuk vill inte jag ta vem som helst. För då känner jag 
mej otrygg också ska man behöva berätta allt ifrån början. Det känns drygt. 

elev på gymnasiesärskolan 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 16, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 19, Åshammar 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Man, 19 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Övrigt 
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Gymnasiesärskolan har för lite plats. 

Fler affärer sarskilt med kläder 

1. En god styrning av den kommunala verksamheten (undantag Sandbacka, 
BJ-affären) 
2. Sandvik AB 

1. Stadens centrum behöver livas upp 
2. Drottningen borde utnyttjas bättre, med tanke på  närheten, akustiken, 
flygeln 
3. Utnyttja kulturutbudet med tanke på Sandviken Big Band, Tomas Ledin, 
Malena Ernman 

1. Riv Hammargymnasiet och satsa på bostäder centralt för 50+ 
2. Förbättra Folkets Hus för ev. film, samlingsplats för fester, restaurang 
m.m 
3. Bevara Konsthallen 

1. Högbo "pärla" i Sverige, andningshål för Sandviken 
2. Ridhuset 
3. Gysinge - brukshistoria 
4. Jernvallen - Göransson Arena 

Samma som ovan, detta kan förstärkas genom marknadsföring och bra 
ledarskap. 

Sandvik 
Göranssonska Fonderna 

Beroendet av stora företag, påverkar in- och utflytten, svårt vid svängningar i 
konjunkturen 

Äldreomsorgens budget. Alla pensionärers beviljade insatser skall det finnas 
resurser för, både ekonomiskt och att det finns personalresurser. 

Göranssonska Fonderna 

Enkätsvar: Kvinna, 17, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 70 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 57 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Äldreomsorgens budget 
Bättre förbindelser från ytterområdena 
Göra det attraktivt att arbeta inom vårdoch omsorg 
Utbildad personal med bra löner 

Företaget Sandvik ett internationellt världsledande företag och med 
huvudkontor i Sandviken!  
Naturen med sjöar, åar, slätter, skogar och närhet till höjdpartier som 
Kungsberget samt kustområden längs Gävlekusten inom räckhåll. Ett rikt 
kultur och föreningsliv. Fritidsområdena Högbo, Kungsberg, Ridklubben 
ochh Göransson Arena. Snabb bilväg till orter som Gävle, Uppsala och 
Stockholm. 

Svag politisk ledning. Jfr alla turerna kring Sandbacka Park (Olagligt byggt) 
och nu senast byggnader i Högbo. Oklar och rörig skolpolitik. Skandalöst 
dålig äldreomsorg där t.ex. ett stort antal berättigade inte får plats på särskillt 
boende. Landstingets bypolitik som ger en dålig specialistvård med långa 
köer och ständiga överbeläggningar. 

Bättre ordning, reda, och framförhållning inom skola, barn- och 
sexårsverksamheten. Förbättrad äldrevård och -omsorg. 
Att något görs åt trafikkaoset kring ICA Maxi och Norra IP. Blir det lika illa 
runt Göransson Arena? Privatisering och försäljning av Sandbacka Park. 

Världsföretaget Sandvik, Fritidsområdet Högbo, Göransson Arena, 
Gysinge,Kungsberg, Ridanläggningen och naturen i närområdet och inom 
en timmas bilresa. 

Genom att behålla det ovan uppräknade och utveckla desamma. Ökad 
stöttning av fritidssektorn och idrotten. Betona och utveckla närheten till 
Gävle, Hälsningland, Dalarna, Uppland med allt vad dessa erbjuder 
sandviksborna av natur och kultur. Det kan kräva ökade satsningar på 
information och kommunikationerna inkl. kollektivtrafiken. 
Sandviken måste vara attraktivt och tryggt att bosätta sig i vilket kräver en 
aktiv och positiv bostadspolitik ochh bra samarbete med stor- och 
småföretagen. 

Har bott i Sandviken i 42 år 

Sandvik 
Fri parkering 
Högbos anläggningar 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 70, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, man, båda 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Jernvallen/Göransson Arena 

Resecentrum för ocentralt och obevakat 
Ingen torghandel 
Har inga stiliga byggnader som grannstaden har 
Erskines hus är inte vackra 

Poliser på gatorna 
Cykelbana Sandviken-Järbo 
Öppna Hyttgatan för trafik istället för dagens labyrintåkande - spara miljön 
Av- och påfart riks 80 - Järbovägen 
Beordra städning vid alla busshållplatser. även i ytterområdena, åtminstone 
1 gång/år 
Bevara Bruksgårdarna 

Sandvik 

Trivsel finns 
Kulturutbud i mängd 
Kungsberget 

-Att ni vill ha en Rolls Royce men har pengar till en Lada - för stor kostym 
med gamla "områdeschefer" bl. a 
-Alla dessa arenor, jag hoppas utövarna finns 

-Att hela kommunen ska vara bebodd men inte nödvändigtvis med små 
olönsamma skolor 
-Nationalparker, bruken 
-Att kommunen satsar på lagstadgad verksamhet och lämnar övrigt till andra 
proffs 

Att man glömmer bort landsbygden och har Stockholmssyn vilket är synd 
på en sån liten stad. 

Att inte försöka vara unika utan mätta mun efter matsäcken. Det duger så 
bra att ha en god omsorg från barn - skola till äldreomsorg. 

-Möjlighet att bo nära ett intressant jobb 
-Kunna ha en mängd olika natur- och sportaktiviteter 
-Sandvik 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 57 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 



 
 
 

72

-Ett centrum som håller på att "dö" ut. 
-"Fyllon" i Stadsparken, otrevligt för oss med små barn 
-Avsaknad av polis i Sandviken 
-Dåligt samarbete när det gäller försök att reducera hastigheten i 
villaområden. I denna kommun får vi själva snickra blomlådor som vi sen 
själva får sköta dessutom för kort period. 

-Bevara miljön i G:a Bruket 
-Behålla Sandviks huvudkontor i Sandviken 

-Gamla Bruket 
-Närheten till Högbo Bruk 
-Kungsberget 

-Förbättra svagheterna 
-Jernvallen och nya Arena Göransson 

Att vi har fina grönområden som Högbo Bruk. 
Kungsberget på vintern och bandylag att vara stolt över 

Alla nerdragningar. 
Jantelagen . 

Bevara Högbo, Kungsberget.Var med om det behövs en ev utbyggnad för att 
det kan bli bättre. Vi måste sälja kommunen bättre. 

Saik bandy, Sandvik. 

Fortsätta med det vi har men ev förbättringar. 
Ge mera stöd till barn och ungdomsverksamheter, bra och trygga platser där 
man kan vistas. 

* Det geografiska läget, nära Stockholm, men ändå "Norrland" med 
"riktiga" vintrar. 
* Sandvik, som ger en arbetsmarknad som annars inte finns på småorter och 
en ständig närvaro av internationellt inflytande. 
* Natur och friluftsanläggningar av högkvalitet, nära till hands (Storsjön 
med bra badplatser för barnfamiljer), Högbo och Kungsberget. 
* Närheten till Valbo (IKEA!) och Gävle som har en annan dimension än 
Sandviken vad gäller konserter, kultur, restauranger etc. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 35, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 41 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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* Det stora beroendet av Sandvik och avsaknad av Entreprenörsanda. 
Förändringsviljan är svag pga en "impregnerad" syn hos många att Sandvik 
är en evig källa till försörjning. 
* Segregation mellan tjänstemän/arbetare. Svensk/invandrare. Förlegad 
kvinnosyn etc. 
* Skolan verkar ligga långt efter vad gäller pedagogik och arbetsmetoder i 
jämförelse med andra kommuner. 

* Sandviken bör utveckla de saker vi redan till viss del är bra på: 
- Friluftsliv : sköt våra anläggningar 
- Skola. Idag verkar vi ligga efter resten av Sverige vad gäller 
metoder/pedagogik. Detta borde vi lyfta så att Sandvikens skolor håller 
högre kvalitet. 
- Boende: Om Sandviken vill locka nya medborgare med "krav" så måste 
blicken höjas över normal "Sandvikenstandard" både vad gäller område och 
typ av hus som byggs. Tex att bevara ett område som Norra IP som kunde 
ligga i ett av de "bättre2 områdena i tex Stockholm eller Uppsala i stället för 
att bygga Älvsbyhus där. 

* Att det är en liten stad med ovanligt utbud av arbeten. 
* Ovanligt bra anläggningar för idrott och friluftsliv på nära håll som lyfter 
vardagen. 
* Musikskola med allt vad det medför (GUBB, Bangen, Drömfabriken etc.) 

* Att vi har en bra bas som vi bygger vidare på med öppenhet, 
entreprenörskap och förändringsvilja. 
* Utveckling av stadskärnan som alternativ till Valbo och Gävle med mer 
butiker, fik. Lyfta området runt kanalen. 

Sandvik AB, Sandvik AB om och om igen. 

Innevånare med dåligt självförtroende och Jantelagen. " Du ska inte tro att 
Du är något" 
Politiskt käbbel med sabbande politiker i smått som stort. 

Bevara det vackra med gamla bruket och kyrkan. Förfina övriga staden med 
en 5-10 års plan. Åk till Falun och titta hur en liten stadskärna kan göras 
mysig, vacker och intressant. Har tagit ca 6-8 år att förfina. 

Sandvik AB samt Sandvik AB. Var rädd om dem. Kan man inte värna 
kvalificerande medarbetare, är en flytt av Hk och forskning utv. mycket 
enkel. Tro mig. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 55 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Se till att de som jobbar på Sandvik och då även de med riktigt höga 
inkomster kan ha någonstans att bo. Ni tjafsar om Sätra, Säljan och See 
medan de rika flyttar till Gävle där de bygger sina fina hus. 

- Rikt Idrotts och kultur utbud. 
- Företaget "SANDVIK" med huvudkontoret kvar i Sandviken. 
-Närmiljön i skog och mark, sjö och Högbo. 

-Bruksmentaliteten -Jantelagen 
- Man har "tappat" inte värnat om, service och arbetsplatser, typ sjukhus, 
polis, högskola, domstolar mm. 
- Värnar inte om ungdomar så de inte blir kvar i Sandviken 

- Förbättra svagheterna och bygg vidare på styrkorna. 
- Få människor i Sandviken engagerade i sin byggd. 

- Inget speciellt, möjligtvis styrkorna 
- Sandvik Big Band 
- Bandyn 
- Högbo natur 

- Attraktiva boende former för äldre 
- Satsa på ungdomars arbete och boende 
- Flerfamiljshus sjönära 
- Tillgång på arbete 

Sandvik, fria parkeringar, närhet till allt, fina småområden runt omkring 
(Jäderfors, Högbo, Kungsgården) Storsjön! 

Valbo! tomt torg, dyra huspriser, dålig kommunstyrelse, satsa mer på 
idrott/småbyar/ungdomar. 

Bevara/förbättra: Bruksandan, satsa på idrott-ungdomar. Äldrevården bör 
förbättras, nya boenden. Vilket typ av boende vill 40/50-talisterna ha när de 
blir gamla. Enkät! 

Bruksandan! Vi tar hand om varandra? 
Lyssna på Sandvik! 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, Kvinna, 30-60 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 28 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Bruksandan, närheten till allt! (allt är bara cykelavstånd) 
Satsningen på idrott och ungdomar. 
Gör Sandviken till en idrott/ungdoms stad! 
Det är familjer som lockas till Sandviken! 

Styrkan i sandviken ligger i det globala företaget Sandvik. 

Kommunen har svårt att ta vara på invånarnas intressen dom stirrar sig blind 
på vissa grupper. 
Vidare är det vansinne att bygga ett resecentrum på ena sidan och ett 
köpcentrum i andra ändan 

För att få ett mer levande centrum bör hyttgatan öppnar för biltrafik igen 
gågata i all ära men folk är bekväma och gärna kunna ta bilen med sig. Samt 
att som det är nu törs igen röra sig i centrum efter 6 på kvällen. Besökare 
måste ta en omväg på flera kilometer för att ta sig från ena ända till den 
andra sidan av stan. Ett öppnande av hyttgatan skulle påverka affärslivet 
mycket positivt. 

Det unika i Sandviken är att invånarna fortfarande tror på makthavarna 
trots att inget händer. 
Samt att vi har Göranssonska stiftelsen utan dem skulle det vara alldeles 
dött. 

Satsa på andra samhälls grupper utanför sporten detta för att få en attraktiv 
stad att flytta till. 

Sandvik och Göranssonska stiftelsen 

att det inte finns matbutiker i Centrum. 
Alla har inte bil, bättre buss till ICA och andra affärer. Gratis buss, det har 
andra kommuner som hjälper de äldre. 

Ett torg som är värd namnet. 
Billigare hyra för torghandlarna, se på Gävle. 

Vi hade ett fint sjukhus, men det lyckades kommungubbarna lägga ner. 
Varför? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 48, Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, pensionär 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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om folket fick vara med att bestämma vore det unikt 

Närhet till allt. 
Den viktigaste samhällsservicen finns. 
Inga bilköer. 
Lugnet 
Storsjön 
Högbo 

Oförmågan att inse det lilla samhällets stora fördelar. 

Stillhet, lugnet och friden. 
Storsjöns vattenkvalité 

Friden i en liten stad, med de intressanta arbetsplatser som finns. 
Storsjön och tex Öjaren med stillsamma platser. 

Lugnet och stillheten i kombination med attraktiva arbeten. 

Högbo, Storsjön, Kulturutbudet. 
Alla kulturella kändisar. 
Sandvik of course! 

Jantelagen vilket syns hos Sandvik Big Band. 
Ta vara på våra stjärnor som vi har här. 

Gamla Bruket, Kanalen, DalBrittasdamm.  
Fixa kanalbåtar, kaféer, levande musik. 
Inga kontor längs kanalen. 
Gör centrum till Centrum.  
Fritidslokaler till ungdomar med vuxentillgänglighet. 

Sandvik AB 
Högbo 

Att Sandvik stannar och att man verkligen satsar på att ta hand om 
ungdomarna som tydligen inte har några föräldrar. Värna om 
åldringsvården. De som har byggt upp Sandviken. Låt äldre och unga 
träffas, om så med tvång! 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 46 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Låt arbetare på Sandvik träffa unga arbetslösa och förmedla historien. 

Det är väldigt fint läge. 

Att de satsar på svartbyggen. Dåliga investeringar. Inte satsar pengar på all 
omsorg där det behövs mest. 

Satsa på omsorgen, gör det till landets bästa. Sparka de som beslutat om 
svartbyggen, skidspår i Högbo, och de som bestämmer att det är bättre att få 
böter än att öppna nya äldreboenden 

Att vi tar väl hand om de svagaste! 

Naturskönt läge vid storsjön. 
Naturliga nära möjligheter för all slags rekreation 
och friluftsliv. 
Högbo bruk. 
Lagom stort. 

Beroendet av Sandvik AB. 
Förstört "gamla bruket" och rivit gammal bebyggelse istället för att göra ngt 
av det! 
De naturliga förutsättningarna som redan finns tas ej tillvara. 
Kreativitet och idéer hos innevånarna tas inte tillvara. 
Stadens förfall och förfulning. 
Torget en skamfläck - dött ! 
Stadshuset en skamfläck - ohyggligt fult. 
Inget nöje för ungdomar under 18 år, eller för 
ngt äldre som vill mötas/roa. 

Förändra: *)se kommenens svagheter! 
Behålla: *) se styrkor 
Kanalen behöver rustas och underhållas, inkl. 
användas som ett smycke i stader, ex.vis badplats sommartid, kanotled, fik 
glass unerhållning. 
Torget - handel vår & sommar, fik, matställe kominerat ute & inne. 
Skridsko bana för allmänheten vintertid med 
mat & fik inomhus & underhållning helger (se ovan). 
Tomma "stora lokaler i centrum" - bowlingdisco för ungdomar ! 

Se "styrkor", inkl. läget nära Gävle och S-holm 
med "nya" kommunikationsmöjligheter. 

Enkätsvar, Kvinna, 27, Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 51, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Se "svagheter", framförallt GÖR NÅGOT AV DET SOM REDAN 
FINNS, se till att skapa liv i city, 
underhåll byggnader och kanalen. 
Fler arbetstillfällen! 
Håll sjukvården vid liv och BRA ! 
Värna om ungdomar och äldre ! 

Tror på staden om man bara satsar, lyssnar & vill !!!! 

Storsjön, Kungsberget, Högbo, symfoniorkestern,  Saik Bandy 
och förhoppningsvis Göransson Arena. 

Ett dött avstängt centrum. Innan gågatorna fanns var det liv i centrum. Det 
blev Sandvikens död. 

Öppna Hyttgatan så blir det mer liv och rörelse dygnet runt. Blir det folk 
och bilar i farten minskar säkert brottslighet och förstörelse. Näringsidkarna 
borde få mer kunder och våga satsa på centrum om folk vill vara där. Dags 
att rensa upp runt Kanalen och i Kanalen. Var rätt om idyllen runt Kanalen 
och det som är kvar av gamla bruket. 

Gratis bilparkering 

Sandvik 
Sandbacka Park 
Storsjön 
Öjaren 
Jernvallen 
Högbo Bruk 

Staden död efter kl. 18.00 

Nöjesliv för ungdom och torghandel 

Alla trädplanteringar 

Sandbacka Park 
Göransson Arena 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 49, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 89 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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1) En god styrning av den kommunala verksamheten, där oppositionen de 
senaste åren med enstaka undantag (Sandbacka, BJ-affären) ställt sig bakom 
de beslut som fattats.  
2) En bruksanda av positiv karaktär.  
3) Sandvik AB.  
4) Göranssonska fonderna. 

1) En otillräckligt differentierad näringsstruktur. Bakom livsnerven Sandvik 
AB och övriga i kommunen verkande företag borde ytterligare verksamheter 
med säg 10-50 anställda per företag vara önskvärt. Och helst med inriktning 
som verkar av egen kraft och inte som underleverantörer mot Sandvik med 
risken att stå och falla med det företagets upp- och nedgångar.  
2) Centrumbilden i Sandviken behöver livas upp. Alltför många affärsfönster 
lyser tomma och skapar negativa bilder hos såväl den egna befolkningen som 
besökande. 

1) Behåll Norra IP:s kulturminnesförklarade läktare inför nedläggningen av 
Norra IP. Flytta gärna läktaren till bortre långsidan av den nya och 
tilltalande friidrottsarenan i Björksätra.  
2) Sandviken behöver fler konkurrenskraftiga lagidrotter än SAIK bandy, 
jämför gärna med Gävle. Stöd dessutom på olika sätt, och det behöver inte 
främst vara ekonomiskt, aktiva idrottsutövare som (oftast av egen kraft) nått 
elitnivå, exempelvis Emil Jönsson.  
3) Utöka kulturutbudet, ta vara på unika lokaler som Valhalla och 
Drottningen men slå även vakt om den nuvarande konsthallen.  
4) Stärk samhörigheten med Sandviken Big Band, som med sin konstart har 
gett både sig själv och Sandviken gott rykte i den stora musikvärlden.  
5) Sprid och marknadsför Sandviken som framstående musikstad genom att 
ge ytterligare Sandvikenprägel åt artister som Tomas Ledin och Malena 
Ernman. Tack vare kommunens musikskolor har det dessutom i Sandviken 
fostrats inte minst en mängd duktiga jazzmusiker som nu verkar i olika 
konstellationer på inte bara hög nationell utan även internationell nivå. 

1) Högbo! Det finns inte motsvarigheten till denna pärla i Sverige, kanske 
inte i hela världen med motions- och rekreationsmöjligheter både sommar 
och vinter. Här finns golfbanor, badplats, ett flertal serveringar, möjligheter 
till utställningar, Valborgs- och midsommarfirande etc i fantastisk miljö med 
bevarande av all gammal kultur kompletterat med nya verksamheter som 
konferenshotellet och Björk&Berry. Kort sagt ett andningshål för 
Sandvikens befolkning! 
2) Gysinge med sin nästan lika spännande brukshistoria.  
3) Jernvallenområdet med Göransson Arena som ny motor i verksamheten. 

Se ovan med det som är unikt i dag.  
Kan ytterligare förstärkas genom klokt ledarskap och offensiv 
marknadsföring. 

Enkätsvar: Man, 76, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Att ha en bra framförhållning. 
Att se den globala omvärlden och omsätta till den lilla kommunen. 

Kommunen står och faller med den stora industrin Sandvik. 

Biblioteket 
Behåll Gysinge kommunägt 

Högbo med dess möjligheter till naturliv för alla människor. 

Att alla från 0 - 100 får vård, skola, kultur, helt enkelt en allomfattande 
satsning för kommuninvånarna. 

Ett ännu väl fungerande storföretag med huvudkontor i kommunen. 
Många människor "hängivna" sin kommun. 
Kanske också en gott fungerande kommun? 

Beroendet av ett storföretag. 
På sitt sätt närheten till större kommun som inte vill samarbeta för 
gemensam välfärd. 

Förbättra det politiska intresset bland medborgarna, så att de vill engagera 
sig för kommunen. 
Satsa på bättre äldreboenden så att folk vill bo kvar efter pens. 
Goda skolor! 
Bättre kultursatsning! 
Bevara det värdefulla arvet viktigt med besöksmål mm mm. 

Är inte unikt frånsett huvudkontoret inte flyttat ännu. 
Men geografiska läget i riket borde vara gott ur många synpunkter. 

Företagsamhet, forskning, kultursatsning som under Sandins tid. 
(Bevara "unikt" museum (Rosenlöfs) t ex, där unikt är ett reellt ord) 
God familjestad/kommun med gott boende. 

Sandvik, Storsjön. 
Geografiskt läge lätt att ta sig till Stockholm.  
Familjecentral 

Enkätsvar: Kvinna, 83 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna och man, 55 och 57 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Cykel- och parkeringsvänligt 
Badhus med stadsparken 
Musik 

Dött centrum kvällstid. Saknas central matvarubutik. 
Bristande underhåll på stadshuset 
Konstiga rivningsbeslut t ex Norra IP 
Livlöst torg 
Eftersatt och outnyttjad Kanal. 
Bussarna går utanför centrum. 

Kanalen fram för kreativa idéer 
Bygg om stadshuset till hotell. Flytta kommunkontoret ut till ytterområdena 
eller Sandbacka Park. 
Lägg en spårvagnsskyttel från resecentrum till Torget. 
Gör något spännande och unikt av Torget, ev mässhall, affärer eller 
utställning något unikt, saluhall 

Sveriges dödaste centrum 
Stadshuset med Torget eftersatt och förfallet 
Lediga lokaler i centrum 
Möjlighet för kreativa individer att göra en positiv förändring Sandviken kan 
bli en unik småstad med charm. 

Sprudlande torg med saluhall och Jaguarförsäljning. Spåvagnsskyttel.  
Trevliga båtutflykter längs kanalen, strandserveringar. Kanalen förlängs ut 
till Jädraån. Unik småbåtshamn vid Dalbrittas damm. 

Relativt lugnt och tryggt att bo här. 

Att man väljer bort att satsa på våra barn! Åker man runt och tittar på 
lekplatser så ser man nästan bara förfallna sådan. Barngrupperna inom 
förskolan är på tok för stora! Om ni bara visste vilken skillnad det är på 
stress, ljud och kvalitet med 15 barn istället för 22 3-5-åringar. Det borde 
vara 15 barn + 4 vuxna !!! 

Öppna fler förskolor så man kan skära ner barngrupperna ordentligt - vi 
kommer att få gladare, mindre stressade barn, som blir hörda och sedda 
varje dag. tänk bara att få berätta färdigt utan att fröken måste springa och 
torka nån på toan/svara i telefon/hjälpa någon vid datorn/hjälpa nån med 
vantarna/torka upp för att det har hänt "en olycka" på golvet/duka/torka 
bordet/gå på rast/skriva ut foton/prata med förälder/hälsa barn välkommen 
mm mm (=saker som alla barn har rätt att få hjälp med och får det 
naturligtvis men tänk bara om vi var några färre barn med samma 
personaltäthet. Vilken skillnad för oss!!) Trevligt om nån kunde tycka så och 
satsa på barnen!!! 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar, Kvinna, 35 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Vara den första kommunen som gör "revolt" och satsar på barnen! 

Sandvik och Göranssonska Albert o Anna 

Resecentrum på fel plats. 
Ingen torghandel - livlöst centrum. 
Vad tar kommunen pengar ifrån till Jernvallen (Göransson Arena?) Är det 
från äldreomsorg och skolor? 

Sätt lite liv i centrum med en torghandel. 
Flytta upp resecentrum 
Bevara Gamla Bruket och andra K-märkta fastigheter. 
Förbättra boenden för de äldre 
Förändra ledningen i kommunen. 
Nya Bruket är ett Getto idag så ingen vill bo där. "Gör något åt det!" 

Gamla Bruket 
Sandvik 

Skapa lite trevnad i centrum, mera småbutiker. 
Gör Sandviken till en tryggare stad med mera bevakning så folk törs gå ut, 
ex stadsparken. 

Sandvik AB, Högbo Bruk 
Omgivande natur, särskilt Storsjöområdet och Öjaren. 
Att kommunen har flera större orter utöver Sandvikens tätort. 
Närheten til Gävle, Uppsala, Stockholm 
De goda kommunikationerna (tåg, buss) 

Det stora beroendet av Sandvik AB kan leda till problem. 
Att kommunledning endast (eller nästan i varje fall) satsar på centralorten. 
Ett splittrat kommuncentrum (Mosaiken, Vega/ÖB-området, Hyttgatan, 
Resecentrum) 

Förändra: Bebygg tomma tomter i centrala Storvik och snygga upp gator 
och grönområden. 
Förbättra: Utveckla småorterna mer. Satsa på barnfamiljer där. 
Bevara: Högbo som icke-kommersiellt kulturområde - dock delvis redan 
förstört. Gysinge Bruk och Gästrike Hammarby 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar, Kvinna, 68 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar, Man, 64 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Möjligen det stora utbudet av högklassig amatörmusik som körer, Sandviken 
Big Band, verksamheten på Kungen. 

Gör hela kommunen till ett ekologiskt, energimässigt grönt område. 
Fortsatt satsning på högteknologiska företag 
Fortsatt satsning på ett rikt och mångfasetterat kulturliv. 

Sandvik, kultur, natur 
Vackra gamla bruk t ex Gysinge som ligger nära Uppsala, Sala, Västerås och 
Avesta 

Att inte nyttja södra kommun med Gysinge där det är många turister som 
kommer söderifrån. Dels utveckla Gysinge men också turistinfo. så att de 
lockas vidare norrut i kommunen. 

Gysinge och Österfärnebo-området där vi kan få många nya invånare 
söderifrån. Vi ligger närmare Mälarområdet och Uppsala. Förbättra 
kommunikationerna. Det är billigare att köpa hus här. Vi får mer 
skatteintäkter till kommunen. 

Bra skolor, bra barnomsorg och äldreomsorg. 
Bra kommunikationer 
Det en kommun ska göra. Då vill fler bo där det är bäst att bo. 

Vi har ett multinationellt storföretag 
Högbo Bruk 
Förhoppningsvis Göransson Arena 
Kungsberg 
Parkbadet 

Bruksmentaliteten 
Negativt för butikerna (sämre bussförbindelser) 
Resecentrums placering 
För lite åldringsplatser 

Förbättra kanalens utnyttjande (båtar, sommarcafé) 
Stadshusets exteriör ser för bedrövlig ut 
Bevara och utveckla Sandvikens Sjukhus 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar, Man, 36 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 58 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Kulturlivet i den lilla staden, Bangen, Dunkers arrangemang, Storsjön och 
Emma 

Ev. Göransson Arena 
Kungsberg 

Ganska nära Uppsala och Stockholm. 
Måttliga bostadspriser. 
Politikernas fokusering på skola, kultur och idrott. 

Bristen på direkttåg mot Stockholm, Ljusdal och Sundsvall. 
Centrala Sandviken domineras delvis av trista parkeringar och innergårdar, 
det är för mycket asfalt. 

Det behövs direkttåg mot Stockholm, Ljusdal och Sundsvall. 
Mindre asfalt och mer gräs, buskar och träd i centrala Sandviken. 
Förnya områdena Nya Bruket, Knuten och Tapetseraren - Vem vill bo i ett 
förfallet museum! 

Omvandligen från traditionell bruksort till högteknologisk bruksort. 

Profilering som högteknologisk bruksort. 
Vackrare boendemiljöer i centrala Sandviken. 

Gör Hofors till en del av Sandvikens kommun. Hoforsområdet behöver en 
slagkraftigare kommun. Det som är bra för Hofors, är även bra för 
Sandviken. 

Ingen hänsyn till naturen 

Man behöver ej sträva efter att bli flera innevånare 

Musiken och naturen 

resecentrum, olägligt när man är tjej. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 31, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Man, 55 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 34, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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ungdomsaktiviteter, för få 
att kommunen satsar i skidspåret, låt företag/privatpersoner gå in och 
sponsra. 

satsningar på barnomsorg & äldreomsorg. 
för stressigt som det är idag, för alla både brukare och anställda. 

Närheten till storslagen natur & Sandvik & bandyn 

hemvändare som bott i Sthlm i 12 år 

Sandvik 
Göranssonska Fonderna 
Kulturskolan 
Gamla Bruket 
Sjönära läge 
Högbo 

Sandvik (särbehandling vid ex. rivning/bygglov) 
Bruksandan 
Tidigare "svågerstyre" 
Mindervärdeskomplex 
Stadsparken 

Bevara Sandvik kvar (annars behövs inte Vision 2025) 
Göra kanalen tillgänglig/användbar 
Göra Stadsparken levande - café/restaurang, aktiviteter 

Sandvik 
Kulturskolan 
Föreningslivet 
Att alltid försöka framhålla sig själv som något alldeles extra (irriterande för 
medborgarna)! 

Sandvik 
Proffsigt, renhårigt styre som satsar på barnomsorg/skola/äldreomsorg och 
sätter dessa i främsta rummet - inte visioner 

Jobbar inte på Sandvik! 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 48 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 
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Närheten till kultur, natur, idrott! 
Cykelvägar, i stort sett öve hela staden 
Rusta, Dollarstore, Kicks, Kapp Ahl, Lindex, ICA-MAXI, Toyota, Sandvik 
satsar, rekryterar kompetens till staden. 

"Stängt" centrum! 
Ej cykelväg från Statoil/Årsundavägen till Hedåsbadet och Sörtuttsbadet + 
cykelväg väg 272 mot Högbo. 
Ej tryggt samhälle - oroliga skolor, droger och kriminalitet. 

Öppna staden - ta bort gågator! 
Öppna torget för handel till låga hyror för platser! 
Flytta kommunhuset till Norrsätra! 
Gör Stadshuset till Galleria! 
Bättre skolmat! 
Mer tryggt samhälle! 
Bättre kommunikationer till gävle och  Uppsala och Stockholm 
Stadsinfo.tavlor infart Riks 80 från Falun, vid Prix, Norrsätra 

Rikt kulturliv! 
Bra idrottsaktiviteter! 

Samarbete näringsliv, kommun, medborgare, Göranssons stiftelse, Sandvik 
Satsa på tryggt samhälle- "föräldrar på stan", Brå, mindre kontanter, "nej - 
noll-tolerans mot droger" 

Närhet till allt. Kungsberget, Högbo, bra bomiljö, vackra omgivningar. 
Vackra rabatter och blomuppsättningar på sommaråret. Storsjön, Öjaren 

Dåligt grusat på vintern i centrum 
Jantelagen 

Det mesta är bra. Fler nyktra mötesplatser för ungdomar 

Musiklivet 
Alberts Hall 
Satsningen på handikappade 
Göranssonska Arenan 
Stödet från Göranssonska Fonderna 
Göranssonska skolan 

Samregerande med alla partier 

Enkätsvar: Kvinna, 39 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 74 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Fler 55+boende mjed service i huset 

Att man får bestämma själv var man ska sätta tejpen (på formuläret) 

Sandbacka Park 
Högbo 
Biblioteket  
Sandvik  
Naturen 

Befolkningsutvecklingen.  
Åldringsvården är under all kritik, det är förvaring, inget annat. De åldriga 
som behöver matas lider till 98% av undernäring 
Beroendet av Sandvik 
Polisiärt rår man inte på ungdomsgängen i kommunen, de härjar fritt. Det 
omotiverade våldet i staden har låg prioritet. 

Det behövs ett inhägnat område centralt där hundar och hundägare kan 
mötas 
Ge biblioteket en mer central roll, det är hjärtat i kommunen 
Kanalen måste bevaras och förbättras, sätt press på Sandvik. 
Idrotten/kulturen måste få mer resurser. 
Tågpriserna Sandviken-Sthlm är skamligt höga. 

Man har ett centralbibliotek där servicen är formidabel 
Vi har Högbo 

Utvecklingen av Göransson Arena 
En frisk fungerande kanal 
Bevarandet  av det Gamla Bruket 
Utveckla service/tjänster på biblioteket 

Deras innevånare (ni hoppas väl att jag och många med mig ska säga SAIK, 
nej dom får så mycket ändå, så dom klarar sig bra) 

Att allt, allt satsas i Sandviken. Alla ytterområden är bortglömda. Varför gör 
ni så? Är vi mindre värda? 

Satsa mer på alla ytterområdena. Renovera det som ni tänker riva osv. 

Övrigt 

Enkätsvar: Man, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 50 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Att det mesta av pengar satsas på Sandviken. Men inte ytterområdena. (Ni 
är inte unika tycker jag). 

Att ni satsar på alla ytterområden 

Sandvik med flera industrier och företag 
Sandbacka Park 
Naturen 

Polis, åldringsvård, många hus tvångsanslöts för eluppvärmning, 
befolkningsmängden 

polis, åldringsvård, alla skall ha möjlighet att ansluta sig till samma kostnad. 
Hindra förfall av det vi har. 

Det geografiska läget (finns: högskola, alpinanläggning, sporthallar, Högbo 
Bruk, skogen, havet) Sandbacka Park. Allt nås inom 20 minuter. 

Närheten till allt! 
Gratis bilparkering! 

Saknar lasarettet! Saknar polis 
Många tomma lokaler på stan. Torget="tomt", mera stånd (blommor, frukt, 
kläder m.m.)!!! 

Bevara vad som finn skvar av Gamla Bruket, Valhalla. Jernvallen är och 
förblir Jernvallen. Gör fint/mysigt längs hela kanalen. 

Sandvik 
Högbo Bruk 
Storsjön 
Gamla Bruket 
Kanalen  
Kungsberget 

Sandvik 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 65 och kvinna, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 56 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Kvinna, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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SAIK 
Bangen 
Gamla Bruket 
Högbo Bruk 

Fokuserar för mycket på SAIK bandy, så att andra sporter m.m. kommer i 
skymundan 

Bevara: Gamla Bruket, Högbo Bruk, badhuset 
Förbättra: badhuset, behöver en upprustning 
Förändra: Stadshuset, torget, så fruktansvärt tråkigt och grått. En 
välkommen skylt när man kommer in i Sandviken från riks 80 

Gamla Bruket 
Högbo Bruk 

Högbo Bruk och Gamla Bruket. 
Nya Bruket om det hålls i skick 

kulturen med nationelt stort rykte. 

att inte själva "förstå" vikten av att odla och vidare utveckla kulturen i 
kommun, kultur /mäniska 

kulturen. musik /teater/Sandviken big band/ symforkestern ........ 

musik/kulturen 

förhopningsvis kulturen. musik/teater/osv.... 

Jag fick jobb här på kultursskolan och ryktet finns i hela landet om 
kulturskolan här. så flytten från malmö var lätt: och många kultur arbetare 
runt om i landet känner väll till  
sandviken som kulturstad mindre som industristad.hoppas vi kan fortsätta 
och bygga ut sandviken som kulturstad också. 

De stora företagen som är etablerade här! 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 43, södra Björksätra 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 32, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Ja, svaghet eller dumhet? Det går ju att diskutera. De två sakerna som Ni ska 
börja med att titta på, tycker jag, är förskoleutbudet och lokaltrafiken. 
Om vi börjar med förskoleutbudet så tycker då åtminstone jag att det är 
väldigt märkligt att Ni, med över 30 olika förskolor inom kommunen och 
Sandvik AB som största arbetsgivare, bara har EN dygnet-runt-förskola att 
erbjuda. Det är klart att det inte finns tillräckligt med barn till förskolorna 
då eftersom många av de föräldrar som arbetar skift på Sandvik och som har 
förskolebarn hemma då tvingas lösa situationen privat istället. Detta 
genererar i sin tur färre barn på förskolorna, eftersom utbudet inte är 
anpassat efter efterfrågan och behov, vilket i sin tur genererar i nerlagda 
förskolor, vilket i sin tur genererar i en massa onödig arbetslöshet p.g.a. att 
ingen orkade ta tag i det från början. Det är alltid enklare att klippa ner än 
att bygga upp. Det här är tafatthet och handlingsoförmåga i hög grad. För 
att locka Er lite att ta tag i det här problemet så kanske man ska upplysa Er 
om att det säkert finns en hel del pengar att hämta hem till kommunen i det 
här projektet. 1) De som kan få en kommunal lösning på problemet betalar 
nog gärna in den där barnomsorgsavgiften istället för att tvingas lösa det 
privat. 2) En dygnet-runt-förskola behöver dygnet-runt-personal, vilket 
genererar i fler arbeten och färre arbetslösa (som faktiskt kostar kommun 
och landsting en hel del). 
X-trafik, i sin tur, som står för Sandvikens lokaltrafik och som utifrån 
miljösyfte, om jag har fattat det rätt, ska verka för att fler ska ta bussen 
istället för bilen till arbetet, har ungefär samma problem. Det går väl inte 
med deras sköra utbud av både avgångar och hållplatser. Återigen vill jag ta 
Sandvik AB som exempel eftersom jag tror att det är mest intressant. För att 
kunna ta dig med buss till Sandvik?s morgonskift som börjar kl. 05.45 så 
bör du bo i centrum (vilket inte ger dig särskilt mycket behov av att ta 
bussen till Sandvik), i Järbo eller utanför Sandvikens kommun?s gränser. Jag 
vet inte hur insatta Ni är i lokaltrafiken, men om inte så är det kanske på 
tiden att Ni blir det eftersom Ni faktiskt står och betalar X-trafik med 
skattebetalarnas pengar för att de ska sköta lokaltrafiken på ett BRA sätt. 
Bussen som går ifrån Järbo är nämligen den enda, inom Sandviken?s stad 
och kommun som börjar gå så tidigt på morgonen. Det är även den enda 
som går ända intill Sandvik?s fabriksområde efter ett kort stopp på 
resecentrum för att hämta upp resenärer. Jag håller med Er ? det är väl inte 
så långt att gå ifrån resecentrum till Sandvik. Det är det inte heller. 
Problemet är hur man ska ta sig TILL resecentrum i tid för att kunna stiga 
på den där bussen och komma i tid till arbetet. Man kan ju alltid gå, tänker 
Ni kanske, men då tror jag inte att man besvärar sig med att ta bussen den 
sista biten när man ändå nästan är framme. Dessutom så ska Ni veta att 
Sandviken är drygt 6 km brett och ca. 7 km långt och vem tar jättegärna en 
sådan promenad mitt i vintern när det kanske är snöstorm och glashalt. 
Även det här skulle generera pengar till Kommunen eftersom fler säkert 
skulle börja ta bussen istället för bilen (och tänk på alla de som inte kan ta 
bilen av olika anledningar) bara Ni börjar att lyssna på vad Sandvikens 
kommuninvånare har för efterfrågan på företaget X-trafik. Det hjälper ju 
inte att Ni har en av Sveriges dyraste lokaltrafikstaxor. Det finns flera dåliga 
exempel på X-trafiks utbud och engagemang, men den här texten är redan 
lång. 
Som en sammanfattning så skulle jag vilja säga till både Sandvikens 
kommun och X-trafik att se sig själva som ett företag och Sandvikens 
kommun, med förorter, som sina huvudkonsumenter. Låt tillgång och 
utbud gå hand-i-hand med efterfrågan och behov (så länge det är möjligt). 
Det är helt absurt att det har kunnat pågå så här länge utan att någon har 
opponerat sig tidigare (Jag är inflyttad sedan 3 år tillbaka)! Vilka 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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väldisciplinerade och fogade kommuninvånare Ni måste ha! Men, frågan är 
om det är bra i längden! Svik nu inte oss kommuninvånare utan se nu till att 
verkligen göra något av den här ?Vision 2025? och lyssna på vad folk har att 
säga och visa lite konkreta förändringar! 

Jag vill både förändra och förbättra ovan nämnda ämnen/områden! 

De trevliga Sandvikarna! 

Ett riktigt framgångsrikt ?Vision 2025? där rösterna verkligen blev hörda! 

Sandvik, Göranssonska, IT-satsning i skolorna, närheten till natur och 
friluftsliv, Bra skolor 

Svag ekonomi, alla neddragningr i bl a skolor. Dyra kostsamma, icke 
lönsamma projekt. Snedfördelning av resurser. 

Satsa mer på ytterområdena. Vi vill också ha fina utsmyckningar i rondeller 
och på andra platser. Satsa mer på ungdomar även i ytterområdena. Som det 
är nu satsas allt centralt. 

Fria parkeringar 

En kommun som värnar om hela kommunen (inte bara de centrala delarna) 

1. Öppna upp gågatan, så trafik kan åka från resecentrum till Gävlevägen( 
kan vara tidsbegränsat ).Vill man ha en gågata kan det vara Köpmangatan. 
Centrum är "dött"efter kl. 13.00 på lördagar, låt caféer ha öppet på söndagar 
och längre på lördagar.  
2. Tomma butiker ser inte bra ut. 
3. Sandbacka Park har blivit alldeles för dyrt för alla skattebetalare. De 
medlen skulle ha gått till skolorna och äldreomsorgen.  
4. Det är för många chefer och för höga löner för dessa, bör minskas. Chefer 
inom kommunen har en tendens att sitta för länge på sina poster, de får 
ingen verklighetsförankring och då blir besluten ogynnsamma vad gäller de 
som är anställda och deras arbetsplatser. 
5. I ytterområden förväntas de boende ta ett större ekonomiskt ansvar vad 
gäller t. ex upprustningar av byggnader som t.ex FH. som vi då tycker hör 
till kommunens ansvar. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 51 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 51, Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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1. Turistbyrån bör flyttas omgående till Resecentrum med öppethållande 
som gynnar turister inkl. lörd. o sönd. Borde vara en självklarhet! Lättare att 
hitta dit och där finns P-platser. Skyltning till turistbyrån ska sitta vid alla 
stora infarter till S-viken.  
2. Vandrarhem och alternativa hotell/pensionat borde ordnas mer centralt. 
Speciellt nu med tanke på att Göranssonska Arena blir byggt. 
3. Under sommaren kunde Kanalen genom centrum göras mer attraktivt 
genom att placera ut snygga bänkar och lite bord, planteringar, café och 
glasskiosker. Trampbåt/båtuthyrning. När man själv är på semester på andra 
orter har de oftast ordnat det mycket trevligt utmed vattnet men små 
serveringar och sittplatser. Då har man ofta tänkt : så här mysigt kunde ju vi 
också ha det. 
4. Riv inte Sandvikens själ! Ni är så pigga på att riva allt gammalt. Bevara 
och tänk om! Det kan man använda till andra saker än det var till från 
början. Det ser man också i andra städer och det är ju så mysigt att gå bland 
gamla kvarter. 

1. Hela Högbo Bruk med dess omgivning. 
2. Gratis parkering. 
3. Att det behövs 3 st. kommunalråd, för en så liten kommun! 

1. Göranssonska Arenan 
2. Större satsningar på vård, skola och omsorg. 
3. Betydligt mindre barngrupper. 

Att det finns möjlighet till jobb och att inte det är så långt att pendla. 

Att man skall satsa så enormt på en liten sport som bandy. 
Att det inte finns torghandel. 
Att kunna fatta ett beslut stort som litet med föankring i relaitet. 

Ta bort en massa "gamla gubbar o tanter " som sitter och styr Sandvikens 
Kommun idag och sasta på basen istället. 

Möjligvis skrytbyggen som Teknikparken och Arenan 

Att få en politik som fungerar i relaitet och inte en massa uppskattningar 
som ni fattar era beslut på. 

- Närhet, trygghet, familjen är nära.  
- Gratis parkering!  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 48 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 28, Umeå 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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- Högbo Bruk  
- Biblioteket är helt fantastiskt med sina öppettider. 

Litet utbud av föreningar, öppettider på Söndagar, nu bor jag i Umeå men 
är uppvuxen i Sandviken, i Sandviken är allt stängt på Söndag som är en av 
de lediga dagarna då man kan hitta på något. Detta borde man göra något 
åt.  
Utbudet av affärer för ungdomar är mkt dåligt! Man borde försöka få in 
några affärer för dem då detta får ungdomarna att stanna i city vilket leder 
till att de även kommer att äta och fika mer i stan vilket är possitivt för alla. 

- Isbana på jerntorget (typ kungsträdgården)så man kan åka skridskor i stan. 
Gärna något matstånd i närheten till detta. 
- Cafe i Stadsparken så man kan fika samtidigt som man är där med barnen. 
Viktigt med mötesplatser så att det blir naturligt för människor att vara där. 
Nu finns inte mkt som drar folk till stadsparken.  
- Skateparken borde ligga i stadparken för att dra dit ungdommar. All rörelse 
är bättre än som det är nu.  
- Söndagsöppna affärer och cafén i city. 
- Cafe i gamla bruket för att knyta an till vår historia tror att det skulle vara 
mkt uppskattat hos befolkningen.  
- Affärer för ungdomar , tex kläder.  
- Levande torg, älskar rådhus torget där det är liv och rörelse mkt pga de 
snabbmatsvagnar som står där.. alltid kö och en anledning att vara på torget. 
subventionera gärna torghandeln då det ger mkt till atmosfären.  
- Billigare busstaxa då fler kommer att åka vilket är en stor fördel för miljön. 

Närhet, Göranssonska arenan, Kungsberg, Gysinge byggnadsvård, storsjön 
med möjligheten att komma nära även om man inte äger stuga. 

Satsa på ett närsjukhus som ett dragplåster för nya läkare med både 
forskning och undervisning. Pendlingsmöjlighet till gävle, uppsala och 
stockholm. 

Boendeort 
Umeå (men är ofta i Sandviken) 

Närhet till bad, skog, livsmedelsaffärer & främst närköp (som bör bevaras). 
Idrottsutbudet 

Att bussarna som går till Valbo - Gävle - Hofors inte går igenom stan. DET 
VAR BÄTTRE FÖRR! 
Att det inte finns ngt som drar. 
Att Friskis & Svettis inte finns. 
Man bör laga skolmaten på respektive skola med äkta råvaror. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt  

Enkätsvar: Kvinna, 36 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Utbyggnad av Parkbadet. 
Flera gymnasieinriktningar & vara rädd om de som finns.  
Kanske mer bidrag till skolorna. 
Fler lärare. 
Hemlagad skolmat. 

Bra förutsättningar inom idrott för barn. 

Få centrum att blomstra, satsa på ungdomar. 
Blomstra menar jag inte blommor utan få liv i stan igen genom att låta 
bussarna stanna till där de stannade förut på torget. 
Ge oss en anledning att välja shopping i Sandviken istället för Valbo eller 
Gävle. 
Få in turismen. 
Camping i Högbo exv. 

Biblioteket, kyrkorna är mycket värdefulla. Busshållplatsen vid centralen är 
funktionell och bra.  
Grönområdena är fina. 
Att ha gågata är bra på Hyttgatan. 
Folkets hus är bra, men synd att kaféet stängdes. 

Att hälsocentralen i centrum förflyttats, jobbigt för gamla.  
Att man accepterar att ungdomen dricker sig fulla och inte ger dem bättre 
alternativ än skrikiga disko och krogar under veckoslutet. 
Varför finns ingen polis i en stad på 30 000 invånare? Det är otryggt att gå 
ut sena kvällar, att åka hem från arbetet efter kl 21 o s v. borde ändras. 
Kanalen borde renas och rensas för att få den vacker. 

Ge ungdomar en bättre uppväxt. Insätt FÖRBUD mot alkoholvaror. Sluta 
att sälja cigaretter, eftersom det ändå är förbjudet att röka överallt.  
Inrätta danskurser för unga (vals, tango, etc) Från 13-16 år. Från 17-20 år. 
Från 20 och uppåt. 
Inrätta kaféer med diskussionstillfällen inom olika områden (allt från 
religion - tro - till miljöverksamhet och mobbing). 
Bevara gamla byggnader, jordkällare etc. Gör som Falun. Bevara kulturarvet! 

Sandviken är en ljus stad med fina omgivningar; Högbo, Hedåsbadet och 
Sörtutt, skogar, områden med kor och hästar, mycket behagligt. Stora 
kyrkan ligger vackert med parken nedanför och begravningsplatsen bakom, 
vackert! 

Att man behåller bruksområdet som det är (förutom den vita färgen de 
målat verandorna med på Storgatan, det ser hemskt ut mot den guloranga 
husfärgen). Att man ser till att nödvändiga institutioner finns på plats så 
Sandviken inte blir en sovstad. men att man icke heller lider av 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 68 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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storhetsvansinne inom byggbranschen för att bli först och störst i världen. 
Behåll enkelheten. 

Liten, lugn stad 
Aktivt föreningsliv 
Bra kommunikationer lokalt och till Valbo och Gävle 
Utmärkt bibliotek 

Bruksandan och Jantelagen!!! 
Sjukvården - springvikarier 
Brist på äldreboende 
Brister i äldreomsorgen 

Mindre skattepengar till sportarenor 
Fler 55+ bostäder 
Bättre vård och omsorg 

Sandviken är definitivt inte unikt (möjligen är Göranssonska fonderna unika 
med de är inte kommunala) 

Sandviken behöver inte vara unikt. Det räcker att vara en bra stad att bo i. 

Kullturen, folkbiblioteket, kulturskolan, författarna. 
Högbo Bruk 
Åshammar och Österfärnebo 

För stora barngrupper på dagis 
För lite jämställdhet 
Eftesatt underhåll och skötsel av vissa bostadsområden (Nya Bruket) 

Jag vill förbättra jämställdheten! 
och förändra barngrupperna på dagis. 
Bevara Högbo Bruk! 

Bruken, kulturen, naturen 

Kulturhus, jämställdhet, förskola 

Enkätsvar: Kvinna, 59 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 33 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik AB 
Sandvikens nya arenor 
Kulturmiljöer Högbo och Gysinge 

Äldreomsorgen och skolan samt avveckling av sjukhuset 

Skolväsen 
Äldreomsorgen 

Sandvik 
Arena Jernvallen 
Högbo Bruk 
Gysinge 

Göransson Arena 

Högbo bruk och arenor 

Vi har svårt att behålla våra ungdomar i kommunen. 
Vi har ett centrum som många uppfattar som dött. 

Ta bort norra idrottsplatsen 

Sandvik AB 
Högbo 

Göransson Arena 

Kultur, friluftsliv, Sandvik. 
Närhet till Stockholm.  
Lagom stor stad. Att man kan cykla var som helst närhet till allt. 

För många kommunalråd ger lite förtroende, är bättre med 2 starka 
kommunalråd. Samarbeta mer med Gävle 

Bevara den gamla kulturen. 

Enkätsvar: Man, 67 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 77 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 66 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Behålla det goda samarbetet med Sandvik. 
Ta bort jantelagen. 

Skidspår i Högbo - konstfrusna. 
Kan se opera från Metropolitan. 
Alla aktiviteter i Högbo. 
Göranssonska fonderna. 

Göranssonska fonderna. 
Utvidga buss - tågnätet Stockholm - Göteborg - Europa. 

Sandvik AB 
Stödet från Göranssonska fonderna 
Kulturen: Symfoniorkestern, Big Band, Kammarmusikföreningen 
SAIK 

Närheten till Valbo. 
Närheten till Gävle och centraliseringen av Landstingets verksamhet 

Trafiksituationen håller på att bli ett problem. Lagar och regler följs ej. Man 
cyklar på trottoarerna, gångfartsområden respekteras ej. Mopeder kör för 
fort överallt. Sandvikens politiker borde arbeta för att en större del av 
trafikövervakningen kunde ske av de lokala trafikvakterna. För detta krävs en 
lagändring. Om de lokala trafikvakterna fick rätt att ingripa mot flera 
mindre trafikförseelser, bötfälla de skyldiga och om dessutom boten direkt 
kunde tillfalla kommunen, så kunde verksamheten vara självförsörjande. 
Allmänheten skulle vinna på detta genom bättre trafikmiljö samt ökad 
medvetenhet om att man som samhällsmedborgare har skyldighet att följa 
regler och lagar. Barn och ungdomar får tidigt lära sig detta, vilket i en 
förlängning kan ge positiva effekter i form av minskade lagöverträdelser i ett 
vidare perspektiv. 

De fria parkeringarna 

Mkt aktiviteter 

Inga tydliga övergångsställen. 
Det är ingen bra lekplats på Murgårdsskolan. 
Det är för få bra lekplatser. 

Förbättra klätterställning på skolan. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 62 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man och kvinna, 9 och 7 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Tydligare övergångsställen. 

Mkt bra skolor och lärare. 
Sandvik. 

Åka bilar i luften. 

Ytterområdena ex. Hammarby, Högbo, Kungsberg. 
Naturen med sjösystemet, skogen och bergen. 
Närhet till Stockholm och Gävle. 
Framtidstron och att kommunen törs göra satsningar. 

Största svagheten och den är väldigt stor är  centrumfixeringen det vill säga 
att ytterområden och de mindre byarna har en tendens att glömmas bort. 

Förändra:Acceptera att ytterområdena också måste räknas med i Sandvikens 
kommun. 
Placera ut verksamhetskontor i de mindre byarna.....allt behöver inte 
placeras i Sandviken. 
Förbättra:Bussförbindelser till ytterområden. Skötsel av grönområden i 
småbyar. 
Bevara: Byskolorna och förskolorna. 

Ytterområdena, Hammarby, Storvik, Ö-färnebo, Årsunda, Åshammar, 
Kungsgården, Järbo. 
Alla dessa byar har specialitéer. 
Sandviken är också bra med all service och bruket förstås. Trevliga affärer 
och restauranger i stan. Bra bibliotek. 

Om vi marknadsför HELA kommunen och visar på allt fint och bra som 
finns här, med alla byar tillsammans, med Sandvikens stad tror jag att 
många fler kan tänka sej att flytta hit. 

Mågfalden i strukturen i kommunen. Levande landsbygd, vacker natur med 
nationalparken som pärla. En liten industristad med jättekoncernen 
Sandvik. 

En inåtvänd politik, bara innerområdet = Sandviken, omfattas av tidigare 
visioner och utvecklingsarbete. Satsningar endast inne i Sandviken. 
Göransson Arena, etc fast även vi utikring har samma behov. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 51, Gästrike Hammarby 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 46 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Decentralisera, inom varje område bör finnas en grundnivå - skola som ej 
hotas så fort skolverket får ont om pengar, bibliotek, idrottsanläggning: Det 
blir mycket dyrt för oss med barn som ska skjutsas långt. 

Tidigare hade jag svarat "medborgarna nöjer sig med litet" till skillnad från 
Gävle där det fattas för medborgare dyra beslut, Kulturhuvudstad, 
Alderholmen. Men efter ha sett de första "justeringarna" för oss 
skattebetalare när det gäller Göransson Arena, 50 miljoner, stämmer det nog 
inte längre. 

Att kommunen tar tillvara de olika värdefulla bitarna, inte bara i turistisk 
satsning, utan även när det gäller byggnation av bostäder och 
marknadsföring av bra livskvalitet. 

Högbo, Storsjön, Högbo ridklubb, Saik Bandy, Sandvik 

Centrums planlösning. Behövs mer affärer, Busstation i fel ände, inga 
mataffärer på stan. 
Misstaget med Sandbacka Park. 
För stora barngrupper i förskolan, 
Dåligt med resurser i skolan. 
Hög kriminalitet och mycket stökiga ungdomsgäng. 
Hög kommunalskatt 

Kanalen och stadsparken bör rensas upp. Tänk att kunna paddla kanot längs 
pensionärsstigen. 
Bättre lekplatser, fotbollsplaner (som kan spolas på vintern) 
Mindre barngrupper på förskolorna 
Satsa på barn- och ungdomsidrott 

En bra småstad 
Sandvik 

En genuin satsning på förskolor och skolor. Stora barngrupper gör otrygga 
barn som inte trivs i skolmiljön och därför ?spårar ut?. Barnen är vår framtid 
och Sandvikens främsta medborgare. 

Stadsparken, Högbo Bruk. 
Fria parkeringar i mycket god tillgång. 
Trevliga bostadsområden. 
Att Sandvik finns och vill fortsätta i kommunen 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 29 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 70 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Centrum som håller på att avfolkas.  
Att kommunledningen inte kan planera. Sandbacka Park, skidspåret i 
Högbo, Göransson Arena allt byggs utan underlag, planering, 
kostnadsberäkning, anbud. Idag idé i morgon byggstart. En kraftigt 
svällande stab av byråkrater som sitter på livstid ? kan aldrig rationaliseras 
bort. Brådska ger ingen framgång eller utveckling. 

Bygg äldreboende 1-plan i stadsparkens ytterkanter ? inga hotell eller arenor 
i parken. Ta krafttag mot klotter o bus ? aktivera alla poliser som sitter i 
sta´ns polishus till yttre tjänst. Har aldrig sett en polis i stadsparken. Bevara 
Högbo o stadsparken i nuvarande skick. Minska ner invandringen i 
kommunen kraftigt. Det är inte dom som behöver hjälp som kommer hit 
utan dom som kan betala för att komma. 

Högbo med sina promenadstråk och skidspår, fin miljö med gamla 
byggnader, många med verksamhet i.  
Göranssonska fonderna som hjälper hela samhället. 
Sandvik ? en världsindustri som trivs i Sandviken. 
Bra cykelvägar inom tätorten. 

Göransson Arena om den sköts väl.  
Välutbyggt äldreboende.  
God företagaranda. 
En ute i samhället synlig poliskår även efter 17.00. 
Kungsberget, alla små sjöar och naturen. 

Närheten till berörda politiker 
Infrastrukturen samlad i få bolag 

Skolorna ? glest med personal i grundskolan och på fritids. Tänk på våra 
barn som vår viktigaste investering 

Ge skolan ökat stöd, kanske genom att lägga ned de skolor som har lågt 
elevantal; Jäderfors, Österfärnebo 

Gamla bruket 
Storsjön 
Högbo Bruk 
Kungsberget 

Utnyttja Storsjöns potential; strandpromenader, väl underhållna badplatser 
och restauranger, en till bemannad camping. Bygga småstugor nära sjön så 
att även mindre bemedlade och pensionärer kan köpa sig ett hus med 
underbart läge. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 43 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik 
Många vackra ?naturpärlor? runt om i vår kommun 
Om olika bostadsområden runt om i kommunen underhålls och hålls 
fräscha är det en styrka. 
Ett rikt musikliv. 

Ett centrum med gapande hål av tomma affärsetableringar. 
Ett dött centrum kvällar och helger. 
Bättre kommunikation och lyhördhet kommun-landsting-ortsbefolkning 
behövs. 
Underhåll av bostadsområden, gator o offentliga platser är eftersatt. 

Håll efter och underhåll bostadsområdena. Mycket av underhåll saknas idag. 
Ett centrum som lever ska eftersträvas. 
Ta vara på det engagemang ortsbefolkningen visar. 

Sandvik, ett världsledande företag i sin bransch 
Gamla och Nya Bruket, Högbo, Årsunda, Österfärnebo, Kungsberget, 
Gysinge och all den vackra natur och modernt bostadsbyggande. 
Kulturarrangemang som drar folk från hela Sverige 

Bevara och underhåll de värden som finns idag. Förtäta varsamt de områden 
som går med bostadsbebyggelse och industrier där det efterfrågas. 
Många fritidsaktiviteter för alla åldrar och kulturfrågor prioriteras. 

Vi har många möjligheter för idrottsarrangemang 

Vi satsar för mycket på sport och för lite på kultur. 

Att vi har det enda tryckeri i Sverige som är i sitt ursprungligas skick. 

SMÅSKALLIGHET - Närhet - Framtidstro - JÄRNVILJA - Tilltro till 
människan 

Gapar ofta över för stort stycke. Exempelvis den enorma tilltron till 
datoriseringen och centraliseringen i kommunen. ALLDELES FÖR 
OMFATTANDE A-D-M-I-N-I-S-T-R-A-T-I-O-N. 

Enkätsvar: Kvinna, 69 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 17, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 59 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Anställ LEVANDE MÄNNISKOR istället för ALL DATORISERING 
inom polisväsende (finns det?), skolan, åldringsvården och sjukvården!!! 

Sandvik, Högbo, Kungsberget, Storsjön och Gysinge. 

En snabb förändring av GYMNASIE - HÖGSTADIE-struktur med hjälp av 
bättre samarbete mellan SANDVIK och KOMMUNEN. 
Tack för ordet och lycka till!!! 

Sandvik, Högbo, Biblioteket 

Dött i centrum 

Låt centrum leva upp, ej pensionärer som vill att det ska vara tyst efter kl 
20.00.  
Utnyttja kanalen bättre. Skulle kunna vara en av höjdpunkterna med 
Sandviken att gå en promenad vid eller åka kanot på. Ta vara på alla 
utländska besökare från Sandvik. 

Sandvik, Högbo. 

Kanalen, mysigt centrum, sammanhållning i kommunen, närhet och 
tillgänglighet till Storsjön. 

"Sandvik", Högbo, Öjaren, Storsjön, Göransson Arena.  
Musik/sång. City och blomarrangemang fint. Men tomt på folk. Tråkig 
stad. Ger inte någon aha upplevelse. 

Inte nog kunniga personer i ledningen. Det skulle vara större intresse av allt 
i kommunen. Om vi hade starka förebilder som vi kände stort förtroende 
för. Ibland undrar man om det är viktigare att ha rätt politisk färg än 
kunskap. 
Har kommunen "kunskapsförakt". 

Låt alla gamla, sjuka, handikappade barn bo i Sveriges bästa kommun. Det 
vi ger till behövande får vi dubbelt igen. 
Stadhuset är fult. Måste rustas. 

Göranssonska fonden 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 36 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 61 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Högbo Bruk - Sandvik 
Sång och musikliv 

OBS! Alla serviceboende skall ligga centralt i staden för att komma ut i 
affärer kafé. 
- Hög trivsel faktor. Alla mår bra, för alla blir sedda efter de behov man har. 
- Inget är omöjligt -allt går att ordna 
utan att det behöver kosta multum. 
- Många bra utbildningar så vi får hit de unga släktet då blir det fart på stan. 
Ungdomar letar sig till andra ungdomar. 
- Högskola 

Sandvik 
Kungsberget skidanläggning 
Göransson Arena 
Saik bandy 

Dålig service i ytterområdena. 
Dålig planering av förskolor och skolklasser (nedläggningar och nyöppnande 
av förskolor, skolor hela tiden) 
Katastrofalt obefintlig styrning POLITIKER 
REKTORER -LÄRARE ned till skolklasserna. 
Mer besök av politikerna i skolan se lärarens jobb med alla invandrar barn 
+de svenska. 

Bevara Högbo, alla badplatser i ytterområdena där behövs en upprustning. 
Eget kök i förskolorna för att bevara mattraditionen + att barnen ska få 
känna lukten av mat. 
Se till att döda torget i Sandviken blir levande torget med torghandel. 
Fördela invandrarbarnen på alla skolor i kommunen. 

Högbo med Björk & Berries 
Kungsberget 
Högbo Bruk 
IT satsningen i skolan 

Satsa på de små exportföretagen som genererar stora inkomster (tex Cibes) 
Försök få tillbaka Äventyrarna till Högbo (tänk på turismen) 
Små barngrupper i förskolan. 

Starkt föreningsliv, barnaktiviteter, närhet till "gratis" natur, sjöar och båtliv, 
gratis parkering. Överhuvudtaget bra förutsättningar för FAMILJELIV. 
Närhet geografiskt till övr Sverige. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 50+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 55+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Skev stadskärna. 

Förstärkning av stadskärnan. Vill vi till shoppingcentrum finns Valbo! ÖB, 
Lidl, Rusta mfl är själsdödande även om de drar folk. Behövs kraftfull 
satsning på bättre äldrevård, mindre barngrupper och mera resurser på 
förskolor. Det ska vara lockande att flytta till Sandviken men också att bo 
kvar livet ut! 

Stärk det som redan är bra. 
Gammalt möter nytt i Bruket/modern arkitektur 

Var ihärdig och se för övrigt ovan. Ge mycket mervärde till barn och 
ungdom, idrotts- och fritidsaktiviteter men prioritera vuxna till hands för 
dem. Vuxna måste ingå även kvällstid på stan. Kanske mera kulturutbud? 
Stadsvandringar, historia, fler evenemang på Valhalla? 

Friluftslivet - Närhet till många "pärlor" såsom Storsjön, Högbo, 
Kungsberget. 
Sandvik AB. 

Jantelagen. Beroende av en stor arbetsgivare Sandvik. Svårt för små 
företagare att utvecklas. Vi värnar ej om det lokala avseende handeln i 
centrum. Dålig kompetens hos politiker (vem som helst kan visst bli det 
bara man är fackligt aktiv!) Vi präglas av ett gubbvälde inom politiken. 

Bevara och utveckla friluftslivet -Attraktiv turism! 
Förändra -Politiska sammansättningen. Nytt parti med nytänkande, visioner 
och mångfald. 

Sandvik AB med dess historia och en mycket hög kompetens. 

Sandvik AB kvar med sitt huvudkontor. Inflyttning som medför 
nytänkande. Utveckla våra "pärlor" enl ovan. 
Politiker med gott anseende och hög drivkraft. 
Främja företagandet. 

Silar mygg och sväljer elefanter. Dvs satsar enorma medel på få, stora 
projekt, men glömmer dom små som många gånger kan betyda mycket, 
trots små kostnader. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 41 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 60 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Sköt om Jädraån bättre. Fortsätt ta bort sly och förbättra "pensionärsstigen" 
ända till Prästbricken. 

(Dialekten...) 

Förbättra: Biljettexp. Upptåget, SJ. Måste nu ta mig till Gävle. 
Samordning av tidtabellen Gävle-Sandviken. 
Önskar att Biblioteket öppnade kl 10. 

Kammarmusikfestivalen 

AB Sandvik 

Sandviken är ingen "stad" utan består av utspridda byar i skogen - 
Björksätra, Norrsätra, Vallhov etc. Sandviken kunde varit en betydande stad 
om man skarvat på det befintliga centrumet och gjort staden till ett 
kommersiellt centrum. Nu blev det bara misch-masch! Och inbjuder till 
segregation! 

Lär av historien - förtäta "staden". 

Exempel på en felplanerad samhällsbildning. Kan i så motto utgöra ett 
varnande exempel för andra orter med växtvärk! 

Om vi kunde bryta det alltför långa enpartistyret! 

Sandvik AB 
Friluftsområdena 
Bra bostadsområden 
Alla våra ungdomar, var rädd om dom. 

Kanske vi är så (för) beroende av Sandvik om det skulle hända något 
negativt vid Sandvik. 
Flyttar ut butikerna utanför centrum (livsmedel). 
Vi får inte släppa sjukvården till andra orter (Gävle). 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 71 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man, 75 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 65  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Behålla dagkirurgen kvar i Sandviken. 
Utöka sjukvården slippa resa till andra sjukhus för vård. 
Mera livsmedelsbutiker i centrum. 

Vi får en idrottsanläggning Göransson Arena. 
Högbo friluftsanläggning och Storsjön som den är idag. 

Att vara ett föredöme bland Sveriges kommuner.  
Vara i framkant när det gäller äldreomsorg/boende. 
Skolan från förskola till gymnasiet, arbetsmarknaden inom kommunen. 
Man har ju faktiskt Sandvik och Göransson som backar upp mycket inom 
kommunen. 

Det skall kännas tryggt att bo i Sandviken för barn, ungdomar och äldre - 
för invandrare som svenskar. 
Patrullerande poliser på stan! 

Högbo Bruk, Göransson Arena, BJ Friidrottsarena, Kungsberg, Storsjön, 
Sandvik AB, Badhus - simhall. 

Fler restauranger enbart salladsbarer osv, caféer, tehus. 
Resecetrum - biljettförsäljning - städade toaletter. 
Torghandel på lördagar! 
Större utbud på affärer. 
Ungdomens Hus! 
Musikens Hus! 
Underhålla Stadsparken med planteringar, bänkar mm. 
Underhålla o förbättra Dalbrittas kanal, ev båtturer. 

Se Sandvikens styrkor; 
Idrottsarenorna idag Jernvallen, Högbo Bruk, Norra IP 
Sandvik AB 

Fler förskolor eller fler anställda / barn. 
Se till att barn och ungdomar som har jobbiga hemförhållanden tas om 
hand för att slippa hamna i brottslighet. Det ska vara bra att få växa upp här. 
Parker o allmänna platser underhålls. 
Låta invånarna ta mera ansvar runtomkring där de bor. 
Nationaldagen firas med fri korv - glass ex vis. Pompa och ståt!! 
Få fler att åka kommunalt - billigare biljetter. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 57 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 



 
 
 

107

Högbo Bruk 
Göransson Arena 
Sandvik 
Kultur- och fritidsutbudet 
Restaurangskolan 

För svag att se över personaltätheten.  
För många dåliga chefer. 
Man kan inte behålla alla överblivna f d chefer. 

Bevara Murgårdsskolan 
Var rädd om Högbo 
Förbättra för föreningslivet 
Vad kommer att ske med åldringsvården? 
Lägg ned konsthallen 
Lägg ned Tillväxtnämnden (KS frågor) 

SANDVIK 
Göransson Arena 
Föreningslivet - inkl. musik 
Högbo Bruk 
Kungsberget 
Sandbacka Park 

Göransson Arena 
Satsning på skolan 
Satsning på föreningslivet 
Bostäder vid våra fina miljöer, ex Högbo o Storsjön 
Ändra nämndorganisationerna (slå ihop vissa nämnder för bättre effektivitet) 

Alla som bor här + natur + Sandvik. 
Närhet till grannkommunernas styrkor. 

Jante och den grabbiga mentaliteten. 
Att arbetet inom kommunen sker i stuprör istället för hängrännor. 
Behövs ett tillväxtkontor? Vad gör dom där förutom att kosta medel. 

Nämnder och förvaltningar måste börja se Sandviken som en kommun. Alla 
behöver inte profilera sig på andras bekostnad. Det finns miljonstäder som 
styrs av en mycket mindre "grupp" än den vi har i Sandviken! Övertalighet 
inom den offentliga sektorn tar man inte tag i, ibland kan man ju må bättre 
utav att bli arbetslös istället för att finnas på ett arbete som "inte finns". 
Lägg mer energi på att få bort "grabbigheten" 

Enkätsvar: Man, 71 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 54 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Sandvik + ? 

Om vi gick ihop med våra grannkommuner och bildade en storkommun. 
Gästrikland (Gästrikstad - Guesttown) 

Att det finns ett stabilt företag "Sandvik". Bra fritidsutbud. Jernvallen, 
Högbo, Storsjön, badhuset. 

Saknar sjukhuset. Ett utarmat centrum. 

Förbättra tryggheten på gator, parker och torg. Åtgärda klotter och annan 
förstörelse. 

Nära till naturområden. Bra utbud för alla åldrar och kategorier. 

Sandvik, fin natur, bra lägen, Högbo, Gysinge mm.  
Många marknader  
Dem som är inflyttade  

Bruksmentaliteten!! Jantelagen!  
Ingen är äkta glad och positiv!  
De flesta ursandvikare är insnöade med skygglappar!  
De flesta har svårt för förändringar/nya människor!  
För mycket invandrare  

Fler caféer som har öppet kvällstid och helger (söndag)!!  
Fler affärer  
Positivt tänk, föredrag/föreläsningar — gratis för alla  
Mer reklam om att vi ska förändra Sandviken  

Sandvik, Mackmyra, Högbo, Kungsberget  
Att det ligger nära Gävle  
Fin natur  
Mycke och göra i Gävle  

Arenan, Sandvik, naturen, Mackmyra, Högbo  
Mysig mellan stad(!!) 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 72 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Enkätsvar: Man och kvinna, 28, 31 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

 Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?   
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Utveckla Jerntorget. Titta exempelvis på Bollnäs som har stor torgförsäljning 
torsdag och fredag. De har ett stort tält med försäljning av bl. a. frukt och 
det är massor av folk och rörelse. Sandvikens centrum är öde efter kl. 6 på 
kvällen. Detta skulle skapa liv och rörelse! 

Hej  
Jag som skriver detta har bott i Sandviken sen 1965, med viss bortovaro 
p.g.a. jobb . Sandviken har förändrats enormt. PÅ gott och ont.  

Jag ser de fantastiska fördelarna med friluftsliv, gott om utrymme, gratis 
bilparkering, kulturskolan som inte är så dyr som på många andra platser 
och oftast har bra utbud och platser. Göranssonska skolan är ett plus. Att 
Sandvik går så bra och bidrar med så mycket som gagnar samhället, tror jag 
inte riktigt folk inser. Göranssonska stiftelserna bidrar ju helt enormt. Vårt 
badhus kan vi vara glada för. De som bor i Sandviken kan känna sig 
bortskämda. Tänk bara att kunna cykla överallt. Ett utomordentligt 
bibliotek Tänk på Göranssonska Arenan. Vilken grej! Kulturutbudet är det 
heller inget fel på för en så liten stad, men men men.  

Jag anser att kommunen måste hävda sig mer gentemot Gävle. Det gäller 
naturligtvis framför allt sjukhuset. Vi måste kunna dagkirurgi enklare 
röntgen m.m. i Sandviken. Idag klarar Sjukhuset i Gävle inte av situationen 
och ändå flyttar man saker från Sandviken. Hur ska vi få folk att bosätta sig 
här om inte sjukvården fungerar. Hälsocentralerna får inte läkare. 
Äldrevården verkar gå på knäna.  
Varför är det så många som pendlar till Sandviken, dag- eller veckopendling? 
Hur ska vi få hit familjer där också kvinnan kan få jobb. Ibland faller 
faktiskt rekrytering eller bosättning på att kvinnan i familjen inte får jobb.  
   
Skolorna. Varför fungerar inte de kommunala skolorna. Varför vet man inte 
långt i förväg om nödvändigheten av indragningar? Barnen dyker ju inte 
upp plötsligt på arenan. Det är så många frågor där de styrande verkar vara 
tagna på sängen. Det är oerhört viktigt att folk på Sandvik och i sjukvården 
flyttar hit och inte pendlar. Mycket mer positiv approach till 
egenföretagande behövs på alla områden även skola, vård och omsorg. Man 
är kvar i det gamla alltför mycket. Se till att dugliga människor får möjlighet 
att starta eget inom dessa problemområden. Lite mer variation inom skolan. 
Alla barn passar inte i det kommunala skolväsendet. Daghem och skolor 
med olika inriktningar måste få mer plats. Jag tycker det är väldigt viktigt att 
vi har bra yrkeslinjer där elever kan känna att de orkar med skolan. De ska 
sen kunna ta igen ev. "hål" på komvux. Landet behöver skickliga 
hantverkare. Det är också viktigt att våra teoretiska gymnasier får bra rykte. 
Idag är det svårt att rekrytera elever till tex natur. Det anses för jobbigt. 
Kanske några spännande teknik kemi och fysikveckor på sommaren i 
Kommunens/ Sandviks regi kunde få upp intresset. Jag vet att de tekniska 
högskolorna behöver fler duktiga elever. De elever som funderar på 
natur/teknik kunde ju också få lite extra coaching i 9an om de vet sin 
inriktning och behöver det. Tyvärr är steget från högstadium till gymnasiet 
för stort för många.  

Enkätsvar: Lennart, Sandviken 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Anna, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Släpp in privata aktörer på marknaden. Varför har kommunen ett gym? 
Eller är det uthyrt eller privat?  
Låt egna initiativ och egen företagsamhet få utrymme. Kommunen ska inte 
ha privilegier, bara för att vi bor i en massivt röd kommun.  
   
Vad vill jag förändra? Jag tror det är mycket svårt att förändra den 
centralisering av handel som nu pågår och som håller på att utarma mindre 
och medelstora samhällen. Själv undviker jag Valbo i möjligaste mån. Jag 
tycker man ska arbeta på att få ha kvar så många affärer som möjligt i 
Sandvikens centrum, och få dit nya, men jag vet inte hur. Jag saknar Åhléns, 
och en riktig tygaffär. Försök få folk att handla i Sandviken!!  
  
Att ett tåg per dag går direkt mellan Sandviken och Stockholm är jättebra, 
man önskar sig flera. SGSbussen är billig och en stor tillgång men tar lång 
tid. Tåg är dyrt.  
  
Sandviken är egentligen en fantastisk stad, men måste nog tvätta bort sin 
negativa jantestämpel. Det finns så mycket avundsjuka och gammal misstro. 
   
Alltså mer privat, attraktivt för läkare och sjukvårdspersonal, skolpersonal 
och Sandviksfolk att bo här. Håll kvar handeln här.  
Uppmana folk att handla i Sandviken.  
   
Med vänlig hälsning Anna 

Naturen  
Närheten  
Centralt läge i Mellansverige  
Våra ytterområden  

Urtrist centrum  
Stinkande kanal  
P-platsbrist  
Kollektivtrafikens sträckning  
Tomma outnyttjade byggnader/lokaler  
Satsningar på ungdoms- och barnomsorg — äldrevård  
Närpoliser 
Orustade skolor — otrivsam arbetsmiljö  
Försäljning av Gysinge istället för satsning på något unikt  
Tröghet i styrande processer  
Svågerpolitik  
"Tjafsdetbatter" på låg nivå  
Könsdiskriminering  
Visioner utan mål och handlingsplan  

Naturligtvis ovanstående svagheter att förändra — förbättra. Styrkorna ska 
vi värna om och se fram emot Göransson Arenas färdigställande  

Enkätsvar: Man och Kvinna, 70, 74 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   
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Göransson Arena, en storartad gåva, något unikt som ska stå i centrum för 
fortsatta satsningar och utnyttjande. För övrigt, se styrkorna  

Medverka till landstingets bortgång och fall. 
Sandvikens visioner skiljer sig inte från någon annan kommuns visioner. 
Övergå från vision — till mål — till handling. 
Titta bakåt — sträva framåt. 
För att genomföra ouppnådda mål — satsa — planera — sträva framåt mot 
nya mål.  
Sanera i de egna leden — ta bort "glidarna", sök eldsjälarna och bli därmed 
en unik kommun 

Högbo Bruk  
Sandviken Energi AB  
Sandvik  
Saik bandy  

Nedläggningen av Sandvikens Sjukhus  
Nedläggning av skolor  
Buset på stan. Osäkert för medborgare att vistas ute på kvällarna  

Flera poliser som syns på stan på kvällarna  

Satsningen på skidspåret "Pay & Ski"  
Nya Arenan  

Gå ihop med Gävle  
Sänka kommunalskatten 

Inga  

Allt  

Det mesta  

Inget  

Vet ej 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man, 68 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man, 65+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   
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Ingen parkeringsavgift  

Korsande gågator. Under åren har det förbrukats mycket bränsle i onödan 
och skapat miljöskador  

Långtidsparkering under kraftledningen vid Lumek AB. Där de som vill öka 
konditionen och följa Hälsans stig till sin arbetsplats.  

Högbo Bruk  

Äldreboende i gläntan framför vandrarhemmet i Högbo, på andra sidan 
vägen 272 

Många invandrare som kan gå hur långt som helst, t. ex. B. Batti. Trevlig 
typ, kan mycket. Typisk politikerattityd. Han och Monica i fokus.  

Föroreningen i Storsjön från Sandvik. Luftföroreningen från Sandvik intill 
områdena intill t.ex. Boänge med flera. Stora lager med kalk faller ned, 
luftföroreningar  

Äldreomsorgen. Hög prioritet. Krävs omgående. 2008.  

Tror, att det är det sjönära läget  

Bostadsbyggande vid vatten  
Egnahem 

Sandvik  
SAIK  

Jag saknar väldigt mycket biblioteket i Årsunda, förr hade vi både bibliotek 
och bokbuss. Skulle vara nöjd med en bokbuss 

Enkätsvar: Man, 56 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Man, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 73, Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   
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Närheten, det mesta nås med cykel  

Arbetstillfällen  

Önskar låsbara cykelställ resecentrum  
Taxitelefon resecentrum  
Taxitelefon torget  
Gammaldags torghandel med frukt, grönsaker  

Närheten till skog och sjö  

Se ovan. Friskvård, miljön dagsaktuellt. Varför inte cykeluthyrning i Högbo! 
Med hela den fina promenaden runt sjön 

Att inte ha en åldringsvård som fungerar. Man ska våga bli gammal och inte 
känna sig mindervärdig för att man blir pensionär eller behöva känna döden 
som en befrielse för att man inte kan sköta sig själv.  

Sjukhuset. Lasarettet   

Öppna sjukhuset igen som är rustat för att ta hand om patienter och inte för 
att stänga dörrarna. Då kanske Gävle sjukhus slipper böta för sängar i 
korridorerna. Pengar att spara! 

Sandvik AB  

Arenan i Sandviken kostar så mycket att bygga, istället för att satsa på 
sjukhuset i Sandviken. Vi har ju Jernvallens sporthall redan, den duger väl.  
Dåligt utbud i centrum av affärer, trist centrum  

Sjukvården, fler affärer i centrum. Minska bilismen. Fler kan cykla kortare 
sträckor.  

Att Sandviken har startat ett sådant stort företag som Sandvik AB, genom 
Göransson.  
Högbo Bruk  

Enkätsvar: Kvinna, 64 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 60 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 49 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   
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Att vi kanske blir utan all form av sjukvård (man vet ju inte) som 
utvecklingen ser ut nu mer. 

Sandviken har bra föreningsliv. SAIK bandy m.fl. 
Sandvik  
Högbo Bruk  
Närheten till Gävle och storstaden  

Sandbacka Park är en onödig byggnad, det är dyrt också att träna där  
Dålig bruksmentalitet och alla vet vad man gör utan att du berättat för dem  

Bevara föreningslivet  
Utveckla Göransson Arena och Sandvik  
Det saknas en stor lekplats i många områden. 
Miljön är viktig  

Sandvik som ger många jobb  
Göransson Arena som byggs just nu  
Föreningslivet och närheten till naturen  

Göransson Arena  
Sandvik  
Föreningslivet och bra naturområden 

Jernvallen  
Jernverket  
Göranssonska  

Tryggheten i äldreomsorgen  
Neddragningar inom skolor och äldreomsorgen  
Stängning av olika boende för äldre  

Omsorgen  
Skolorna  
Billigare bad  
Billigare färdtjänst  

Bengt Olov Andersson, Valhalla, det som är kvar av gamla bruket  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 36 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 61 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   
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Skapa mer arbetstillfällen  
Öppna mer boendeformer så valmöjligheterna finns att välja för livskvalitén  
Ut och informera om vad som händer i kommunen  
Dra inte ner på alla tjänster inom skolor och äldrevården 

Högbo Bruk  
Storsjön  
Lagom stort  
Sandbacka Park  
Bra cykelbanor  
Parkbadet  

Tomma butikslokaler  
Saknar vissa butiker bl. a. väskaffär, klädkedja  
För stor tillit till Sandvik  

Mer hundlatriner efter gångbanor  
Lägre badavgift  
Se över lokaltrafiken som att ex. inte köra med tomma bussar väldigt ofta  
Bevara Högbo, cykelbanor  
Proffsigare Närab  
Gallra skogen MYCKET kraftigt runt hälsans stig. Törs inte gå där ensam. 
För tät skog  

Högbo  
Storsjön  
Sandvik  

Högbo  
Ny politik som stimulerar företagande och tillväxt  
Storsjön med ny cykelbana 

Finns tydligen inga om man tänker på sjukhuset och alla borttagna bussar i 
centrum.  

Att inte stampa med foten mot Gävle, som tydligen skall ha allting. Samt att 
inte agera starkare för vårat fina sjukhus.  

Ta tillbaka bussarna i centrum  
Gör något åt torget, så det blir levande igen. Obs! inte bilparkering.  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man och kvinna, 42, 41 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 75 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   
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Vet inte. Möjligen Sandvik som har sitt kontor kvar i Sandviken  

Se ovan samt fyll alla tomma lokaler med vettiga affärer 

Att slösa med skattepengar (Sandbacka Park).  

Att slösa med skattepengar  

Satsa på skolor och äldreomsorg  

Sandbacka Park? Byggt utan bygglov.  

Att skattebetalarna får betala Sandbacka Park och Göranssonska Arenan 

Står och faller med Sandvik  

Står och faller med Sandvik  

All typ av omsorg, vård och skola  

Avgiftsfri bilparkering  

Alla kommunala lån är amorterade och kommunen är skuldfri. 
Pensionspengar finns avsatta till kommunanställda 

Arbeta för en bättre fostran av människors etik och rättsuppfattning  
Beivra all kriminalitet, vandalisering och stölder  

Alla skall känna sig säker på promenader. Ingen skall i det "idealiska 
samhället" känna oro för överfall eller rån 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 62 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man och kvinna, 63,65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man, 77 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   



 
 
 

117

Sandvik  
SAIK bandy  
Naturnära  

Politiken  

Förändra: sjukvår, äldreomsorg, barnomsorg  
Förbättra: ungdomsutbudet  
Bevara: bruks- och naturmiljö  

Sandvik, bruks- och naturmiljö  

Göransson Arena 

Sandvikens styrka är Sandvik. Tänk på det!  

Inga parkeringsvakter. Datumparkeringen fungerar ej. Kanske är han/hon 
långtidssjuk. Men sätt in andra då! När man ska till jobbet vintertid är det 
ett elände. Kolla i slutet på Storgatan. Vändplan full med bilar  
Inga busslinjer till Willys och Maxi  

Billigare lokalbussar  
Att inte bara SAIK får tillgång till Göransson Arena  
Låt gamla läktare på Norra IP stå kvar som ett pittoreskt inslag 

Många skolor, utbildningar m.m.  
Sandvik  
Bra och hjälpsam kommun  

För lite jobb/många arbetslösa  
För lite pengar  

Skolorna/bättre lärare  
Införa mer ekonomi  
Dom äldre ska ha det bättre  
Tro på ungdomar  

Enkätsvar: Man, 64 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man, 50+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Enkätsvar: Man, 22 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   
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Sandviken har växt med bland annat affärer/befolkning...m.m.  
Vi är med andra ord en trivsam kommun 

Sandvik annars fanns inte Sandviken  

Jantelagen (svårt för att förändra till något nytt)  
Avundsjuka  
Isolering av gamla  

Mer samarbete mellan folket  
Centrum  

Sandvik  
Sandbacka Park  
Göransson Arena  
Högbo  

Att ungdomarna stannar kvar  
Startar företag utvecklar nöjeslivet — kulturen  
Gör allt för att avveckla Bruksandan, Jantelagen! 

Bandylag  
Nära till naturen  
Bra skolor och förskolor  
Bra med ny idrottsarena (Björksätra)  
Göranssonska arenan  

Att vara så beroende av Sandvik  
Ordna hit nya företag, så folk år jobb  
Ta var på ungdomarna och ge dem jobb  
Sätt ut vakter om nätterna, så det inte blir så mycket förstörelse, som kostar 
pengar  

Bättre vård för gamla. Fler servicehus och ålderdomshem  
Flera arbeten  
Lära barn och ungdomar (förresten alla) att vara rädd om saker och ting, så 
kostnaderna kan hållas nere  
Ta vara på invandrarnas kunskap och kanske de kan lära oss något nytt. 
T.ex. ABF´s kurser 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Enkätsvar: Kvinna, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 63 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   
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Sandvik  
SAIK  
Göransson arenan  
Byggnader nära Storsjön  
Fina affärer som byggts  
Gratis parkering  

Politikerna kan försöka enas och komma på vad som är bäst (typ Sandbacka 
Park) för kommunen. Inte agera som på sandlådenivå  
Bygga mera hotell, gärna i anslutning av Jernvallen eftersom vi har 
Göransson arenan och BJ-arenan så att det kan ordnas tävlingar och 
kommun kan få in pengar  
Ordna stora konstutställningar, med konstnärer på plats  

Högbo Bruk med friluftsområde — vacker natur  
Närhet till vatten, Kungsbergets skidanläggning, Storsjön, Öjaren, 
Göranssonska arenan, återvinningsstationen  

Att Sandviken låter sjukhuset försvinna/+Avd 72 — 
strokeavd./Äldreomsorgen under all kritik — vanvård.  
Besparingar inom LSS, försämringar, dagpenning till funktionshindrade i 
arbete drogs in uselt, nedskärningar inom skola, förskola, vandrande poliser 
på stan saknas  

Öppna upp för privat sjukhusregi, äldrevård, skapa konkurrens  
Prioritera/hjälp småföretagare att etablera sig centralt.  
Öka kollektivtrafiken — tätheten — lägre priser = flera åker kollektivt.  
Sandvik, stor koncern = BRA = men de kanske skulle kunna betala skatt till 
kommunen och stötta ex. skola och äldreomsorg, LSS, det räcker inte med 
att bara skapa arbetstillfällen  

-          Ett levande centrum, charm, mysigt, genuint, små affärer, ökar 
trivseln  
-          Satsa på våra barn, de är vår framtid, mer resurser i skola och 
förskola, för att möte elever som inte har trygghet hemma. Elever som 
behöver mer tid, uppbackning, finn pärlan i oss alla. Satsa här så kan ni 
spara in på oro i samhället — gängbråk etc. 

Inga styrkor tyvärr. Vi har bara tur att Herr Göransson med släkt satsade på 
oss.  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 50 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   
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Skola och barnomsorg. För lite satsas. Om större satsning nu — mindre 
kostnad i framtiden. Tänk vad lite kostnader vi skulle ha för polis, 
förstörelse, andra brott, alkoholmissbruk, psykologer, sjukvård...om vi 
satsade på barnen i tid.  

Bevara: alla ställen där idrott kan utövas. Norra IP t, ex. 

Högbo, Sandviks huvudkontor och Sveriges nästa största prod. anl,  
Årsunda vikingaby, Kungsberget, Högbo pay & ski, Parkbadet, de gamla 
bruksgårdarna, SAIK, Göranssonska fonderna  

Bli ett föredöme! Sätt in resurser till skola och barnomsorg, fritidsaktiviteter 
för barn och ungdomar. Subventionera busstrafiken rejält för att få ner 
utsläpp och göra staden mer tillgänglig för alla. En investering i framtiden! 

Högbo och Gysingebruk, idrotts"livet", närheten till allt, stadslivet, naturen  

Jantelags inställningen  
För få arbeten  

Prioritera vård, skola, omsorg framför kultur för det är trots allt en av de 
viktigaste grundpelarna som får samhället att fungera, idag verkar det satsas 
för fullt på kulturlivet. När det handlar om kultur verkar det finnas hur 
mycket pengar som helst, men inte när det gäller vård/omsorg — för mig är 
den ekvationen helt fel. Vi måste ha en bra fungerande vård/omsorg den är 
som sagt grunden i vårt samhälle! Man får inte tumma på den!  

Marknadsför Sandviken bättre!  
Skapa fler arbetstillfällen  
Få in fler affärer (t. ex. kläder, myrorna) i stadskärnan och satsa på kvalitet  
(börjar bli trött av att åka in till Valbo köpcentrum och bli sönderstressad av 
alla intryck och människor. Värdesätter Sandviken mer och mer där man 
kan ta det lite lugnt och strosa i affärerna men önskar dock ett litet större 
utbud! 

Sandvik AB  
Göranssonska fonden  

Utvecklingen i S-vikens stadskärna Död  
Närheten till servicen i stadskärnan obefintlig  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 30 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man och kvinna, mogen 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Lyhördheten av politikerna ex: lyssna på kommuninvånarna  
Skola, barnomsorg, äldreomsorg  

Förändra: Kompetenta Politiker? 
Mera av idrottslivet affärslivet i stadskärnan  
Förbättra: Öppna upp stadskärnan  
Bevara. Norra IP som är en grön oas i stadskärnan+ att vi får folket kvar i 
staden bra för affärslivet. Lyssna!  

Ingenting!  

Närheten för alla, bättre inf till kommuninvånarna, bättre kollektivtrafik, 
öppna upp Torget, ett sjukhus är ett måste  
  
Visioner? 

Ledningen  

Tänka på miljön  
Göra landsbygden levande, förbättra vägarna till Gävle Sandviken Horndal, 
behålla bensinmacken affären Gysinge Bruk. Satsa på ungdomarna  

Högbo bruk 

VARFÖR VÄNTA TILL 2025?? SKIPPA "TRÖGLAGEN"  

Sandvik  
Högbo  
Jernvallen  
Många matbutiker  

Inget fungerande sjukhus! 
Dåligt skyltat till arenor!  
Misskött kanal!  
Dåligt med skräpkorgar!  
Dött torg!  
Dålig trafik-kultur på gång och cykelvägar!  

Fler cykelvägar  
Biljettautomat resecentrum helst bemannat kontor!!!  
Turistbyrå på TORGET!  
Ta mer hjälp av alla föreningar till nyttiga saker!  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Man och kvinna, 57 och 62 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Enkätsvar: Man och kvinna, 70 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Låt skolelever städa stan varje måndag!!  

Ingenting!  

Alla cyklar! 
Rökfritt!  
Sveriges renaste och miljövänligaste stad!  
Alla visar respekt för varandra  
Alla ungdomar jobbar "mot våld & droger"! 

Storsjön, Högbo, badhuset, Folkets hus, Göransson Arena och Kungsberg. 
Stor möjlighet till aktiviteter  

Ett äldrecenter i en stadsdel dit alla äldre som vill kan flytta och hjälpa 
varandra i stället för att kosta samhället en massa pengar  

Sandvik och den Göranssonska fonderna  

Gör ett äldrecenter i tex Norrsätra. Samla alla serviceenheter på ett ställe 
med hjälp på olika nivåer  
Dumt att riva husen men riv inga fler utan bygg om dem till service 
lägenheter med olika service runtomkring så slipper hemtjänsten åka runt i 
bygderna 

Man vågar satsa i staden, tex Göransson Arena, det är bra och unikt att en 
kommun har tillgång till sådan hjälp som Göranssonska fonden. Tyvärr 
kommer ytterområdena i bakvatten, satsningar sker mest i stadskärnan. Lyft 
blicken, se omgivningarna, våga satsa mer på utveckling och bevarande.  

Man förmår inte lyfta fram unika turistmål. För lite stolthet, för mycket 
Jantelag. Ingen satsning alls på sådant som intresserar turister, ingen 
samordning mellan unika sevärdheter i kommunen med dess ytterområden. 
Kanske beroende på att Sandvikens stad är så ung?  

Satsa mer på turismen. Lyft fram, bevara, utveckla det unika arv som finns, 
Högbo, Rosenlöfs i Kungsgården, Gysinge (men myggen avskräcker). 
Berikar Sandvikens kommun och gör människor stolta över vad vi har. Sluta 
kryp och skämmas! Bli stolt även inombords, engagemang och känsla —lyft 
fram!  
Ta vara på människors engagemang!  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 67 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 63 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Enda runstenen i hela världen med knutrunor finns inmurad i vapenhuset i 
Ovansjö kyrka  
Enda levande arbetsmuséet i sitt slag, Rosenlöfs tryckerimuseum, unikt i 
Europa, kanske hela världen, värdefullt att bevara —ger inblick i yrken som 
försvann nästan över en natt men visar grunden till var vi står nu.  
Unika blytyper, hela kast, blytyper som endast finns på museet och aldrig 
går att återskapa om de försvinner. Sälj inte ut museet till Skansen, man 
säljer då ett stort stycke av historien. Inte flyttar Gävle julbocken till Sthlm? 
Bevara historien på orten.  

Lyft fram de unika turistmålen som finns - mycket eftersatt i Sandvikens 
kommun. Se hur man gör utomlands. Var stolta över historien, både i 
staden och inte minst i ytterområdena där mesta historien finns att bevara, 
utveckla och föra vidare. Ett arv och ansvar mot oss själva och kommande 
generationer. 

Det musikaliska utbudet samt även det kulturella (i viss mån) är stort och får 
även stöd av kommunen. 
Sport för de flesta åldrar verkar också fungera bra  

Att vi verkar vara rädda för ungdomar som sysslar med annat än sport! Det 
känns som att ungdomars intressen får alldeles för liten plats —Parkrocken 
blev varje år omtalad (i negativ ton) trots att den i stort sett sköttes bra.  
Skateboard, inlines och andra "rullande" intressen har inte riktigt haft 
någonstans att vara — och det är då saker och ting ses som ett problem av 
allmänheten. Lyssna mer  
På ungdomarnas åsikter och viljor än på de äldre inom bla 
Kammarmusikfestivalen och Bangen  

Mera liv på torget framför stadshuset! Stationära aktiviteter plus aktiviteter 
för dagen! Tex skateboard-ramp, marknad, föreningsinfo etc. Hjälp fram 
ungdomarnas behov och intressen i första hand.  

Alla fantastiska fonder genom Sandvik, som hjälper, utvecklar och stödjer 
individers behov och intressen  

Göransson Arena — om den kommer att bli öppen för många intressen och 
ha en bredd. Inte bara renodlad sport, då är vår kommun lika tråkig som alla 
andra. 

Trafiken Barrsätragatan fredags kväll  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 68 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  
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Man vill gå i stadsparken på kvällar också  

Högbo bruk  

Göransson Arena 

Naturen, Storsjön, Högbo, Jernvallen m.m.  
Närheten till allt. Även huvudstaden samt Gävle.  

Centrum är dött efter 18. Mer kvällsöppna caféer, butiker.  
Undermåliga vård av äldre på boenden, enbart förvaring, ingen livskvalitet!!!  
Personal + kompetensbrist samt brist på en långsiktig kvalitetsplanering 
inom ovanstående.  
Undervisning och lärartäthet brister stort. Även inom barnomsorg.  
Allt detta ovan är mycket viktigt att förändra om vi vill locka folk utifrån till 
Sandviken.  

Aktivera torget. Låt någon intresserad bygga restaurang typ "Brända 
bocken".  
En lekanläggning för barn i närheten skulle locka familjer till centrum.  
Man handlar först och sen äter eller fikar familjen och barnen kan leka. Inne 
på vintern och ute på sommaren. TORGET, en samlingsplats för 
FAMILJEN!  

Naturen, närheten till allt  
Lagom storlek samt Storsjön, Högbo, Jernvallen med Göransson Arena  

Tryggt, nära, kvalitativt boende i kombination med en kompetent och trygg 
skola samt äldreboende av högklass. 
Ett musikhus i centrum som öppnar upp och ger liv åt ett mycket trist 
centrum.  
Kvällsöppna cafeér i city. Det finns 2 fik samt 1 restaurang mitt i city som 
stänger 6. URDÅLIGT!  
Vi måste få ungdomarna att trivas i Sandviken 

Sandvik  
biblioteket  

Den miserabla yttre miljön. T.ex. de igenväxta kanterna på kanalen. 
Murstenar fattas vid Malmgården. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 49 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  
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Söndrig asfalt, snuskig lekpark snett över Malmgården. 
Det s.k. centrumet (krysset) är under all kritik.  
Konstverket "Seglet" är trasigt och sjaskigt, bort med det  
Rensa centrum från allt glassplitter på helger  

Öppna Hyttgatan, innan stan dör  
Fixa så äldre människor kan få ett vetttigt boende i centrum (servicehus)  
Låt människor starta friskolor, dagis, skolor och hälsocentraler så att 
skattebetalarna får de dem vill ha och inte som nu. Bränna pengar på 
onödiga saker. Ex. ett kunskapskontor som kan reduceras till en tredjedel.  
Skippa alla dyra konsulter, kompetensen ska finnas hos den ordinarie 
personalen, annars har man anställt fel folk  
  
Se även under Sandvikens svagheter.   

Omgivningarna  

Loppet är kört 

SANDVIK — Göranssonska stiftelse  

Sjukhus tycks saknas helt snart?  

Sjukhuset!!!  

Högbo bruk 
Göranssonska  

Se ovan samt arenan 

Kultur framförallt ett jättefint bibliotek  
Sandvik med sitt huvudkontor i kommunen  
Fritidsområden —med alla olika utbud för aktiviteter  

Stort beroende av " det stora företaget"  
Saknar bra "trygghetsboende"  
Ökat antal äldre med stora omsorgsbehov  
Ungdomar flyttar  
Trångt i förskolan med för stora grupper  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man och kvinna, 65+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 72 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  
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Fler mindre bostäder i markplan, i de olika kommundelarna  
Gör stadsparken till en oas där alla kan känna sig trygga  
Kämpa för fler aktörer inom kommunens olika verksamheter  

Trots allt- en framtidstro  

Göransson Arena kan bli ett stort lyft. Ett centrum inte bara för sport utan 
även bli känt som "Evenemangsstaden"  
Se till att gymnasieskolan kan involveras med tex utbildningsprogram som 
kan vara lämpligt 

Finns ingen styrka  
Sandviken har blivit en fäbovall  

Att det sk förtroendevalda inte har förstått att kämpa för den service som 
måste finnas i ett fungerande samhälle. Sjukvården, Polisen, Tingsrätt mm 
som försvunnit.  

Bevara den skärva som finns kvar. Det är Norra IP  
Att riva denna arena är ett så stort brott mot demokratin, att de skyldiga 
borde ställas inför en folktribunal.  

Det unika med Sandviken är att politikerna inte har kompetens att se 
möjligheterna att bevara vår byggnadshistoria, själ. Det är sådant som lockar 
turister till en ort. Nu har Sandviken blivit Sveriges fulaste stad.  

Det unika är att Sandviken med hästlängder skulle få pris som Sveriges 
fulaste stad. 

Sandvik  
Naturområden — Högbo Öjaren Storsjön Pensionärsspåret osv.  

Skolan- förskolan stora barngrupper.  
Minskat stöd för 2svaga barn" —bokstavsbarn, funktionshindrade, barn 
med udda handikapp  
Äldreomsorgen för få boende med trygghet. Planering för flera 
boendeformer saknas  

En skola för alla. Yrkesutbildning-lärlingsystemet åter.  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Man, 64 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 64 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Planering för flera äldreboende både för friska och sjuka-ensamma  
Ensamhet är en svår sjukdom  Rehab möjlighet för äldre saknas  

Sandvik 
Göranssonska fonden  
Högbo  

Bättre skola och äldreomsorg 

SANDVIK  

Infrastrukturen  
Det går ingen röd tråd vad gäller beslut som fattas 
Dom som "bestämmer" i kommunen är diffusa och vet inte riktigt vad som 
gäller för att leva upp till en sund kommun  

Med enkla medel kan vi förbättra "citykärnan" genom att hålla rent! Se över 
byggnader och hus i centrum. Bevara byggnader. Allt gammalt har rivits i 
Sandviken. Det är FULT i Sandvikens centrum.  
Det satsas för mycket pengar till att bygga idrottsanläggningar! Nu när vi får 
Göransson Arena så borde det räcka för ALLA idrottsutövare. Inga mer 
anläggningar  

Närheten till natur och friluftsliv  

Vet ej! Går det att göra Sandviken unikt?? 

Högbo, Sandvik, Storsjön, bandyn  

Centrumkärnan, shopping (utöver mataffärer, hårfrisörer + pizzerior),  
Inga caféer kvällstid  

Givetvis behålla styrkorna och förbättra svagheterna, så se ovan.  
Satsa på fler saker än musik och kultur. Det finns för lite för 20-40 åringar 
här, de flyttar till Gävle om de inte har barn. Satsa på dem, nyanställda på 
Sandvik som flyttar hit utan familj söker sig till Gävle där finns caféer, 
shopping, uteliv.  
För mkt satsning på jazz & kultur & kammarmusik...  
Rusta upp Parkbadet  
Mer uteserveringar på sommaren  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 46 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 27 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Sandvik — världsledande koncern med huvudkontor i bruksort.  

Göransson Arena om man satsar på att ta dit intressanta mässor, stora 
artister, evenemang, men framför allt ge bandyn plats. 

Sandvik  
Göranssonska fonderna  
Tillgänglighet, lätt att få kontakt med HC, eftersom de ringer upp en 
bestämd tid  

Bussförbindelser från centrum — R80. För närvarande måste man ta bilen 
för att komma till bussen. Inför gratis buss i centrum, till och från 
matbutiker, apoteket, HC.  
Förskoleplats bör erbjudas till närmsta förskola.  
Bostadsadressen bör styra var förskolebarn ska placeras, precis som i 
grundskolan. Föräldrar ska kunna välja den/de närmsta förskolorna. Borde 
vara en självklarhet!  

Varför ha alla HC samlade till sjukhuset?  
Då borde det vara tillräckligt med 1 HC.  
Sälj Sandbacka park, spara på skattemedlen  

Sandbacka park  
Centrum helt "dött". Finns knappt ngt kvar. Tingsrätt flyttad. Finns snart 
ingen polisstation kvar inga mataffärer i centrum. Apoteket inklämt i en 
galleria underjord. Detta är unikt  

Samla viktiga servicedelar, butiker tex apoteket mataffärer bussanslutningar 
även till centrum 

Just nu känns det som att det inte finns några styrkor alls!! Det byggs och 
förändras höger och vänster det kostar alldeles för mycket allting, miljon 
förluster hit och dit. Man kan göra saker och ting utan att det behöver kosta 
så otroligt mycket. Skäms att jag bor och jobbar i denna kommun  

Att ni säger att vi får vara med och påverka. Vad har vi att säga till om, 
tycker att vi blir överkörda jämt. Väldigt knepig ledning i kommunen. 
Handla först och tänk sen!!!  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 64 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 37 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Jag vill bevara bemanningen och scheman inom äldreomsorgen det ska 
skäras ner och göras om hela tiden, hur fn ska det sluta med oss arbetare och 
vårdarna om ni får rumstera som ni gör vi kommer att gå under och ni får 
ännu fler miljonförluster  

Ingenting  
Ni lägger pengar på helt fel grejer det som måste kosta som sjukvård, skola, 
äldreomsorg och löner det ska skäras ner på men alla sporter och sånt får 
kosta hur mycket som helst. Arena hit och dit (skandal)  

Fråga oss först om vi vill ha alla dessa förändringar skicka ut ankäter så alla 
kan vara med och tycka till  
Tänk först och handla sen!!!!!!! 

Sandvik. En väl utvecklad social service. En bred socialtjänst där bra 
öppenvård finns både för familjer, barn och ungdomar. Äldrevården är 
mycket bra med utvecklingstankar kontinuerligt t ex filmen för ett gott 
bemötande i äldrevården. Göranssonska stiftelserna. 

Att vi är "så" beroende av Sandvik. Att vi ofta ser "chefer" flyta runt på olika 
enheter inom kommunen, bättre med nya chefer. Jantelagen - som inflyttad 
känns den tydligt. 

Bevara: Barnen i fokus - skola, förskola, socialtjänst. 
Mindre barngrupper. Integrering av våra flyktingar måste bli bättre.  
Infrastrukturen i centrum. Busstrafiken täta turer inom Sandviken + 
kommundelarna. 

Arenan - Göranssonska fonderna - helt otroligt. Äldrevården, barn- och 
ungdomsvården mycket bra. Valhalla. Högbo bruk utvecklas mera med t ex 
utbildningar, kurser. 

Satsa på barn och ungdomar mera. Satsa på de "svaga" och "vinn" massor. 
Ökat företagande - Sandbacka Park bra satsning. Cibes Lift till centrala 
Sandviken "företagspark" 

Högbo. 
Göranssonska stiftelserna. 
Givetvis Sandvik. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 50+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 76  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Det stora beroendet av Sandvik i alla lägen för att inte säga flatheten. Gävles 
storebrorsfasoner som Sandviken inte kan stoppa. Avsaknaden av ett 
fungerande sjukhus -här och nu. Att man bygger först och tänker sen, man 
har t ex lyckats förstöra området vid Kanalkiosken genom att bygga höghus!! 
Fruktansvärt. Utarmningen av centrum 

Ge oss t ex ett salutorg. Ett centrum med mataffärer - alla kan inte ta sig till 
Maxi. Möbelaffärer på bästa affärsläge behövs inte. Rör inte gamla bruket - 
det är unikt. Kollektivtrafiken behövs, återställ det som sabbades av en 
person som 1/ aldrig behövt åka buss 2/ knappt varit i Sandviken. 

Arbetstillfällen, tillgänglighet till boende och rimlig boendekostnad, lagom 
stor kommun och närheten till beslut 

Jantelagen 

Äldreomsorgen bör utvecklas. Mer jämlikhet i hela kommunen när det gäller 
kultur och fritid. Minska kommunalskatten. Underlätta för små och stora 
företag att etablera sig. 

Möjligheter till utveckling i en lagom stor stad/kommun. 
Miljön- tillgång till kultur och fritidsevenemang. 

Främja aktiviteter där olika människor möts  (med tanke på ålder, etnisk 
ursprung) 
Förbättrad barnomsorg -mindre barngrupper 
Förbättrad äldreomsorg- fler särskilda boenden 
Kvalitetsgranska och kvalitetsstämpla barn-skola-och äldreomsorg. 
Medverka till utveckling av ett gott företagarklimat. 

Högbo bruk 
Sandvik 

Torget är helt öde. Åk till Gävle och titta. 
Kommunhusets fasad - måla om 

Resecentrum var bättre förut. 
Tomma affärshus. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 49 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 55 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Alla gamla som inte har bil som bor utanför Sandviken åkte förut till 
Sandviken. Nu åker dom bussen till Valbo eller Gävle där bussen är nära 
affärerna. 

Det får vi se 

Sandvik 

Bättre ordning i Stadsparkens lekplats, ej glaskross och urin som stinker. 
Dåliga bussförbindelser, tidiga turer från Hantverkarbacken till Vallhov 
5.30. 

Oftare turer till Högbo. Turer Hantverkarbacken till Resecentrum ofta. 
Billigare att gå på badhuset. Bra matbutiker i centrum. Bättre underhåll av 
gator, många onödiga gropar. Bevara gamla bruket och Valhalla. 

Högbo naturområde. Fina blomster. 

Se till så att alla klubbar har råd att hyra in sig på Göransson Arena. 

Möjligheter till friluftsliv typ Högbo både sommar och vinter. Kungsberget, 
badhuset, Jernvallen, Bångs, Björksätra friidrottsarena, Årsunda 
motorstadion. Alla klubbar som jobbar med ungdomar. Sandvik 

Socialegoisterna, byråkratin. Turistinfo. 

Förändra: Socialegoisterna, byråkratin. 
Bevara: Se Sandvikens styrkor 

Utbud av fritidsaktiviteter. 
Sandvik huvudkontor och forskning 

Sjönära, sjöboende, pråmboende 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 61 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 71 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandviken är för mig en absolut lagom stor stad. Fri parkering, inga 
trafiksvårigheter. Ett förstklassigt företag i Sandvik. Friluftslivet är mycket 
väl tillgodosett med t ex Högbo, Kungsberget och Gysinge-området. Bra 
skolor med Göranssonska skolan som flaggskepp. 

Det saknas en del affärer. Vid våra två senaste inköp av gjutjärnskamin resp. 
soffgrupp var Hofors det bästa alternativet till Sandviken. Observera att 
Gävle inte kunde konkurrera med Hofors. Trots att det finns två 
byggmaterialföretag i Sandviken saknas ofta produkter. T ex när jag byggde 
en mur i trädgården gjorde jag inköpet i Gävle eftersom försäljarna i 
Sandviken knappt kunde slå upp produkterna i en katalog. Företagen har för 
låg kompetens. 

Åldringsvården måste förbättras. Jag vill dock understryka att det oftast är en 
mycket bra vård i sig, men det fattas ju platser. 

Högbo Bruk med alla dess utbud av aktiviteter. Göransson Arena trots att 
den inte är klar, den är redan ett utflyktsmål. Sandviks starka ställning inom 
industrin och att ledningen forfarande sitter i Sandviken. Låt det förbli så. 

Att bevara och vidareutveckla Högbo, Göransson Arena och skolorna. Att 
fördjupa samarbetet mellan Sandvikens kommun och Sandvik AB för att 
stärka båda parters positioner. 

Sandvik 

Invandrarexplosion! Sandviken kallas i folkmun för "Rinkeby". Alla man 
pratar med säger "för många invandrare". Men man är ju "rasist" om man 
tycker det i massmedia osv. 

Fler av modeaffärer. Säkrare att gå ute i stan och i bostadsområden. För 
mycket busliv. 

Inget speciellt 

Tryggare stad att bo i! 

Enkätsvar: Man, 73 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 50 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Att det bor många inflyttade från andra orter som ofta ser bättre hur saker 
kan förbättras 

Att ingen politiker bromsar och sätter sig emot att fler och fler verksamheter 
och institutioner flyttas till Gävle. Stor svaghet. 

Se ovan. Annars kan ju Sandvikens kommun slås ihop med Gävle och 
därmed stora inbesparingar av överbetalda tjänstemän och politiker. 

Göranssonska stiftelserna 

Slå ihop Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner till en och försök få till 
stånd samarbete med Gävle och inte som nu vara tyst och se på när allt som 
är bra flyttas dit. 

Bor utanför Sandviken, vet ej! 

På Dalsängsvägen har inte vägkanterna skurits rena från ogräs och sly. Det 
håller på att växa upp sly som blir små träd snart. 

Bevara Högbos naturområden 

Fria parkeringsplatser 

Bättre och alternativa boenden för äldre (50+) 

Sandvik AB, Parkbadet, Göransson Arena. Tillväxten  där vid ICA Maxi och 
Mc donalds. 

Stendött i centrum. Inga skolor i Norra delen av Sandviken. 

Öppna Hyttgatan för Biltrafik. Köpmangatan kan vara gågata ett tag till. 
Hyttgatan har varit en genomfartsled. Då går det att ha verksamhet i alla 
lokaler där. 
Nu går det inte att få knappt någonting att överleva där. 
Trafik i centrum = Liv i centrum. 

Enkätsvar: Man, 68 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 69 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 41, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Öppna en Högstadieskola på norra sidan av Sandviken tänkt från 
Barrsätragatan och norrut. 

Sandvikens kommun är inte särskilt unik. 

Vi får en väldigt stor sport arena. 
Kan vi blåsa liv i vårat döda centrum också så blir det nog riktigt bra. 

Öppna Hyttgatan. 

Högbo Bruk, cykelbanorna, fri parkering 

Fler nya unga personer på posterna,som har ideer och vill förnya. saknas. 
Aktiviteter i Stadsparken servering spel m.m. 

Jerntorget med försäljning för t.ex föreningar i små hus/ kurar och mer 
aktivitet skridskobana? 
Utomhusbad i stadsparken, upprustning av kanalen med uteservering. 
Brukshusen och flera byggnader från förr ska bevaras. 

Musiken i alla former 

Levande citykärna 

Det geografiska läget med närheten till Gävle och Stockholm. Bra 
kollektivtrafik o bra vägar. 
Den vackra naturen. 
Fina badstränder vid Storsjön 

Stor kriminalitet. Har de senaste 4 månaderna haft inbrott i bilen samt har 
min cykel blivit stulen. 
Oattraktiv stadskärna, många åker till Valbo eller Gävle för att handla. 
Det sparas alldeles för mycket pengar inom äldreomsorgen. Vissa saker 
måste få kosta pengar! 
För lite satsningar på kompentensen hos äldreomsorgens personal. 
Upplever inte Sandviken som någon "cykelstad". Många tar bilen för att åka 
korta sträckor (helt i onödan). 

Öka samarbetet mellan kommun och landsting när det gäller vården. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 58 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Öka den biologiska mångfalden och öka antalet naturreservat. 
Satsa på att vidareutbilda personalen på äldreboenden i hur man tillämpar 
ett rehabiliterande arbetssätt. 
Öka satsningarna på att få äldre mer fysiskt aktiva för att förebygga 
funktionsnedsättningar. 
Minska kriminaliteten 
Förbättra cykelvägar och öka antal övergångsställen på vägarna. gör det 
lättare att lämna bilen hemma till förmån för att åka kollektivt eller cykla. 

Företaget Sandvik 
Högbo Bruk 
Mycket bra med kompostkärl i Sandvikenhus soprum. 

En kommunal äldreomsorg som satsar mycket på förebyggande arbete för att 
minska skador hos äldre och satsning på att öka den fysiska aktivitetsnivån.  
Många naturreservat och satsning på bevarande av gamla skogar och 
biologisk mångfald.  
Ett mycket nära samarbete mellan kommunens och landstingets hälso- och 
sjukvård. 
Ett starkt miljöarbete och ett samhälle som är hållbart ur ett 
kretsloppsperspektiv. 

Sandvik! Storsjön! Högbo! 

Politikerna!! Bruksmentalitet! Jantelagen!  
Centrumkärnan! Politiskt käbbel! Kulturell nedrusning! Skoleländet och 
vårdkatastrofen! 
Lasarettnedläggningen! Låg utbildningsnivå! 

Se ovan! 

Sandvik! Storsjön! Högbo! Jernvallen med Göransson Arena! 

Gör sjukhuset till ett privat mönstersjukhus! Satsa på omsorg av dansk 
modell! Skolor av hög klass! 

Närheten till det mesta: centrum, tåg-buss förbindelser,  
Fritidsaktiviteter, naturen (Högbo -Storsjön) 

Bibliotekets öppettider 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 63 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 38 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Söndasstängt i butikerna i centrum (ska vara längre öppettider ex. 9-20) 
öppna tidigare! 
För stora barngrupper!  
URUSEL skolmat 

Jag vill att Sandvikens kommun ska minska barngrupperna i barnomsorgen 
förskolan. Mer personal är inte lösningen eftersom lokalerna oftast inte är 
anpassade till dessa enormt stora grupper av barn 1-5 år! Alltså mindre 
barngrupper! 

Närheten -att de flesta av oss boendes i Sandviken kan cykla eller gå till 
arbetet -fritidsaktiviteten-skolan. Bra med tanke på miljön och hälsan. 

Vara förebild när det gäller mindre/färre barn i förskolan, bra resurser i 
skolan för de barn som har behov av extra stöd och hjälp. Detta kan vara 
avgörande i framtiden för familjer som funderar på att flytta till Sandviken. 

Lagom storlek. Vacker natur både i södra och norra delen av kommunen. 
Kulturutbudet. Biblioteken. Gratis parkering. 

Dåligt underbygda rivnings- och byggnadsbeslut. Bevara norra 
idrottsplatsen. 

Den kulturhistoriskt viktiga orten Gysinge bör skötas bätttre och inte 
utarmas som nu. Kanalen i Sandviken är en skamfläck för staden. Den måste 
kunna göras mycket finare. Låt inte alla pengar gå till sporten. 

Kulturen 

Bevara kulturellt viktiga områden och tro inte att stora sportarenor är värd 
alla pengar som läggs där. 

En kommunstyrelse, tämligen enig och fri från korruption (med tveksamhet 
inför utgiften 150 000 att söka lämplig chefsperson) i en nämnd. 

Att inte kranskommunerna får sina intressen tillgodosedda. T.ex. 
Österfärnebos behov av idrottsanläggning. Föreningsstödet otillräckligt. små 
ideella föreningar ointressanta. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 62 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, gammal 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Nya bruket saneras och Gamla bruket med slaggstensmur bevaras. 

Högbo och Gysingeområdena. Gysinge som nu går mot privatisering. 
Sandvik förstås, om det står pall i dessa ekonomiska kristider. 

Antagligen Arena Göransson och satsningen på idrott (mest manlig) 

? 

Alla personalindragningar. Ni kommer att tappa många kommuninvånare. 

Förändra: -sätt inte alltid centrala S-viken i 1:a hand, vi är många som bor 
en bit utanför. 
Förbättra: -vi har en bra och billig äldreomsorg och skola, med lite mer 
pengar på rätt ställe blir den optimal. 
Bevara: -skolorna i de mindre samhällena 

En bra och förhållandevis billig äldreomsorg.  Vi vet alla att vår äldreomsorg 
är bland de billigaste i landet, trots det håller den en hög kvalitet. 

"Kommunen som satsar på personalen"  
Se till att alla kommunanställda har drägliga arbetstider och tillräckligt med 
personal. Minska på långtidssjukskrivningar. 

Sandvik AB 

Sälj ut Sandbacka park och bygg en ny idrottshall i Österfärnebo skola + 
satsa mer i ytterområdena 

Sandvik AB 

Sandvik AB 

Sandvik 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 46 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 68 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 74 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Härliga naturområden 

Beroendet av Sandvik 

Bevara G.a bruket Storgatan 
Tänka till på kommande storsatsningar, vänta med idrottshallen i 
Stadsparken 

Det vackra Högbo med alla sina möjligheter. 
Jernvallsområdet 
Vikingabyn i Årsunda 

Att fortsätta satsa på utbildning och kulturliv 

Att Sandvik och Göranssonska fonden finns. 

Centrum (finns inget) 
Torget (finns inget) 
Sjukvård 
Äldreomsorg 

Ett levande centrum (idag dött) 
Öppna lassarettet 
Bättre äldreomsorg 
Bevara Storsjöns fina stränder för alla 
Bättre bussförbindelser genom centrum 
Bevara namnet Jernvallen 

Ingenting (tyvärr) 

Se svar på fråga 3 
och rensa upp kanal som både är vacker och rogivande att sitta och titta på 
soliga fina dagar 

Sandvik 
SAIK bandy 
Närheten till naturen och bra idrottsanläggningar/liv 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 84 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 72 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Sandvik som enda stor arbetsgivare. Sandvik har tillgång till markegendomar 
runt om i världen och då framförallt i Kina, vilket kan innebära förflyttning 
av tillv. egenheter från Sandviken. 

Sälj ut Sandbacka park och Gysinge.  
Vikinga muséet i Årsunda är inget att satsa på=rena skämtet. 
Behövs ett topplag inom kommunen typ SAIK bandy i framtiden (eller/och 
SIF fotboll). 

Att Sandviks huvudkontor och forskning ligger i Sandviken. 
Fina idrotts- och rekreationsanläggningar. 

Utveckla Göransson Arena med kanske ett hotell i dess närhet. 
Stöd SAIK's bandylag så att dom finns kvar bland dom fyra stora inom 
bandyn. 

Liten ort på gott och ont. 
Högbo 
Storsjön 

Ledning -investerar för mkt. 
Skola, vård, omsorg behövs resurser. 
För mycket PR som kostar för att några få flyttar hit! 

Skola 
Vård 
Omsorg-förnya och förändra. 
Finns många modeller i Sverige. 

IT-kommun 
Högbo  -strövområden 

Äldreomsorg - boende m. aktivitetshus, mötesplatser för äldre. Satsa på 
förnyelse. Skola -unika möjligheter för att förändra organisationen. 

Göranssonska fonderna 
SAIK-bandy 
Sandvik 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 57 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 65 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Att innevånarnas önskemål inte uppfylls  
ex. Norra IP 

Norra IP som en oas i centrum för barn och ungdom. 

Sandvik 
SAIK-bandy 

Göransson Arena 
Sandvik 
Och förhoppningsvis lyssna på innevånarnas vilja 

Sandviken har Sandvik och Sandviken Big Band 
SIF, SAIK 

Ett centrum i utarmning 
Fler och fler tomma lokaler (Valbo boven i dramat?) 

Skaffa en matbutik i centrum (typ Hemköp) för oss icke bilburna 
Miljö, miljö, miljö 

En väl bevarad bruksort, på gott och ont. 
Närheten till storstan och vacker natur. 

Samma som ovan, samt att man gör allt för att "Jante-lagen" inte får mera 
grogrund. 

Sandvik som arbetsplats 
Göranssonska stiftelsen 

Beroendet av Sandvik som arbetsplats. 
Att politikerna kan ställa till med sådana dyrbara misstag som "svartbygget" 
Sandbacka park.  
Varför lät man inte skattebetalarna vara med och rösta för eller emot det 
konstgjorda skidspåret i Högbo. Man är alldeles för "svag" för idrott i 
Sandviken. 

Bevara natur och djurarter (mångfalden) 
Inför mycket om empati natur/djurvård, miljövård i skolan. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man och kvinna, 62, 69 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 59 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Politikerna borde samarbeta mer över gränserna och fråga, lyssna mer på 
sina väljare. 
Utnytja AF och få arbetslösa som kan det, att hålla rent och snyggt i 
kommunens naturområden och gator. Kommunen håller med plockredskap 
och hämtar. 

Drömfesten. Bra! 
Avgiftsfri parkering i Sandviken. Bra! 

Möjlighet för Sandvikens skattebetalare att öronmärka en viss del av "sina" 
skattepengar för t.ex. kultur, idrott, djurskydd (katthem t.ex.) samt att t.ex. 
inte bidra till idrott om man inte tycker det känns viktigt. 
Totalförbud mot att använda sådant som är miljöfarligt inom 
trädgårdsskötsel o.d. gäller även totalförbud mot fyrverkerier och smällare. 

Sandvik Steel AB 
Miljardföretag "mitt i stan". 

Bilavstängd stadskärna (centrala centrum)= långsam död av ALLT i 
centrum. 

Öppna upp gatorna som är avstängda och låt det börja leva igen, tar säkert 
lite tid men som det är nu så kör allt fler bara utanför eller till köpis. 

Sandvik AB 
SAIK bandy 
Gysinge bruk 
Högbo 
Valhalla 
Jernvallen 

Ett utdöende centrum 
Äldrevården 
Sjukvården 
Skolor 
Förskolor 

Matbutik i centrum 
Torghandel 

Sandvik AB 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 39 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 75 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Valhalla som alla PRO föreningar i Sverige är imponerade av. 

Ett levande centrum 
Göransson Arena 
Jernvallen (behåll namnet) 

Göranssonska fonden gör mycket i Sandviken 

Dåligt för de äldre 

Bättre äldreomsorg 

Dåligt med mataffärer i centrum 

Bättre åldringsvård 

Natur och miljö 
Sandvik 
Avgiftsfri parkering 
Göranssonska stiftelser 

Service inom sjukvården utarmas 
Äldreomsorgen eftersatt 
Förtroendevalda är för länge på sina poster inom den kommunala 
organisationen 

Bevara: Avgiftsfri parkering 
Barnomsorgen 
Bostäder för äldre (hyresrätter) 

Storsjöns närhet 
Ganska nära till badplatser 

Göransson Arena 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 80 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 66 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Lagom stor stad. Cykelavstånd. Gratis P. Nästan ingen trängsel. Storsjön. 
Mycket ungdomsverksamhet. sport mm. Kulturskolan. 
Kammarmusikfestivalen. Fiske. Stolthet. Sandvik! Strömmingsrestaurang. 
Antikvariat! 

Ingen livsmedelsaffär i centrum. Vi fokuserar endast på centralorten. För 
mycket sjukvård har flyttats till Gävle. 

Bevara: Dagkirugin. Kammarmusikfestivalen. Bangen. Kulturskolan. 
Biblioteket. Badhuset. Låt skolorna laga sin mat!! Sandvikens musikkår. 

Bra dagis och skola. Fint bibliotek. Musiken. Bangen och 
kammarmusikfestivalen. Bilträffar på Kvarnbacken. Jernvallen. 

Musik och sport och fiske. Friluftsliv. Ett mer levande centrum med affärer 
som gör det onödigt att handla i Valbo. 

Högbo med sina fina gamla herrgårdar. De röda stugorna, vackra välskötta 
parkerna vid vatten. Golfbanan, Musik och teatrar för alla smaker. 

City-kärnan. Hyttgatan, lång, trist och tråkig. Ett stort torg utan någon 
kommers, ett ödsligt parti ingen tycks bry sig om. 

Matvaruhandeln. Stoppa fler stormarknader utanför stadens city. Kan vi 
människor köpa våra matvaror i city handlar vi också andra varor där. 

Musiklivet med Bangen, Kammarmusikfestivalen, Drömfabriken bl.a. 

Fortsatt musik och teaterliv.  
Satsning på idrotten i alla nivåer på Nya Jernvallen (obs namnet). 
Mataffärer på stan! 

kulturutbudet, kulturskolan, mångfald av människor. Idrottsliv,föreningsliv 
god kvalitet på förskola grundskola gymnasieskola. Att det inte finns 
främlingsfientliga grupper 

Enkätsvar: Kvinna, 52 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 76 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 69, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Förskolan. Det är för många barn i grupperna. Vi behöver fler småföretag. 
Nedläggningen av sjukhuset. Sjukvården utvecklas för långsamt. 
Framförhållningen när det gäller boendet tex. handikappanpassade bostäder 
för de som vill flytta efter att sålt sina hus (hiss o nedre botten 

Minska storleken på barngrupperna i barnomsorgen fler arbetstillfällen. fler 
bostäder med hissar för äldre o funktionshindrade 

Bra friluftsliv Högbo. Gysinge SAIK bandy Göranssonska fonder som kan 
hjälpa både privatpersoner o idrottsliv, pensionärsföreningar mm. Liten 
kommun som kan stå sig mot större 

Fortsatt bra barnomsorg grundskola, högskola, utbildning för vuxna som 
behöver det. Skapa bra boenden i framtiden 

folkbiblioteket, kulturskolan, mångfalden av människor i idrottsliv, 
föreningsliv,mm god kvalite i förskolan, grundskolan, gymnasiet, friluftsliv 
Högbo, Gysinge, Att det inte finns främlingsfientliga partier 

Att barngrupperna i förskolan är för stora att vi 
är beroendet av ett stort företag o för lite av småföretagsamhet sjukvården 
utvecklas förlångsamt att vi har brist påframförhållning för att mötanya krav 
på tex. boendet(seniorboende) 

Minska barngruppstorlek på förskolan,bättre tillgängligheter för 
funktionshindrade,tex ramper mm, bättre boende för äldre vid 
nybyggnation, tag tillbaka skolkuratorer, skolsköterskor, flexbussar för alla i 
Sandviken  
ny idrottshall i Österfärnebo 

Mölighet till ett rikt friluftsliv i hela kommunen,SAIK bandy Göranssonska 
Stiftelserna Valhalla, Högbo, Gysinge, Framtidtro trots att vi är en liten 
kommun kultur o brukets historia, Parkbadet alla våra bad 

Bra förskola för alla barn, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning för 
de som behöver det, Kulturskola som stimulerar våra barno ungdomar till 
kreativt skapande, Samarbete mellan föreningsliv o studieförbund, 
folkhögskolorger ger livslångt lärande, skapa unika boendemiljöer utifrån 
specifika behov 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 69, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandvik, som håller staden levande, och ser till att den utvecklas. Sandvik ser 
också till att det flyttar nya människor till stan från hela Sverige.  
Styrka är också närheten till Stockholm och bra andra förbindelser.  
Högbo!!! och den hela fritidsupplevelsen Högbo erbjuder. 

Centrum!!! Väldigt omodernt och inte mysigt på 5 öre. Centrumet är väldigt 
oinbjudande med sina gamla hemska byggnader och alla alkoholister som 
sitter överallt. Det finns inte en enda fin byggnad i hela Sandviken (förutom 
gamla bruket). 
Brottslighet, man känner sig otrygg i Sandviken... 
Hemska bruksmentalitet och jante lag-anda som verkar genomsyra allt... 
Sandviken känns inte som en stad utan som en bondekommun. Man känner 
inte av att det finns en stor global företag som har sitt huvudkontor i stan. 
Känslan är mer som en bondeby. Det känns som att kommunen skäms över 
Sandvik, även om det är det som håller staden levande. Man borde vara stolt 
över företaget och den möjligheter det ger till staden att utveckla. 

Bevara: Högbo och gamla bruket! 
Förändra: Allt annat, framför allt snygga till centrumet. Fixa så att det finns 
plats för lite mysiga caféer och butiker. 

Sandvik och Högbo 

Sandvik, Högbo och mysig småstadskänsla, med mysiga affärer och caféer. 
Känsla av internationell kulturstad. 

Jag kommer själv från en väldigt liten ort med ett stort företag som 
kommunen är helt beroende av. Men där har man utnyttjat företaget och 
varit stolt över det och det har gett mycket till kommunen. Även om det är 
ett litet ort så får man på en gång en känsla av att världen är närvarande. 
Lilla staden har ett mysigt centrum som man gärna visar till sina 
internationella gäster. Det känsla saknar jag i Sandviken, och här har man så 
himla stor potential att göra stora förändringar. 

Högbo Bruk: Naturen, golfbanan, caféerna, löpar/skidspår, Björk and 
berries, glasblåseriet mm 
Alla barn/ungdomsaktiviteter: Kulturskolan, ridskolan, bandyskola, friidrott, 
brottning, kör, orientering mm mm.  
Sandbacka park:  Ett fantastiskt ställe att jobba på - nära till allt och två bra 
restauranger samt frisör och gym. Heja - fortsätt att utveckla! 
SAIK - tämligen ihopkopplat med Sandviken 
Sandvik - ett företag vi ska vara stolta över. 

Enkätsvar: Kvinna, 26, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 36, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Inget alternativ till kommunal skola i högstadiet. (Montessorie - men där 
måste man köa sedan födseln...) När skolor läggs ned tvingas barnen in till 
de stora skolorna med inte alltid gott rykte. Valmöjligheten saknas. Varför 
inte en engelsk skola? 
Centrum är ju ingen höjdare trots att vi fått fler affärer. Alla mindre städer 
med självaktning borde ha en klocka samt en fontän....!!!!! Spräng 
kommunhuset som ligger som ett stort lock för hela centrum. 

Spräng den gamla jantelagen - få folk att våga vara, våga synas och höras - då 
går kommunen framåt! Sångtävlingar, konsttävlingar, lyft fram de som gör 
ngt. bra i kommunen och ha självutvecklande gratisföreläsningar på folkets 
hus el dyl. 
Gör ngt. skoj med torget - kör karaoke - gör inlinesbandybana - basketplan 
med ungdomsledare och musik som kör, hoppslott och glasskiosk....  
danskurser, tex. linedance, konstfrusen skridskobana på vintern.... 

SAIK, Högbo, Sandvik, dess innevånare 

Framtidsanda och humanism 

Två barn, ett i förskola och ett i ettan. Fru och man jobbar båda på Sandvik. 

sandvik, högbo, gysinge, kungsberget 

den genomgrisiga miljön och oklippta gräsmattor,  
glassplitter, konstverket seglet, som är både trasigt och smutsigt  
miljön runt badhuset är allt annat än inbjudande 
papperskorgar som sitter på trekvart osv. 

se ovan 

det kan man undra 

miljön storsjön sophanteringen friluftslivet 

att inte klara budgeten, att äldreomsorgen 
inte är bra, vi som klarar oss bra idag men 
inte imorgon. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 66, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 72, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 



 
 
 

147

Stadhuset ser inte något vidare ut 
Äldreomsorgen är inte bra idag 
boende lägenheter för äldre 
gågatorna. 

Högbo  området park kafeer, bad ,motionspår, 
Gysinge Bruk, fiske, PRO, Museum, 
Alla badanläggningar,  Storsjön, Emma 
Badhuset Idrottsarenorna. 

Att Sandviken har ett bra kulturutbud 
En bra förskola, elevdemokrati i grundskolan 
Att klara utmaningar som den åldrande befolkningen utgör, servicebostäder 
anpassande för olika behov. 

Trevliga omgivningar, en stadskärna med många möjligheter till utveckling. 

Miljö- och klimattänk, integrationen av invandrare, elevdemokratin, 
lokaltrafiken. 

Jag vill att Sandviken ska ta större ansvar i klimatfrågorna; framförallt 
genom billigare och bättre kollektivtrafik, icke bensindrivna bussar och en 
uppmuntran till stadens invånare att köpa hybridbilar samt byta till icke 
koldriven el i sina hem.  
Jag skulle vilja att integreringen av invandrarna fungerade bättre, man skulle 
tex kunna genomföra samarbeten med gymnasieskolan där elever som pratar 
eller läser andra språk får jobba med nyinflyttade invandrare och presentera 
Sandviken för dem. Ett infocenter där inflyttade direkt kan få svar på olika 
frågor saknar jag också. 
Vad gäller stadskärnan så måste man hitta nya sätt att locka dit folk; jag vill 
se mer kultur och musik i centrum, kanske marknad på jerntorget någon 
gång i månaden för att få liv i centrum. 

Sandvikens skattebetalare får betala 50 miljoner av en arena utan att ens fått 
ta något beslut om frågan... 

Sveriges miljömärkta kommun! Satsa på att bli Sveriges bästa miljökommun 
med minst koldioxidutsläpp per capita 

Inte bra för funktionshindrade. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 22, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 49, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Bättre framkomlighet för de funktionshindrade, t ex inåtgående dörr på FH 
vid biblioteket. Skippa kullerstenarna på gågatorna, ger njurskador. 

Sandvik som sätter oss på kartan  
Vår fantastiska kulturskola som fostrat bl.a.  Malena Ernman  
Härifrån kommer ju även Tomas Ledin och Patrik Forsman  
Idrottsutbudet för alla åldrar. Osv.  

Grundskolan. Vi satsar inte på barn från unga åldrar tillräckligt, för lite 
pengar och personal i skolan. Våra "svenska" barn som behöver mycket stöd 
prioriteras bort, invandrarbarn går före!  
Ett tråkigt centrum.  

Mer pengar på skolan! Ett mera livligt, vackert centrum, jämför med t.ex. 
Ö-vik. T.o.m. Avesta centrum är mera glädjegivande. Gör något, t.ex. ett 
sommarcafé, i vår vackra stadspark. Satsa på ett "konstnärshus" där lokala 
amatörkonstnärer kan hyra en ateljé billigt!  

Högbobruk, Gysinge, gamla bruket  

Att man satsar mycket mer på skolan! Det lockar unga föräldrar och bidrar 
till inflyttning!  
Göransson Arena 

Sandviken har ett bra utbud för dagligvaror  

Det finns bara ett problem: vi i Grönsinka har ingen möjlighet att ta oss dit.  
Inte en endaste buss om dagen finns som anknyter oss med åtminstone 
Österfärnebo resp. Gysinge eller över "gränsen" Horndal. Utan bil måste 
man ta taxi till matbutiken 11 km bort.  
Samma problem gäller sjukvård. Har därför de senaste gångerna inte kunnat 
delta i mammografiundersökning där det ej beviljas reseersättning.  

Sedan hoppas vi att vi snart får bredband — bland de sista i kommunen. 
Mobiltelefonen fungerar bara på vissa ställen här d.v.s. drygt hundra meter 
från bostaden. Det ger ingen trygghet och skrämmer bort unga familjer som 
annars skulle trivas jättebra i den fina naturen här ute. Som t. ex. egen 
företagare har man ju ingen chans utan moderna 
kommunikationsmöjligheter.  
  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Kvinna, 55 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Man och kvinna, 51 och 56 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   



 
 
 

149

Tack, om ni inte glömmer oss här ute. Med bara en endaste bussförbindelse 
hade ni kunnat bryta vår isolation. Då hade man t.o.m. kunnat njuta av allt 
det nya och spännande i Gysinge.  
Tack för ordet! 

Sandvik  
Nära till fin natur  

Maktfullkomlighet hos politiker och chefer  
Dålig personalpolitik  
Vidlyftiga investeringar utan realistiska konsekvensanalyser  
Ett starkt företag  

En bättre barn- och äldreomsorg med större kvalitetstänkande för brukarna  
Tillgången till den natur vi har idag  
Ett fungerande samarbete mellan olika myndigheter för att förbättra 
livskvalitén hos de svaga i samhället  

Ett väl utbyggt och fungerande musikliv  

Låta kommuninnevånarna styra och ta ansvar genom eget ideellt arbete för 
sina fritidsaktiviteter  
Låta kommunanställda få minskad arbetstid för att öka jämlikheten i 
familjerna för att kunna ansvara för familjens fritidsaktiviteter 

Sandvik, som ger arbetstillfällen  
SAIK-bandy  

Gamla politiker, som klamrar sig fast  
Sandbackakomplexet, gör det till äldreboende  
Alla affärer ligger utanför centrum  
Parkeringar på smågator, där finns ingen koll. Datumparkering gäller även 
smågator  

Sandvikens Sjukhus, att de utnyttjar dessa lokaler, som idag bara kostar 
pengar — uppvärmning — el osv. det skulle korta köerna i Gävle. Minska 
resekostnaderna. Ta bort t.ex. landstingsledningen, som bara kostar pengar. 
Kompetensen de har är lika med noll. 

Alla LEX-MARIA ärenden, så många på inte så stort område. Det är unikt.  

Enkätsvar: Man och kvinna, 60+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 73 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   
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Vet ej. Om 25 år är jag 98 år, så det unika är väl om jag skulle leva då. 

Det finns många olika företagare.  

Har vi överhuvud något kvar här i Sandviken? Allt flyttas ju till Gävle.  
Oftast långa väntetider vid besök hos läkare, både inom hälsocentralen och 
inom psykiatrin.  

Vill bevara och förbättra Sandvikens Sjukhus. Vilket skapar en trygghet för 
invånarna och även för miljön (resor).  

Natursköna områden, idrottsanläggning, bad och fiske.  

Att lyssna mera på invånarnas önskemål, för att få ett trivsammare 
Sandviken (majoritet). 

Att måna om de som bor i stan, där finns det mesta  
Sandvik  
Naturen, Högbo, Gysinge m.m  

De struntar i byarna runt om city  
Arbetslöshet  
Avstånd, urusla vägar  

Att även landsbygden ska få sin del  
Besparingar i äldreomsorgen m.m. skola o.s.v.  
  
                                            Äldrecenter  
                      /  
Vision           ---                  Arbete åt alla  
                      \  
                                            Landsbygden lever   

Gysinge, Högbo  

Att se till att även landsbygden får leva, ha arbetsplatser, affärer, mackar, bra 
kommunikationer, skolor 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 61 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 50+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  
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Bra idrotts och friluftsliv.  

Dåliga bussförbindelser genom centrum och köpcentrum, typ Willys m.m.  
Samt dålig tajming med linjebussarna och bussar utifrån. Finns ingen 
torghandel, väldigt dåligt.  

Öppna upp Hyttgatan igen för trafik för att få mer liv i centrum + 
torghandel.  
Fler äldreboenden  
Öppna Sandvikens Sjukhus igen.  

Ingen parkeringsavgift, det är bra.  

Busstrafik genom centrum mm. Och Jernvallen Arena. Torghandel som i 
Gävle. Öppna Sandvikens Sjukhus igen. 

Sandvik  

Den oheliga allians mellan socialdemokraterna & Centerpartiet.  

Alldeles för mycket överbetalda politiker & byråkrater i Sandvikens 
kommun & det finns utrymme för lönesänkningar &avskedning & därmed 
en kraftig sänkning av skatten, som gynnar oss som betalar era löner.  

Sandvik  

Sandvik 

Närheten till Gävle, Falun, Stockholm. Närheten till naturen, om du nu 
tycker om att vara ute.  

Att så många är beroende av Sandvik för jobb. 
Jag som bor utanför tätort, har stora problem att ta mig någonstans. Under 
dagtid finns det ett par bussar, sen då? 

Enkätsvar: Kvinna, 58 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man, 49 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 42 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   
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Bättre kommunikationsmöjligheter. Jag har 5 kilometer till bussen i Storvik. 
Nu har jag både körkort och bil, alla har inte det. Och som ensamstående 
skulle det vara roligt att ta bussen till Sandviken för en öl. Det går inte idag, 
alla har inte familj att umgås med.  
Återinför s.k. ålderdomshem.  
Göra centrum mer levande, nu ser det bara tråkigt ut och stendött efter 
mörkrets inbrott.  

Unikt? För vem?  
Visst, är du intresserad av sport, har du arenan, Högbo, Kungsberg etc. Jag 
är noll intresserad.  

Sandviken skulle kunna vara en knytpunkt  i södra norrland, då Riks 80 går 
från Falun ? Gävle. De som bor utanför tätort har idag ingen glädje av det.  
  
Falun — Gävle  
   \               /                        
   Stockholm  
 Före detta sandvikare! 

Badhuset  
Biblioteket  
Många bra affärer  
Trevliga lunchställen  
Trevliga fik  
Bra busslinjer och fik  

Mycket få fik som har öppet på söndagar. Framförallt på kvällen (16.00-
20.00).  

Bevara: Stadsparken, biblioteket  
Förändra: Mer öppet på söndagar (fik)  
Förbättra: Mer poliser och att de finns till när de behövs  

Det stora badhuset och det fina biblioteket. Sandviken är en trevlig stad  

Mindre brottslighet i Sandviken 

Sandvik 
Att det inte styrs av KD och Moderaterna  
Gratis parkeringar  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Kvinna, 42 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Man, 66 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   
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Bra barnomsorg som inte är för dyr för föräldrarna  

Att man flyttar runt inkompetenta personer som inte passar in i 
verksamheten.  
Att man betalar en massa fallskärmar. Det finns arbetslöshetskassa även för 
dessa  
Att det väljs in personer i kommunens olika förvaltningar som inte har rätt 
kompetens (eller ingen alls)  

Att man satsar på skolan, i stort sett utan begränsningar. Hur mycket kostar 
det Sandviken att få analfabeter, ligister, "fasadmålare" och allt vad det 
innebär att inte vara utbildad. Detta gäller främst att satsa på de första åren 
så ingen blir utanför.  
 
  
Kalla Jernvallen för Jernvallen 

Sandbacka  
"Göransson Arena" om det blir en anläggning för allmänheten och inte en 
bandyarena.  

Att man satsar på skolan, detta är A och O för att Sandviken skall visa 
framfötterna i Sverige och utomlands.  
Att få tillbaka Lasarettet, inte minst för miljöns skull. 
Att man gör totalanalyser för samhället när något skall ändras. 
Gratis bussturer i hela kommunen 

Dess geografiska läge, i hjärtat av Gästrikland. 

En jättestor arbetsgivare.  

Bevara naturen runt Fiskängstjärn, Tunasjön, Jädraån och Norrsidan. Har 
obsat 140 olika fåglar i detta område på 5 år + utter, bäver och Lodjur (!) 
mm.  

Att jag bor här!  

Storsatsning på solenergiteknik. 

Handikappomsorgen  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Enkätsvar: Man, 43 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 48 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   
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De "nya" gruppbostäderna för funktionshindrade  
Att boendena anpassas efter hjälpbehovet  
LSS är mycket bättre än hos andra kommuner  

Daglig verksamhet borde utökas (för funktionshindrade). Man är rädd för 
konkurrensen för de privata företagarna. T ex. skulle ett hunddagis som 
sköts av personal och handikappade (utan vinstsyfte) vara bra för både 
hundägare och de handikappade. Alla funktionshindrade klarar inte av att 
vara i större grupper av människor men djur går bra.  

Se svaret på frågan ovanför.  

Högbo Bruk  

Förhoppningsvis en bra verksamhetsplan för de funktionshindrade 

Ungdomsverksamheter  
Idrottsföreningar  
Sandvik  

Allt flyttas utanför centrum  

Satsa mer i kärnan, i centrum  

Storsjön  
Högbo  
Kungsberg mm 

Sandviken är förevigat som SANDVIK ,detta på gott och ont! 
Mest gott! 

SANDVIK ger dock en mycket manlig bild, industriarbete och numera även 
IT -som också är klart dominerat av manligt anställda. 

En modernare bild av ett öppet, mänskligt samhälle med kultur, bredd inom 
arbetslivet, bra boende och bra förskolor/skolor. 

Nytt varumärke: "Sandviken-En plats för kvinnor"! 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Enkätsvar: Kvinna, 33 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Enkätsvar: Kvinna, 59, Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 
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Den skulle väcka en AH-upplevelse på både gott och ont. Människor skulle 
garanterat reagera! 
Varför detta: 
Jo, ett samhälle där kvinnor trivs och har sin rättmätiga plats finns bra 
boende, bra kollektiva kommunikationer, cykelvägar och trygga parker. Ett 
brett utbud av nya typer av jobb. kultur, bra fritidsmöjligheter, 
förskolor/skolor. 
Helt enkelt DET SOM ÄR BRA FÖR KVINNOR ÄR BRA FÖR MÄN 
OCH BARN!! 

Bra arbetsgivare på de flesta områden och dom måste vi värna. Fria p-
platser. Vackra blommor. Bra skola och barnomsorg. 

För mycket bruksmentalitet. Svårt att vända en gammal häst dvs långsamma 
till beslut. Trötta kommunaljobbare på alla plan. Dåligt vatten. 

Mer satsning på ytterområdena som nu är fina orter som faller bort i 
planeringen. Skolorna som allaktivitetshus på kvällar och helger. 
Skolträdgårdar 

Inget ev Högbo skidspår. 

Inte bara satsningar på idrott med alla arenor utan mer för vanligt folk. Lägg 
kontor i ytterområdena. Glasa i Hyttgatan. Gör en "turning Torso" som 
bryter av mot brukssystemet. 

Lätt att komma in i som nyinflyttad, tror jag... 
Vacker stad med fina byggnader kvar som tex. Vallhalla, Huvudkontoret, 
alla de små brukshusen, m.m... 
Fin natur med små byar och orter som binder samman kommunen så att det 
inte blir för mycket av "ingenting"... 
Ett bra bandylag och ett stort utbud av andra sporter. 

Dålig komunikation mellan orterna och inom Sandviken stad. Skulle 
behövas fler busslinjer, speciellt mellan orterna runt om staden. 
En annan svaghet är centrumet. Affärerna borde inte stängas utan det borde 
öppnas fler så det blir mer liv på stan. Affärerna skulle behöva ha öppet mera 
också, inte bara på dagen utan också på kvällarna. 

Jag vill bevara Bruket med brukshusen och jag vill att brukskänslan alltid ska 
finnas kvar... 

Enkätsvar: Kvinna, 68, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Man, 15, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Jag skulle vilja att Sandviken blev mer "känt" runt om i Sverige så att man 
slipper beskriva Sandviken som en "liten stad två timmar från Stockholm 
norrut". Mer reklam för och om Sandviken skulle behövas. Får nog ett lyft 
av Göransson Arena. 
Sedan skulle satsningen på annan elitidrott än bandyn öka, ett mål skulle 
kunna vara att få upp fotbolls - och hockeylagen i högre divisioner. Det 
skulle också vara kul om ett annat bandylag än SAIK bandy kom upp i 
högre serier så att det finns en derbykänsla mellan Sandviken och kanske 
Årsunda eller Forsbacka eller ja... 

Att Sandviks huvudkontor är beläget här, att det finns ett framgångsrikt 
bandylag m.m. 
Kungsberget. 
Världens nordligaste fotbolls VM-arena, som borde få mer uppmärksamhet 
än idag... 
Dialekten. 
Bruket. 
Högbo. 
m.m. 

En av de få bruksorter som finns kvar i Sverige, Sveriges största 
inomhusarena, Sveriges mysigaste "storstad"(en stad med kanske 50.000 
invånare, hoppas jag, där allting fortfarande ligger nära varandra, och där de 
klassiska byggnaderna som brukshusen inte har ersatts med allt för många 
höghus...) 

Bodde i Sandviken tills jag var 8 år. Kom tillbaks hit i somras. 

Göranssonska fonderna som hjälper till så mycket med de äldre m.m. 

Landstings- och kommunalpolitiker som har varit undfallande vad beträffar 
i första hand lasarettet, högskola och andra myndigheters utflyttning till 
Gävle. 12 tim. utan tillsyn av äldre behöver inte kommenteras. 

Förbättra ekonomisk styrning så man slipper läsa om orimliga 
kostnadsfördyringar. Skräckexemplet är Högbos konstsnöspår, sedan 
kommer väl Energibolagets många misslyckaden med dricksvattnet från 
Rökebo. 

Ett stabilt företag (Sandvik) och naturen. 

Var rädd om ovan nämnda. 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Man, 71, Sandviken  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 
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En positiv utveckling av näringslivet. Framtidstro. Närhet till 
natur,fritidsaktiviteter 

Satsning på ungdomar annat än idrott. Idrott är bra men det måste finnas 
annat att göra också 

Mer musik för ungdomar,konserter,festivaler och jippon. För dom som är 
mellan 10 och 18 år finns inte mycket att göra. Utveckla orter runt 
Sanvikens stadskärna som Storvik, Järbo, Årsunda, Kungsgården mm 

Samarbetet mellan Sandvik och kommunen 

Framåtanda, utveckling, nya satsningar och att inte vara rädd att fatta 
obekväma beslut. 

Dess människor, de styrkor dessa har. Fina omgivningar, mest i 
ytterområdena där historien finns t ex Högbo, Ovansjö, Gysinge mm. 
Sandviken är så ung som stad så där finns inte så mycket historia, men 
ytterområdena är rik på historia istället. Man vågar satsa i staden på 
Göransson och BJ Arena, kommer säkert att glädja många, både gammal 
och ung framöver. Kan säkerligen sätta Sandviken bättre på kartan.  

Man har, i skuggan av Gävle, inte förmått lyfta fram Sandvikens kvalitéer. 
Många utgår från att Sandviken är en förstad till Gävle, åtminstone ser 
Gävleborna så på sin "lille" granne och det känns inte bra. Sandviken har 
andra bra kvalitéer att lyfta fram, kliv fram ur skuggan! 

Satsa på att göra Sandviken känd som "författarstad", en bärare av kulturens 
mantel. Kultur är själens odling och Sandviken har så mycket när det gäller 
kultur i både författare, poeter, konstnärer och musik. Det behöver inte vara 
så många aktiviteter per år men de som görs ska ha kvalité. Cykel- och 
gångväg från Kungsgården till Sandviken är ett önskemål (miljömål?) samt 
ett bra bad i Kungsgården för att människor ska trivas i sin närbygd efter att 
badbassängen försvann vid skolan. Rosenlöfs Tryckerimuseum betyder 
mycket för oss här i bygden. Att höra professor Gunnar Adler Karlsson 
berätta om sin unika filosofiska park på Capri, stående i Tryckeriet, var en 
höjdare. Likaså när Göran Greider berättade om sina kommande böcker, vi 
var först som fick höra detta - på Rosenlöfs. Att föra historien vidare om 
yrken som försvunnit är angeläget för nutida och kommande generationer. 
En bra mylla för författare och poeter att växa i, knyta samman dåtid och 
framtid i en nutid och samtid.  

Enkätsvar: Man, 46, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Solvig Aho  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Författarna, folket - bevara och berätta historien. Bernt-Olov Andersson gör 
mycket för kommunen.  
Det finns många unika människor som kan berätta, t ex Carl-Adolf Murray 
är en annan stor kulturpersonlighet. Anna Jörgensdotter, Anna Westberg, 
Per Gunnar Evander, det finns många. Ta vara på människor som har 
mycket att ge. Unikt i Ovansjö för att ta några  exempel: 
- Det äldsta dokumentet från en kyrkoinventering i Sverige är från år 1293 - 
och från Ovansjö kyrka. 
- Det enda levande arbetsplatsmuseum i sitt slag i Europa är Rosenlöfs 
Tryckerimuseum - sälj inte ut det till Skansen som stod i en tidningsartikel! 
Vilken stad säljer ut sina bästa framtida turistmål i stället för att utveckla och 
bevara till eftervärlden? Hur många i Sandviken vet hur unikt det är?!? 
- Det finns en unik runsten i Ovansjö, den enda i sitt slag i världen med 
knutrunor. Det finns några blygsamma exemplar till, några runor i en 
valrosstand och i något skaft från en träsked, den ena från Norge och den 
andra från ett nunnekloster på Grönland. Men det enda i sten och med den 
längsta skriften har vi i Sandvikens kommun. Hur många i Sandviken vet 
detta?!? 
- Herrgården har en spännande historia från bl a Hedvig Ulfsparres tid, men 
det här får räcka så länge, det finns mycket att lyfta fram och samordna 
inom hela kommunen och göra det lockande för många turister och 
närboende - varje område har säkert en fin historia som går att sammanföra 
och "sälja"?  

När vi reser till olika turistmål i Europa letar vi ofta efter upplevelser. Vi 
försöker se vad olika orter, öar, städer mm har att "bjuda på". Jag tror inte 
att turister som kommer hit tänker annorlunda. De är naturligtvis nyfikna 
på Sverige, vad finns att göra här, vilken historia kan berättas, vad finns att 
se och så vidare. Vi har inte lärt oss detta ännu, vi är inte vana vid att kunna 
historien, inte ens närhistorien känner skolbarn till. Ungdomar som växer 
upp är historielösa. De vet inte ens hur det var på 40- och 50-talet i Sverige. 
Var finns alla våra guider som visar runt olika resmål i Sandvikens kommun, 
ordnar bussar (ta betalt) och berättar både för oss som bor här och för 
besökare? Jag har ännu inte träffat på någon mer än enstaka som kan sin lilla 
bit. Sandviken är en liten stad, men kan bli en stor turistort. Märk upp alla 
skulpturer med konstnärens namn (om det saknas), årtal, vad skulpturen 
heter o s v. Ordna guidade konstvandringar, kulturresor i "min egen 
kommun", be någon visa "kyrkogården berättar" om människors historia på 
kyrkogården mm. Kanske "kulturhuvudstaden" Gävle kommer i skuggan av 
Sandviken när det gäller kulturen? Ta upp kampen mot självsäkra Goliat! 
  
Om vi vill kan vi bli bäst i landet att berätta en sammanhängande historia 
från hela kommunen - det skulle göra sandvikenborna (inkl ytterområdena, 
hela kommunen) stolta över att bo i en kommun med en säregen historia 
och så många attraktioner. Låter inte "en spännande resa under två dagar 
genom Sandvikens kommun" som en bra turist-attraktion inför vision 2025? 
Fast man kan börja redan nu. Man kan göra ett lockande program som drar 
till sig människor - men man kan också göra ett program som låter tråkigt 
och förutsägbart. Det gäller att tänka över HUR man gör och inte bara att 
man gör. Övernattningsmöjligheter och förtäring i priset - så människor 
stannar några dagar här. Kan man ordna "paketpriser" som charterbolagen 
har, d v s resa, boende och mat?  
  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 
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Det finns ändlöst mycket idéer hos människor - tid och vilja måste till. Själv 
nöjer jag mig med detta då förvärvsarbete och helger fulla med göromål 
väntar. Litar på att andra har förmåga att göra något bra med liv och lust!  
Bra att vi kommuninvånare får vara med och säga vår mening.  
Tack för att jag fick lämna mina synpunkter. 

Högbo Bruk, Sandviken Energi AB, Sandvik AB, 
Idrottsverksamhet. 

Skolverksamheten. Buset på stan. Inga poliser som syns. Vården av de äldre. 
Inget sjukhus. Klottret på väggar mm. Affärsverksamheten i centrum. 

Flera poliser som är aktiva på stan på kvällar och nätter. Det viktigaste är att 
se till att äldre vårdas på ett korrekt sätt. Företagsverksamheten är inte 
tillfredsställande då vår kommun rankas långt ned på listan. 

Högbo Bruks anläggningar. 

Högbo Bruk borde utvecklas och marknadsföras bättre. Om Högbo legat i 
Dalarna skulle det vara mera känt för turister. Lär av dem! 

Det finns många sevärda platser i Sandviken och utanför. En mångfald av 
människor. Det är en fin natur kring Sandviken. 

Det är dålig bussförbindelse till orter utanför Sandviken. Det finns inte en 
mångfald i affärer. T.ex. H&M, Gina Tricot osv. borde finnas i vår 
kommun. Dålig gymnasieskola (Bessemer). Det är väldigt skräpigt. 

Jag vill förändra och förbättra busstrafiken. Ändra lokalerna på Sandvikens 
gymnasieskola (Bessemer) och fördela pengar mer jämt över programmen. 
Jag skulle vilja införa fler soptunnor på gatorna (inte bara i Sandviken). 
Kanske det tyska alternativet med en soptunna vilken innehåller "tre olika 
hål": ett för papper, ett för plast och ett för övrigt. 

Det finns så många fina platser och fina människor. 

Finare och renare gator, ingen fientlighet, bra bussförbindelse fler 
naturstigar. 

Enkätsvar: Man, 68, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 18, Åshammar 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 



 
 
 

160

Jag tycker att det är ett bra initiativ med den här "visions-saken" 

Närheten till det mesta. Förut tyckte jag Sandviken var ett tryggt ställe men 
som det är nu börjar det likna vilken otrygg storstad som helst. 

Alla utlänningar som kommunen tar in. Sandvikenhus flyttar in dem i hus 
där det tidigare var lugnt, rent och tryggt men det dröjer inte länge förrän 
det blir tvärtom. Det blir många motsättningar för de får tydligen bete sig 
hur som helst medan vi "vanliga svenskar" måste rätta oss efter alla regler 
och bestämmelser annars blir vi vräkta. De håller helt enkelt på att ta över 
samhället tycker jag. 

Färre utlänningar och se till att först och främst ta han om oss 
Sandvikenbor. 

Vet ej 

Vet ej 

Att huvudkontoret för Sandvik AB ligger här. Närhet till sjöar och friluftsliv. 
Många mataffärer att välja emellan. Gratis parkering i centrum! 

Att Sandvikens sjukhus inte, eller knappt finns något mer, vi måste kämpa 
för att ha ett sjukhus! Eller att iallafall ha kvar några mottagningar såsom 
mödravård, hälsocentraler, dagkirurgi etc. Man lägger hellre pengarna på 
nya projekt, än att stärka dem vi redan har(te.x Sandbacka park, Göransson 
arena mf.l). Man borde satsa mer på ungdomarna, inte bara inom sport, 
utan andra saker (tex ungdomsgårdar, föreningar). För få platser, och för lite 
pengar inom äldreomsorgen och barnomsorgen. För litet utbud av affärer i 
Sandvikens centrum (även om detta blivit bättre nu). Arbetslösheten i våran 
kommun är hög, det är inte bra för att hålla kvar personer i våran kommun, 
då sker mer utflyttning, och mindre inflyttning. 

Tycker att vi skall bevara Stadsparken som en säker mötespunkt, fixa mer 
belysningar! Även Storsjön ska vi vara rädda om, inte många kommuner 
som har en sjö så nära. Håll den så ren som möjligt! Hoppas vi fortsätter att 
ha Brandkåren kvar, annars inget tryggt samhälle. 

Att många vågar satsa på att öppna egen verksamhet, hoppas på mer sådant i 
framtiden. Närheten till Gävle och högskolan är också viktig, eftersom man 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, 43, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 23, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 
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inte behöver flytta för att studera. Måste också säga att Sandvik är unikt för 
Sandviken, utan Sandvik så skulle inte Sandviken ha nästan någonting! 

Fler tågtider mellan Sandviken och Stockholm etc. Satsa på äldreomsorgen, 
vi kommer alla dit någon gång! Det är också viktigt för ungdomarna att ha 
en bra skola att gå i, att känna trygghet, att vi satsar på ungdomarna! 

Vad vore Sandviken utan Sandvik som är känt över hela världen. Samt att 
Göransonska finns så det händer något nytt här ex: den nya arenan. Så har vi 
Högbo bruk förstås som Sandviks grundare startade. 

Förr hade vi 2 bra sjukhus i Gästrikland, nu har vi ett dåligt. Skamligt av 
Sandvikens kommun att inte lägga ner mer krut på att få behålla Sandvikens 
sjukhus. 

Rondellen vid Storgatan/Barrsätragatan är livsfarlig för cyklister. Vi måste 
cykla ut i rondellen bland alla bilar. Ta bort trottoarkanterna så man kan 
cykla ex storgatan rakt fram utan att runda rondellen 

Sandviken är unikt i och med att vi måste vara den enda staden i hela 
världen som inte har kommersen med affärer runt torget. När jag var liten 
handlade vi jämt på torget, nu är det cykelparkering på ett öde torg. 

Snygga till kommunhuset och flytta affärscentrat dit, automatiskt vill 
försäljare komma till torget med sina stånd. Gallerian kan byggas om till 
kommunhus. 
När jag var ungdom fanns det bara dans för äldre i Sandviken, nu är jag 
äldre, då finns det utbud för bara ungdom. Dom ggr. Folkets hus har dans 
kan man räkna på 1 hand. Ordna danser med 25 år som åldersgräns. 

Sandviken är dålig att göra reklam för sig utåt, man vet mer om ex Dalarna 
fast man är född i Sandviken. 

- Närheten - man tar sig enkelt från ena änden av staden till den andra. 
- Ett rikt föreningsliv som ger ett fantastiskt utbud av fritidsaktiviteter för 
barn och ungdom. 
- Globalitet - inflytten av människor till Sandvik från alla världens hörn. 

- Närheten till Gävle - Centralisering av sjukvård, domstol etc utarmar 
Sandviken. 
- Bruksmentaliteten.  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 57, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Man, 44, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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- Koncentrationen av fritidsaktiviteter till sydvästra delen av staden, dvs 
Jernvallen och BJ-arena. Det finns inte mycket norr om Gävlevägen. 

Det politiska styret som idag kännetecknas av käbbel och partibarrikader. 
Vad är det för fel på samverkan och att gemensamt arbeta för stadens bästa? 
Så länge vi håller på med inbördes strider så är Sandviken ett lätt byte i 
Landstinget. 

Se styrkorna ovan. 

Sandviken skall vara en ort där det är gott att leva. Människor i alla åldrar 
skall ha det meningsfullt och värdigt. En liten stad med internationell 
prägel. 

Sandvik, Högbo Bruk och Storsjön. 

Inget sjukhus. 
Brist på äldreboende. 
Kaotisk nedläggning av högstadiet på Norrsätraskolan, där var det dåligt 
med framförhållningen...Vem tar ansvar för eleverna som måste byta skola i 
nian? 

Fler närpoliser, så kanske mycket av brottsligheten kan minska. Då kanske 
sandviksborna vågar vara ute även kvällstid. 

Göranssonska Arenan. 
Gratis parkering. 

Många stora olika arrangemang i Arenan, som kan dra hit folk utifrån. Då 
skulle det vara fint med fler hotell, vid Storsjön t.e.x. Därifrån skulle sedan 
Emmabåten (och varför inte fler sådana båtar) skjutsa turisterna runt till alla 
våra vackra ställen, Årsunda, Forsbacka, Bångs och Korsika. 

Att vi har ett globalt företag som Sandvik här. Att vi har ett bra kultur och 
föreningsliv. Att vi har nära till naturen, storsjön på sommaren, kungsberget 
på vintrarna. Hälsans stig för den som gillar att motionera och så förstås 
Högbo Bruk. Det finns helt enkelt något för alla inom rimliga avstånd. 

Ett alldeles för dött centrum för alla ungdomar. För mycket klotter. Ett 
alldeles för nergånget stadshus. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 57, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 25, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Bättre öppettider om kvällarna på cafeerna i stan. 
Förändra utsidan av vårat stadshus, det är ju rena rama katastrofen.  
Rusta upp Hammargymnasiet och låt kulturskolan vara där. 
En upprustning av parkeringshuset så att det slipper läcka in vatten när det 
kommer stora regnmängder. 

Att vi har Sandvik här. Byggandet av våra arenor. Sandbacka park. 

Våra arenor. Att lägga mer pengar på vår skola, barnomsorg och 
äldreomsorg för att utveckla servicen. Tänker främst på att minska 
barngrupperna på dagis och att våra pensionärer får den vård och omsorg de 
så väl behöver. 

Närheten till allt, 
Bra föreningsliv, 

Arbetslöshet 

skolan samt barnomsorgen 

Sandvik 

Sandvik samt mer integrerat samhälle med föreningslivet samt företag 

Arbetstillfällena inom Sandvik. 

Dålig satsning inom äldreomsorgen. 
Dålig personaltäthet på äldreboenden. 
Dålig satsning på ungdomen som har hamnat"snett" ex.missbruk. 

Bevara men förbättre möjligheten till en bra skola för barn med särskilda 
behov. 

Utbudet. Det finns något för alla. 

En klockren satsning på äldre och barn med funktionshinder. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 34, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna, 60, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 
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Ett sammansvetsat gäng i centralorten, befolkningen består av traditionella 
arbetare med traditionella värden och som vill göra rätt för sig och jobbar 
på. I ytterområdena många olika kulturer med egna särarter som är 
spännande för turister. 

Bruksandan. Centralstyrningen, man tänker nästan bara på centrala 
Sandviken när det gäller investeringar. 

Inne i Sandviken: Idrottsplatserna, bruksgårdarna och den lilla klick gammal 
bebyggelse som finns. Annars finns ingen kultur i Sandviken kvar. 
I ytterområdena bör de olika särarterna bevaras och upprustas. Varför 
utnyttjar inte centralorten och kommunens tjänstemän ytterområdena mer, 
ex konferenser och utflykter för anställda? 

Bruksandan. 
Färnebofjärdens nationalpark. 

Naturturism, orörd natur, bra sportmöjligheter i hela kommunen. 

SANDVIK (lockar folk att flytta till Sandviken). 

SANDVIK (Sandviken är för mycket beroende av SANDVIK som 
arbetsgivare). 

Göra Storsjöns stränder och campingplatser ännu attraktivare för besökare. 

Fritidsanläggningar, såsom Högbo, Arena Jernvallen (Göransson Arena), 
Kungsberget. 

Den planerade utbyggnaden av Kungsberget. 

Liten stad med närhet till allt. 

Det kan vara svårt att komma in i det sociala livet när alla känner alla. 

Enkätsvar: Kvinna, Österfärnebo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Enkätsvar: Man 60 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 45 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Jag vill ha en öppnare attityd mellan olika kommunala verksamheter med 
mer samarbete över gränserna. 

Sandvik dominerar staden på gott och ont.  
Idrotten dominerar fritidssysselsättningen. 

Jag skulle vilja ha ett rikare kulturliv, gärna i samarbete med idrottslivet, 
invandrarföreningar m.m. 

Biblioteket i Storvik 
Antikvariatet Storvik 
Kollektivtrafiken Storvik-Gävle 

Ostädat på allmänna ytor i Storvik 

Bevara Lillvik 
Skapa 55+-boende i Storvik 

Sandvik med sitt huvudkontor 

Rent, snyggt och lugnt 
Service i hela kommunen 

En jättebra kommun som vi kan utveckla att bli ännu bättre! 

Vi kunde förbättra och höja takten av integration för våra invandrare i 
kommunen. 

Jag önskar att kommunens integrationsenhet flyttade till centrum och fick 
därmed en mer framflyttad position. Där skulle beredas plats för kontakter 
med kommunen och skola och kultur etc. Det skulle även finnas ett café 
drivet av invandrare och med fokus integration och kulturer möts! 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 68, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 52, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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SANDVIK. Närheten till naturen. Ett rikt kulturliv. Närheten till 
Stockholmregionen inom rimligt ( tidsmässigt) avstånd med bil o tåg. 
Lagsporter på elitnivå SAIK Bandy samt GIF o Brynäs. 

SANDVIK. Kommunen står o faller med SANDVIK AB. Att vi inte har ett 
sjukhus värd namnet. Arbetslösheten är alldeles för hög. Att det finns för få 
medelstora företag för att trygga medborgarnas försörjning. 

Flera företagsetableringar. Öppna gågatan för biltrafik, för att få ett mera 
levande Centrum. Bevara alla gamla byggnader rusta o tänk på kulturarvet. 

Närheten till Elitidrotten. Göransson Arena som självklart kommer att 
utvecklas åt rätt håll, med ett kulturutbud i alla smakriktningar. 

Utveckla det som idag är positivt med fokus på nya arenan och hela 
Jernvallens område sett ur ett idrottsperspektiv. Att SANDVIK AB utvecklas 
för att trygga försörjningen för kommunmedborgarna. Att det blir flera 
avgångar ( direkt tåg till Stockholm ) 

Vision 2025 
Mänskliga samhällen är oerhört komplexa, någon fullständig beskrivning av 
hur de fungerar, vart de är på väg, hur de går att styra osv finns inte. Lika lite 
som vi fullständigt kan förstå våra egna bevekelsegrunder kan vi helt förstå 
de samhälliga mekanismer som är i rörelse. Hur ska då vi som flyter med i 
denna ström agera om vi har en önskan att påverka vår färd? Vi vet inte ens 
hur floden ser ut bakom nästa krök. Och de exakta rörelselagar som styr 
denna tidens ström förlorar sig i kaosteorier bortom det begripligas horisont. 
Vad vi kan göra är att stanna upp och försöka få en överblick av läget. Hur 
har vi levat hittills genom årtusenden? Vilka genuina mänskliga behov 
kommer till uttryck i alla de samhällen och kulturer som vi känner till. Vad 
har gått fel förr? Vad har visat sig fungera? Till denna beskrivning av 
människans natur får vi addera en etisk aspekt av vem vi vill att människan 
skall vara. Att något fungerar är inte vårt enda kriterium. 
Om vi då tycker oss kunna urskilja vissa grunddrag i det samhälle som svarar 
mot våra genuina behov, hur skapar vi då ett sådant samhälle? Med tanke på 
vår bristande förståelse av både samhällets funktion och dess styrmekanismer 
är det troligen bäst genom att sprida de tankar, idéer och förhållningssätt 
som det önskade samhället är en manifestation av.  
Här följer resultatet av min överblick av läget. 
Människan är ett flockdjur med ett starkt behov av tillhörighet, mening och 
sammanhang. Att samhället är byggt så att dessa behov kan bli bemötta är 
alltså en av dess viktigaste funktioner. En gemensam värdegrund möter dessa 
behov samtidigt som den kan bli alltför statisk och exkluderande om den är 
för rigid och fast i konturerna, här kommer att krävas mycket 

Enkätsvar: Man 49, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 48, Högbo 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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fingertoppskänsla och finjusteringar för att möta utmaningar från nya tankar 
och gamla vanor.  
I Sandviken 2025 känner sig varje medborgare delaktig och betydelsefull 
utifrån sina roller i samhället. Genom olika former av brukargemenskaper 
och naturliga mötespunkter kommer människors kreativitet och sociala 
behov till uttryck. Då vi lärt oss göra bättre avvägningar mellan vad vi mår 
bra av och rent ekonomiska aspekter kan det betyda att mängden varor och 
tjänster inte prioriteras om den samtidigt medför en förlust av 
meningsfullhet och delaktighet.  
Genom en fördjupad etisk reflektion inser vi att vår användning av 
naturresurser måste kunna upphöjas till allmän norm. Dvs vi kan inte lägga 
beslag på en större andel av det mänskliga miljöutrymmet än vad andra folk 
gör och detta sett i tusenåriga perspektiv. Att dessa insikter och tankar är 
brett förankrade är en förutsättning för det förändrings- och 
utvecklingsarbete som är nödvändigt, dels för att den politiska ledningen ska 
ha demokratiskt mandat, dels för att en inifrån känd motivation ofta är 
effektivare än utifrån verkande styrmedel. 

Min önskevision: 
I Sandvikens kommun respekteras människa, kultur och natur. 

Lagom stor kommun med Sandviken som naturlig tätort och fina mindre 
samhällen med   landsbygd och fritidsområden. 

Har ej så bra framförhållning i alla kommunala beslut. Satsar just nu för hårt 
på att bygga nya " sjönära" villaområden utan att veta om efterfrågan finns. 
Försöker efterlikna större kommuner i agerande.  
Är mycket beroende av en arbetsgivare, . 

Bevara en landsbygd som går att fortsätta bedriva jordbruk i. I framtiden 
kommer efterfrågan av närproducerat och ekologiskt att öka, då måste 
marker möjliga att odla och att hålla djur på finnas kvar.  Ge stimulans till 
det intresse som finns idag att flytta ut på landet och bedriva småskaligt 
jordbruk, t ex med hästar eller får och höns. 
Satsa på fler bra bostäder för äldre, centralt i alla  kommunens samhällen. 
Det behövs både handikappanpassade lägenheter integrerade i vanliga 
bostadsområden och särskilda hus, planerade för äldre, möjliga att t ex bilda 
äldrekollektiv i. Det är en äldregrupp som kommer att vara starka och 
många inom en nära framtid, alla vill inte flytta in till centralorten 
Sandviken när villan känns för arbetssam att sköta.  När äldre får tillgång till 
attraktiva handikappvänliga lägenhteter frigörs villor och gårdar som kan 
tillgodose yngre familjer bra bostäder och boendemiljö utan stora nya 
villaområden. 

Enkätsvar: Kvinna 57, Järbo 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 51, Kungsgården 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Gör om två våningsdelen av stadshuset till affärer. små affärer som kan 
utnyttja toget på sommaren. Och flytta resecentrum till Baldersplan. 

Sjöarna och naturen. 
Sandvik 
Den lilla kommunen med de stora förutsättningarna 
Närheten till .... 

Dåligt med P Platser i centrum för heldag- 
Bedrövlig trafiksituation i genomfarten bla. 
Bristande samverkan med kringliggande kommuner bla skolan. 
Otrygghet. För få poliser. 

Decentralisera utnyttja och utveckla de fantastiska ytterområden som finns i 
Kommunen. Starta grön busslinje och revidera busslinjerna så att folk kan 
åka när de vill .Få fart på centrum. Det måste vara fel personer i centrum 
gruppen ! 

Sandvik 
Göranssonska Stiftelserna 
De fantastiska naturupplevelserna med sjöar osv. 

Att denna visionsplan genomarbetas och genomförs utan partipolitik alltså ej 
bara rött tänkande. Fortsatt utveckling av kommunen till den motor vi kan 
vara i regionen i samråd med de övriga kommunerna. 

En styrka är det geografiska läget, närheten till Gävle, Uppsala och 
Stockholm. En annan närhet är den till naturen och Högbo Bruk. Det 
bidrar till att höja livskvaliteten. Det finns även en kulturell identitet, ett 
kulturellt arv som är viktigt att förvalta och utveckla på rätt sätt. Den 
idrottsliga biten är också mycket värdefull. 

Det är den ebarmerliga jantelagen och inskränktheten som följer med den. 
Det verkar som om det är omöjligt att bryta sig loss från detta ok. Antingen 
nedvärderar man sig eller överskattar sig; svårt att hitta den slagkraftiga 
balansen. 

Sandviken är en mycket ung stad i en gammal kulturbygd. Det gäller att 
bevara och utveckla denna möjlighet. Själva centrumet kunde bli trevligare, 

Enkätsvar: Man 55, Årsunda 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Enkätsvar: Man 56, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 55, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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mer inbjudande och levande. Affärer försvinner, ersätts inte med nya bra 
alternativ. Här borde något förändras. Centrumet är ganska spöklikt idag. Vi 
behöver bättre möjligheter att kunna handla kvalitativt. Folkets hus med 
teatern, biblioteket, konsthallen etc.. är oerhört viktigt. Det borde också 
göras något åt Stadsparken. Det är idag en outnyttjad oas. Mer 
arrangemang, Bangen/jazzfestivalen fungerade bäst där. Hela centrumet 
levde upp under dessa dagar. 

Vet inte om jag tycker att Sandviken som stad är speciellt unik, eller rättare 
sagt så unik att den skulle särskilja sig nämnvärt från någon annan liknande 
svensk stad i samma storleksordning. Den har sin identitet i bruket, idrotten 
och musiken. Det är inte illa så. Det gäller att förvalta dessa områden på rätt 
sätt. 

Ni (Enkäten) vill på något sätt få fram Sandviken som ett unikum. Tyvärr så 
känner jag inte så för Staden. Jag tror dock att det är livsviktigt att det i 
framtiden fortsättningsvis satsas förnuftigt på kulturen i staden Sandviken. 
Det är livsnödvändigt i en bruksort som denna, och då menar jag inte att 
försöka förstärka begreppet "bruksanda", "bruksmentalitet", utan att 
verkligen våga satsa på det som går utöver gränserna inom musik, konst, 
litteratur och andra närliggande områden. Med passion, medkänsla och lite 
vrede för att fritt citera Jan Eliasson går det att förändra och utveckla det 
mesta i en positiv anda och riktning. 

Inflyttad Sandvikenbo och därmed alltid betraktad med viss skepsis, av de 
genuina ortsborna. 

Sandviken är en kommun med väldigt mycket för den sport- och 
friluftsintresserade med alla arenor och friluftsområden. Livsmedelshandel, 
förskolor, skolor och äldreomsorg håller bra klass. Det gör att kommunen är 
attraktiv för familjer och äldre.  
Sandviken ligger bra till geografiskt med goda kommunikationer till Uppsala 
- Arlanda - Stockholm. 
Sandvik AB som globalt företag med huvudkontor och mycket FoU - 
verksamhet i Centralorten, vilket leder till att många kompetenta människor 
från både Sverige och världen kommer hit. 

Det är svårt att fylla det stora centrumet i staden med attraktiva affärer och 
verksamheter för framförallt yngre.  
Fastighetsägare i Sandvikens centrum som inte gör gemensam sak och satsar 
på att fräscha upp sina fastigheter för att locka intressenter. 
Dåliga vägar mellan byarna och centralorten t. ex. Järbo - Sandviken, Ö - 
färnebo - Sandviken, Åshammar - Kungsgården. Det saknas också 
cykelbanor mellan Sandviken - Järbo, Sandviken - Årsunda, Kungsgården - 
Åshammar och Kungsgården - G - Hammarby 
Det märks inte att Sandviken är en internationell ort, trots alla gäster som 
besöker bl. a. Sandvik. Vi har inte någon skola med internationell profil för 
att ta hand om dem som kommer hit. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Man 35, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Ett mer koncentrerat centrum i Sandviken där fastighetsägarna satsar 
tillsammans för att öka attraktiviteten som man gjort i t. ex. Falun, där det 
renoverats och byggts om för att skapa ett livskraftigt centrum med 
attraktiva butiker i en ny och fräsch centrummiljö. 
I Sandviken skulle t. ex. fastighetsägarna gå ihop och glasa in köpmangatan 
mellan Systembolaget och Länsförsäkringar och Hyttgatan mellan 
Knutentorget och Bokia, för att få till ett gatusystem med Galleriakänsla 
vilket man t. ex. har åstadkommit i Nordstan (Göteborg) och i delar av 
Västerås centrum. I samband med det så behöver flera av fastigheterna 
fräschas upp ut- och invändigt. Gallerians p - däck borde byggas om för att 
kunna få till fler attraktiva affärslokaler och olika utrymmen för upplevelser 
typ Heron City i Kungens Kurva i Stockholm. Där har man bowling, 
affärer, arkadspel, scen med uppträdanden, biografsalonger och restauranger 
i olika våningsplan, där alla oavsett ålder hittar upplevelser. 
Ovanpå detta borde man kunna intressera någon att bygga ett hotell 
och/eller lägenheter om minst 25 våningar med restaurang högst upp, så att 
tätorten Sandviken får ett riktmärke (fallossymbol) av rang. 
En ny avfart från R80 kallad "Sandviken mitt" bör byggas i höjd med 
Sandbacka Park och Mosaikenområdet för att avlasta Gävlevägen och 
ansluta till Järbovägen för att få snabbare och miljövänligare 
kommunikation inom och utom tätorten. Det ska vara en broanslutning 
över R80 för att också kunna göra rastplats med bensinstation, 
turistinformation och möjlighet att ta del av näringsidkarnas utbud. Detta 
skulle också möjliggöra kollektivtrafiklösningar från resecentrum via 
Mosaiken och Sandbackapark vidare mot Västanbyn. Detta är en möjlighet 
som vi inte får missa då nya E4 gjort att fjällturisterna ser fördelarna att åka 
denna väg och då E16 satsningen mellan Gävle - Oslo kommer allt närmare 
en lösning.    
Förbättra vägarna mellan centralorten och byarna: Järbo - Sandviken, Ö - 
färnebo - Sandviken, Åshammar - Kungsgården. Det borde också byggas 
cykelbanor mellan Sandviken - Järbo, Sandviken - Årsunda, Kungsgården - 
Åshammar och Kungsgården - G - Hammarby. Detta borde kunna göras i 
ett övergripande projekt där det borde finnas cykelbana runt hela Storsjön... 
Vi kan också bli bättre på att samarbeta i vår region -. ?Det som är bra för 
dig är också bra för mig ? samverkan leder till ökad tillväxt?  
Sandviken har blivit en profilerad kommun med en slogan: "Sandviken - lite 
bättre för fritid, familj och företagande" vilket lett till att familjer, företagare 
och friluftsintresserade bosätter sig här för bostadsplaneringen, servicen och 
attityden har anpassats till deras behov.  
Vi har en internationellt profilerad skola (kommunal eller fristående) i alla 
skolformer.  
   
Jernvallenområdet är ett upplevelseområde av rang i Sverige med konserter, 
elit - och breddidrott, mässor etc. Resecentrum har kopplats ihop med 
Jernvallenområdet genom att det finns en bro för gående över järnvägen. 

Dess geografiska läge, Sandvik,de unika bruksmiljöerna (Högbo, Gysinge), 
Storsjön, attraktiva byar och möjligheterna till rekreation (Kungsberget, 
Högbo, Storsjön) 

Se förbättringsförslagen, samt att vi ständigt jobbar utifrån devisen - 
"Sandviken lika bra eller bättre", än kommunerna i regionen" och nischar 
oss mot familjer, företagare och friluftsintresserade. Detta motsätter inte 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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samarbete, utan det handlar om att hålla en hög svansföring för att bli 
attraktivast i regionen... 

-Sandvik-det välskötta företaget 
-Högbo bruk med alla aktiviteter 
-alla cykelvägar 
-brett kulturliv 
-alla sportaktiviteter 
-ridklubben 
-Kungsberget 
-fri parkering 

-för lite att göra för ungdomar, flera ungdoms- 
gårdar, bl.a. av brottsförebyggande skäl 
-Drottningen?? 

-Stadshusets fasad är en skam för staden, Sveriges fulaste? 
-kanalen skall ha ett flöde genom hela sin längd, som förr. Dessutom skötas 
bättre. 
-mera poliser i Stadsparken 
-Drottningen!! 
-upprustning av övriga delar av Jernvallen, bl.a 
tennisbanorna är risiga 

-Arena Göransson, om den kommer att skötas på ett bra sätt 

Jag är en återflyttad sandvikare.  
Min hustru (64) instämmer i ovanstående 

Ligger i Norrland och har inkörsport till kommunen, länet och Norrland 
genom Gysinge. (De andra två större vägarna är E4 och väg 76) Liten 
kommun där det borde gå snabbt att fatta vettiga beslut. Har mycket 
"vildmark" kvar vilket troligtvis kommer att väga tungt när det gäller 
människors val av bostadsort i framtiden. Det finns fortfarande genuin 
jordbruksbygd med bönder vilket ökar möjligheterna för att använda lokalt 
producerad mat. Detta är också en säkerhet i en allt bedrövligare värld där 
allt kan hända. Närheten till Stockholm/Mälardalen, man kan faktiskt bo 
norr om Dalälven och pendla. Dalälven. Bruken. Nationalparken. 
Kungsberget. Att kommunen lagar egen skolmat och mat till äldre och inte 
köper från storföretag. Gamla sjukhemmet i Gysinge. NeDa. 

Sorglig svågerpolitik på hög nivå. Ingen som ser till helheten. Vågar inte 
sticka ut och gå i bräschen. Struntar i ytterområdena och de behov som 

Enkätsvar: Man 69, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Kvinna, Österfärnebo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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finns där. Ser inte möjligheterna att skapa inflyttning genom god service, 
kanske så enkelt som bra skolskjuts. Urdålig på att förvalta sina fastigheter, 
låter dem förfalla tills det kostar oerhörda pengar att rusta. Inget framåttänk. 
Inga visioner (men det delar vi kommunmedborgare gärna med oss av här!) 

Gör det enkelt att ha barn och ungdomar i alla åldrar i HELA kommunen så 
att familjer känner att HÄR vill vi bo! Återta kommundelsnämnderna eller 
liknande. Flera mindre skolor. Förenkla skolskjutsreglementet. Det ÄR 
skillnad på kommuncentrat och ytterområdena. Allt behöver inte vara lika 
men lika värt. Uppmuntra till social gemenskap genom t ex sköta 
idrottsanläggningar, odlingar, spola is mm genom ekonomisk hjälp till 
föreningar som åtar sig "jobben". Öka inackorderings bidraget för 
studerande på annan ort. Sandviken har lägsta siffran bland kommunerna 
runt omkring. Flera tillagningskök där barn, ungdomar och äldre hjälper till 
och tar ansvar. Gör någonting av sjukhemmet i Gysinge - guldläge, har 
potential. 

Bredband nästan överallt i kommunen trots glesbygd. Naturen, olika i olika 
delar av kommunen. Nationalparken. Bruken. 

Som sagts under förändra: gör det enkelt för människor att bo, leva, ha barn, 
ha företag. Sälj in kommunen "överallt" för att öka inflyttningen. Det 
behövs flera små entreprenörer - hjälp dem genom att minska krånglet med 
det byråkratiska. Var glada! 

Bra kompetens i kommunen. 

Kostnadseffektiva verksamheter krävs. 
Ökad samverkan mellan förvaltningar för att: hitta bra lösningar för den 
enskilde samt för att: personal kan ta del av varandras kompetens mellan 
förvaltningar, gemensamma fotbildningar. 

Satsningen på datorstöd. 
Fleråriga budgetar i kommunen- upp till tre år. 
Livslångt perspektiv på den enskilde. 
Yrkesstoltheten. 

Sandvik och Göranssonska fonderna. 

2025- kommunen med den bästa tillgängligheten. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 40+, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Jag vill förbättra möjligheterna för invandrare i vår kommun att komma ut i 
arbetslivet och så småningom få möjlighet att tjäna sina egna pengar. Det 
ger dem självkänsla och människovärde. 

Att kommunala arbetsplatser och privata företag tar emot invandrare på 
språkpraktik. Människor får möjlighet att träna sig i att tala svenska och de 
får visa vad de kan. En möjlighet för företag och för våra invandrare. 
Utnyttja en av de 10 dagarna i Göransson arena för att ordna en dag där 
invandrare och arbetsgivare kan träffas. Marknadsföring för alla. 
Invandrarbyrån, CVL, SFI, kyrkor i stan, Röda korset med flera borde vara 
intresserade. Människor man träffat , pratat med och lärt känna upplevs inte 
skrämmande utan är en stor tillgång i samhället. 

Sandvik som företag  
Göranssonska alla stiftelser 

ytterområden bortglömda 

lokaler  och idrottsplatser ska finnas tillgängliga  
även i ytterområden för alla ungdomars bästa.  
bevara den åkermark som finns för att ge landsbygden sin prägel. 

Att Göranssonska stiftelserna satsar på gamla som unga med ekonomiska 
medel 

Satsa på olika utbildningsvägar, såväl praktiska som teoretiska. 

Musik och sport och tron på dessa. 

Staden som utarmas. Ett levande centrum vill vi ha! 
Skola och äldreomsorg.  
Satsa på bredden, man vill gärna synas när man är på topp, men bredden 
finns inte. Detta gäller samtliga "arenor" i Sandviken. 

Högbo Bruk är viktigt för Sandviken. Liksom Kulturskolan. 

Ingenting. 

Enkätsvar: Kvinna 63, Sandviken 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 60+, Kungsgården 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Kvinna 29, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Framgångsrika skolor, trygg äldreomsorg. Ett samhälle där alla känner sig 
viktiga och en levande OCH TRYGG stadskärna. 

En liten och behändig kommun. Lätt att överblicka och borde vara lätt att 
genomföra nyheter p g a storleken. 

Jantelagen inne i centralorten. Navelskåderi, svårt att se fördelar med andra 
orter, inte minst med Gävle. Lillebrorskomplex. 
Varför väljer så många som arbetar inom Sandvikens kommun att bosätta 
sig utanför kommunen, typ Gävle? Viktigt att få svar på tror jag. 

Se kommunen som helhet, inte bara som en del=centralorten. Lyfta fram 
fördelar med övriga kommundelar. Kanske temaveckor ibland på webben, 
ex Storvikstema etc då man visar på positiva saker i Storvik för att främja 
inflyttning och positiva tankar för ursandvikare om andra än bruksbor. 
Marknadsföra saker bättre genom samordning inom turism, idag 
marknadsför bara kommunen sina egna turistmål, inte övriga sevärdheter 
och bad. 

Sandvik. Som alltid funnits i kommunen, ett beroende av en arbetsgivare 
som är livsfarligt på sikt. 
Enkla människor med enkla krav. 

En bred marknadsföring av alla kommundelar. Många vill bo naturnära och 
det är en marknadsföringsfaktor idag. Marknadsför alla positiva faktorer som 
finns, inte bara boende i centrum utan slå slag för exempelvis vackra 
Åshammar, med sin fina natur och bra miljö för barn. 
Boendeort 
Håller på min integritet 

Varför fråga efter ålder och boendeort? 

Inte så stort. 
Bra placerat, avskilt men samtidigt nära till storstad och/eller flygplats. 

Lite litet ibland. 

Satsa mer på barn, ungdom, skola, pensionärer, äldrevården. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 47 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Enkätsvar: Man 55 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Har satsat bra på kultur, idrott och skola. 

Att vi satsar på individen och inte på kontor (Sandbacka Park). Se till att 
folk trivs. Då stannar dem här. 
Ta bort tjänstemän/politiker som inte vill satsa på det som sagts ovan. 

Närhet till Stockholm. 
Kultur- och fritidsutbud. 
Natur. 

Står och faller med Sandvik. 

Viktigt att bevara kulturlandskap, öppet landskap, jordbruksbygd. 
Möjliggöra ekologisk odling i mindre skala. 

Det fantastiska utbudet av upplevelser t.ex. Högbo, Gysinge, Kungsberget, 
Göransson arena. 
Dessutom Göranssonska stiftelsen, samt ett rikt kulturutbud. 

Närproducerade råvaror till mat. 
Ekologiskt odlad mat. 

Storleken, kommunikation, biblioteket. 

Psykvården=samtal (1h) eller helst mediciner är de två alternativ som 
förespråkas. 
Soc, familjerätten och övriga som har hand om frågor rörande barn och 
familj. 

Bevara storleken på staden. 
Förbättra för de psykiskt sjuka så de faktiskt får hjälp. 
Förändra livsvillkoren för de boende. 

Sandvikenhus, Sandvik, Stadsparken. 

Visa att det går att ändra på psykvården till det bättre. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 55 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 27 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Närhet till Stockholm 
Ett unikt kultur och fritidsutbud 
Sandvik 
Engagerade innevånare och politiker 

Beroendet av Sandvik är naturligtvis också en svaghet. Går det dåligt för 
Sandvik påverkar det kommunen väldigt mycket. 

Ett mer levande centrum. 
exploatering på rätt ställen, bevara kulturoch jordbruklsbygder. Forskning 
visar att det kommer att bli brist på areal för odling.  
Det är därför viktigt att vi inte bebygger på jordbruksmark. 

Det stora kultur och fritidsutbudet, både vad gäller anläggningar och natur. 
Göranssonska stiftelserna som pumpar in pengar i div projekt och stöder 
inte minst äldreomsorgen. 

Förhoppningsvis en kommun som fortsätter satsningen på kultur och 
fritidsutbudet, men också en kommun som man förknippar med god 
ekonomisk hushållning av mark och prioriterar ekologsk närproducerade 
produkter. 

Sandvik. 
Göranssonska stiftelserna. 
Högbo Bruk. 
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Helt beroende av Sandvik. 

Bevara den landsbygd som finns i ytterområdena. Bygg ej på jordbruksmark. 
Den behövs för vår försörjning i framtiden. 

Göranssonska stiftelserna. 
Kulturarvet. 
Friluftsmöjligheterna. 

Bevara de naturvärden som finns i kommunen. 
Småskaligt jordbruk för närproducerat. 

Enkätsvar: Man 55, Kungsgården 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 55+ 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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De respekterar invandrare. 
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Lönerna är låga så det räcker inte för det dagliga behovet. 

Förenkla tidsbeställningen till läkare. 

Blandningen av invandrare och svenskar. 

Låt invandrare få jobb. 

Bra behandling av invandrare. 
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Avdragen som görs på invandrares ersättning. 

Förbättra - bättre arabiska lärare. 

Låt araber som är duktiga på svenska få arbeta i SFI-klasserna. 

Utöka utflykterna och litteraturresorna för SFI-eleverna. 

Kommunen behandlar invandrare bra och tar hand om dem. 
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Behöver ta mer hand om miljön. 

Jag tycker att Sandviken ska öppna ett nytt sjukhus där de kan ta emot sjuka 
från grannkommunerna istället för att skicka folk till Gävle. 

Jag tycker inte att det finns något som gör Sandviken unikt idag. 

I framtiden kan kommunen samarbeta med arbetsgivare och företagare för 
att öka arbetschanserna inom staden och förbättra levnadsstandarden. Då får 
kommunen in mer skattemedel från fler arbetstagare. 

Enkätsvar: Man 41 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 34 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Enkätsvar: Man 36 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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1. Dem tar hand om folk. 
2. Det finns ingen rasism. 
3. Staden hålls ren och gatorna hela. 

Mandaiska folket pga att de inte tillåter giftemål med andra religioner än sin 
egen.  Irakiska regeringen har i alla tider arbetat för att sprida ut dem i hela 
Irak för att dem ska bli uppblandade.  

1. Vägarna behöver starkare och vitt ljus i gatubelysningen samt fler lampor. 
2. Kommunen behöver ha en bättre kontakt med sjuka människor, korta 
operationsköerna, speciellt för dem som skickas utanför Sandviken. 
3. Sandvikens Sjukhus behöver utveckling och uppföljning. 

Sandviken blir unikt om det skapas en broschyr skriven på arabiska som ges 
ut veckovis som informerar och arbetar EMOT barn- och kvinnomisshandel 
och religionsrasism och FÖR att invandrare ska integrera med svenskar, 
mänskliga rättigheter, djurens rättigheter och arbetsrättigheter. 

De framtida generationerna kommer att göra Sandviken unikt i framtiden 
genom sin utbildning och höga betyg inom medicin och ingenjör m.m. 

Enkätsvar: Man 29 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 



Grupper
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Visionsarbete 2008-11-21, Tillväxtkontoret, Sandvikens kommun. 
Deltagare: en kvinna, två män 

Högbo som rekreationsområde — dit tar jag mina vänner. Högbo ökar 
värdet för närområdet. 
Bekvämt — nära till nästan allting (för bekvämt?) 
Gratis parkeringar 
Väl fungerande samhälle/samhällsservice 
Lätt att cykla, åka bil, promenera (flytta kroppen) 
Bra miljö överhuvudtaget (människoanpassad, storlek, naturen nära, 
boende). 
Bra livskvalitet (inte bara naturen) 
Sandvik finns här — världen hamnar i Sandviken 
Friluftsaktiviteter nära (t.ex. Kungsberget) 
Storsjön — Kungsberget (som Rivieran, mångfald) 
Företagen 

Sandvik — ensidigt beroende. De andra företagen då? 
Bruksmentaliteten — en tendens att glömma styrkorna. 
Jante — kan bli starkt när arbetslösheten kommer. 
Tittar för mycket enbart på Sandviken (t.ex. på regionnivå). Sandviken går 
sin egen väg. Förstår inte att vi ingår i ett större sammanhang. 
Vi tänker inte på plan B (om Sandvik inte finns). 
Klimatet (vädret). 
Fel prioriteringar politiskt — miljöfrågorna prioriteras inte. 
Ungdomar — hur når vi dem med visionsarbetet? Ska vi ställa andra frågor? 
Centrum är: dött, tråkig miljö, dåliga öppettider, dåliga plattor på 
stadshuset, flödet (kommunikationer), ingen torghandel, själlöst 

Skapa en plan B (minska beroendet av Sandvik) 
Locka fler pensionärer! Kan ge positiva spin-off-effekter 
Etablera kontakt med en indisk hemstad — samarbete kring t.ex. utbildning 
Sälja varor i centrum på andra sätt — trivselfaktorn viktig 
Kommunen måste visa vägen: miljöarbete, skola 
Inspirerande kommunledning 
Bygga mer på andra företag än Sandvik 
Inga livslånga tjänster i kommunledningen.  
Tidsbegränsing med förlängning max 2 år och då för att fasa ut ev större 
projekt tillsammans med den nye chefen för att inte den nye chefen sätter 
igång egna projekt för snabbt. Den nye chefen skall få en förståelse för att 
vissa stora projekt måste genomföras innan nya startas upp. 

Sandvikenborna 
Parkbadet 
Högbo 
Göransson Arena 
Centrum (nära, men fult och dött) 

Utveckling av kanalen. Kanalfik. Båtar, fiske, skridskor, annat? 
Mysigt centrum. 
Företagsutveckling. 

Tillväxtkontoret grupp 3 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sandviken — en miljövänlig stad (t.ex. elbussar mm). Gratis kollektivtrafik. 
Framtida hus: ekologiskt boende. 
Stadsnära jordbruk/bondenära. 
Ekologisk centrumhandel 
Pensionärsstaden nr 1! 
Turkiskt tehus 
Hälsoinriktning, t.ex. husdjur, alternativa transporter 
Gästrikland — en kommun. Gävle är hamnen. Miljövänliga snabbtåg. 
Vattenvägar från Storsjön till havet. En storkommun kan medföra andra 
lösningar för skolan. 

Amnesty Sandvikens syn på vision 2025, sammanställd av Karin Nilsson, 
kommunstyrelsen. 090111. Sammanlagt var vi 6 stycken kvinnor från 32 år 
och uppåt på mötet. 

Att vi tar emot många nya svenskar! Fler än vad många andra kommuner 
gör.  
Det finns ett livligt kulturutbud samt tillgängliga naturupplevelser.  
Högbo och naturen. 
Biblioteken, fria och öppna, och mötesplatser för alla! 
UC- fritidsgården i centrum, även öppen under julen!  
Att den finns en ambition att vara en öppen kommun där medborgare kan 
följa den demokratiska debatten. 
Kommunen har en bra hemsida. 
Konsthallen som mötesplats.  
Folkets Hus- fast med bättre nyttjandegrad! 

Att det är ett mansdominerat samhälle, en genuskonservativ kommun. Stort 
tryck idag på tonårstjejer. 
Det behövs kommunala satsningar på att bekämpa mäns våld mot kvinnor 
och ett utökat skydd för utsatta kvinnor och barn. 
Brist på intresse och kunskap och intresse för kunskap för genusfrågorna.  
Folkets Hus, mörkt, stängt och otillgängligt speciellt under helgerna.  
Att kommunen ibland är hemmablind och inte ser alla tillgångar som finns. 
Lyft kulturarbetarna, ortens litteratur m.m.!  
Att kommunen ibland lyfter saker som andra kommuner redan gör.  
Att kommunens invandrarcentrum ligger i Björksätra, isolerat, borde finnas 
i centrum. 
Det finns behov som behöver åtgärdas omgående och inte 2025.  
Ett öde centrum.  
Dyrt att åka skidor i Högbo, avgifter utesluter människor. 

Mottagandet av flyktingar i kommunen borde vara bättre. Mer satsningar på 
förskola och skolan, SFI, skolintroduktion, föräldrautbildning, stöd till 
föräldrar, att satsa på invandrareleverna i skolan.  
Skapa en tydlig formulering för integration och använd alla resurser som 
tilldelas just integrationen.  
Lyft allt det positiva med invandring, hur nya människor kommer till 
Sandviken och vidgar perspektiven genom sin närvaro!  
Förebygg motsättningar genom dessa satsningar och skapa ett öppet 
Sandviken.  

Amnesty Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Ge flyktingar en demokratisk introduktion- att man här kan rösta, delta i 
politiken, påverka, ställa frågor, att man inte behöver vara rädd för att 
engagera sig, att det finns öppna sammanträden, att protokoll finns 
tillgängliga och att allt sparas, diarieförs och dokumenteras. Många kommer 
från diktaturer där inget av detta är lagstadgade rättigheter.  
Det behövs fler bra lokaler för kulturen, Kulturskolan m.m.  
Mer kultur i förskola och skola.  
Fler generella och förebyggande satsningar behövs inom dessa områden 
såsom mindre barngrupper i förskolan. Satsningar som kommunen och 
barnen har igen senare. Väl fungerande skolor skyddar barn och unga och 
satsa mer på barn och unga med särskilda behov. Varje ungdom som mår 
dåligt skapar egna problem och problem i samhället.  
Att skapa processer för internationella frågor i skolorna och öka intresset för 
t.ex. Barnkonventionen. 

Vår kulturhistoria. Alla lagrade minnen, byggnader och hus, som har själ 
och minnen, men även träden och grönområdena.  
Omgivningarna, vackra och intressanta. Järnet och skogen. Att få leva mitt i 
Järnriket.  
Gysinge Bruk och Flottningsmuseet. 
Folkmusiken, allt det kreativa. 
Författarna såsom Stig Sjödin, Anna Jörgensdotter, Carolina Thorell mfl, 
unika för orten.  
Konstnärerna, Kammarmusikfestivalen, Storbandet, Lillbandet. 
De Göranssonska stiftelserna, SANDVIK. 

Att vi skapar ett öppet och generöst Sandviken där det finns utrymme för 
alla. Där man får vara precis den man är och där det råder en hög grad av 
tolerans, förståelse och acceptans för varandra oavsett vilket land man 
kommer ifrån eller vilken sexuell tillhörighet man har.  
Fria och öppna mötesplatser. 
En fri och gratis Kulturskola där alla har tillgång till kultur och en chans att 
förverkliga sig själva.  
Kultur & integration är viktiga ledord.  
Utveckla elevdemokratin och skaffa system för konflikthantering och 
hantering av mobbning. Utbilda personal och höj den psykosociala kvalitén 
i skolan.  
Ett levande centrum med plats för fria möten och öppna offentliga rum. 
En minskad alkoholkonsumtion för ökad folkhälsa och för bättre 
uppväxtvillkor för barn och unga. 

Arbete med visionen, 20081118 Tillväxtkontoret,  
Sandvikens kommun 
Antal deltagare: 10, fyra kvinnor, sex män 

Det finns en mångfald att erbjuda i Sandviken, t.ex. kultur och 
friluftsliv/natur) 
Sandvik 
Boendemiljön — möjlighet till alternativt boende. 
Det geografiska läget 
Människorna i Sandviken är en styrka 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Tillväxtkontoret grupp 2 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Idrotten 
Näringslivet — inte bara Sandvik! 
Sandbacka Park 
Jernvallen 
BJ Arena 
Storsjön 

Lokaler för nya företag 
Det saknas ett ungdomsråd 
Bruksmentaliteten 
Helikopterperspektiv saknas i kommunen/ledningen 
Gymnasieskolan urholkas 
Kanalen, Hyttgatan, Torget, Stadshuset — miljön är inte bra. Centrum i 
stort är förfallet och illa underhållet. 
Det finns en negativ bild av kommunen/styret (man kör sitt eget race, 
gubbvälde) 
Den dåliga ekonomiska utvecklingen — att ständigt behöva prata om 
minskande (eller alldeles för lite) resurser 
Utflyttning 
Marknadsföring av kommunen — finns det? Hur ser den ut? 
Det saknas en drivande kraft 
Befolkningsstrukturen 
Stadsstrukturen är inte bra. Dåligt med parkeringar. 
Vi har inte ett hållbart samhälle (inte viktigt) 

Gamla bruket är viktigt 
Antingen ska vi ha en levande kanal, eller bygga ett hus längs hela kanalen. 
Lekplatserna måste bli bättre 
Sommarkaféer måste bli fler 
Ekonomin måste förbättras — höja skatten? Spara? 
Kommunsammanslagning? 
Förbättra marknadsföringen. Använd t.ex. elever vid Göranssonska som 
pelare/ambassadörer 
Likriktning inom restaurangbranschen — färre pizzerior. 
Hälsans stig är bra. 
Kommunens fordonspark är inte bra. 
Viktigt med utebad i kommunen.. 
Turistinformation centralt. Vid resecentrum. Eller centralt. Eller vid Maxi. 
Skapa ett stort internetcafé centralt. 

Göranssonska familjen: fonderna, Sandvikens utveckling, arenan. 
IT-satsningen i skolan. 
Vissa kulturella inslag — kammarmusikfestival, Bangen mm. 
Kungsberget 
Högbo — att kunna åka skidor på förmiddagen och kanske spela golf på 
eftermiddagen. 
Innevånarna. 
Valhalla. 

Vi måste behålla våra styrkor. Sandviken ska vara Sveriges finaste stad. 
Staden där vi bryr oss. Det ska se bra ut, och skötas bra — infarter, parker, 
den gröna miljön. Det kan "den tredje arbetsmarknaden" användas till. 
En ny logga. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik i dag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Använda kommunens bilar som reklampelare. 
En spårväg eller linbana i centrum? 
"Det goda livet" En balans mellan service — boende — natur och kultur. 
"Kommunen där ingen röker". 
En stor biograf. 
Ingen Jante! 
Ett stort hus som belyser Sandvikens historia (slaggsten och stål). 

Kulturskolan — stort utbud av dans och musik för barnen 
Idrott — stor variation och bra hallar och lokaler 
Närheten till naturen, skogen och sjön. Högbo Bruk är toppenbra 
Förskolan har välutbildad personal 

För stora barngrupper i förskolan. Stressigt för barnen. Det ä svårare att 
uppnå våra mål. Personalen känner sig otillräcklig 
För många mellanchefer. De är inte tillräckligt kunniga 
Dålig lokaltrafik. Knasigt med resecentrum på ena sidan stan och affärer, 
särskilt mataffärer, långt ifrån 
Skolan — för lite resurser (lärare eller assistenter) De assistenter som finns är 
dåligt utbildade, i alla fall många av dem 
Skolmaten + förskolan — mer lokalproducerad ekologisk mat. Bort med 
halvfabrikat. Inga tillsatser 

Närheten till Stockholm. Pendling 
Billigt boende 
Naturen 

Sandvik 
Högbo 
SAIK Bandy 
Göransson Arena 
Kungsberget 

Man vågar starta lite nya affärer och småföretag. Sandviksborna är lite mer 
köptrogna 
Man satsar mycket på att få hit folk från andra kommuner 
Man satsar på att rusta upp och bygga nytt boende 

Personal på Blåsippans förskola, Sandvikens kommun 

Grupp 1. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
argument 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på 

Beskriv i 3-5 meningar vilka styrkor, i sätt att tänka och agera, som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun 
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Dålig framförhållning hos politikerna t.ex. när man stänger förskolor och 
öppnar igen efter ett år 
Vansinnigt att tvinga "Äventyrarna" i Högbo bruk att lägga ner 

Bättre kompetens hos beslutsfattarna som ska bestämma om verksamheter 
t.ex. hur man kan lägga ner en sådan bra verksamhet som "äventyrarna i 
Högbo"? Bra reklam för kommunen och en stor arbetsgivare för ungdomar. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Få hit nya människor som stannar kvar här  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bevara en del av strandområdet. Bevara den gamla bruksmiljön 
Handikappomsorgsförvaltningen 
Anpassa samhället för de handikappade 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Satsa på familjeutbildning och tidig stöttning 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Satsa och fånga upp många många barn och ungdomar. jSe till att det finns 
alternativ till dem som inte är intresserade av musik och idrott t.ex. 
fritidsgårdar. 
Kunskapsförvaltningen 
Minska på administrativ personal. 
Tillväxtförvaltningen 
Satsa på företag. Uppmuntra de som finns. 
Äldreomsorgsförvaltningen 
Bygg ut snart kommer vi !!! 
Sandvikenhus AB 
Behålla hyresrätter. Rusta så människor har råd att bo kvar. 
Göransson Arena AB 
Se till att nyttja den med mycket aktiviteter, arrangemang av olika slag. 

Färg - Grön 
Musik - Jazz 
Känsla - Hopp 
Tanke - Optimistisk 
Djur - Älg 
Maträtt - Pizza 

Färg - Gul 
Musik - Lustfylld 
Känsla - Nöjda 
Maträtt - Hemlagat 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter i sätt att tänka och agera som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun 

Beskriv i 3-5 meningar vilka nya sätt att tänka och agera som kan 
göra Sandvikens kommun unik i framtiden 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 
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Rekreation — Högbo Bruk, Kungsberget, Parkbadet. För turism, familjer, 
privatpersoner 
Kultur- Sandviken Big Band, "Bangen", Kulturskolan, Drömfabriken, 
Kungen. Bra barn- och ungdomsverksamhet. Konsthallen, biblioteket. 
Idrott-Fritid — Jernvallen, Friidrottsarenan. Värna om lokala 
idrottsföreningar. Stärker barn- och ungdomsverksamhet. Högbo ridklubb. 
Förskolan — Bra högskoleutbildade pedagoger på förskolan 
Närheten till mycket — affärer, naturen, bra kommunikationer till större 
städer  

Skolan-fritidshem — För lite vuxna med eleverna 
Sjukvården — allting flyttas från Sandviken. Trots att vi har en bra och 
fungerande byggnad 
Äldreomsorgen — för lite personal för att det ska vara värdigt för de gamla 
Förskolan — för stora barngrupper 
För dålig framförhållning med kommunens ekonomi.  
  

Förskolan — har mindre barngrupper 
Skola-fritidshem — hög personaltäthet. Högutbildad personal 
Äldreomsorg — ålderdomshem med eget boende med närhet till service 
Sjukvård — välutbyggd sjukvård, nära.  

Att här finns den bästa förskolan i Sverige. 
Bra musikfestivaler 
Lugnet i Högbo Bruk med natur, avslappning. 
Åka båt på Storsjön. 
Är ett bra föredöme när det gäller miljö och jordbruk. 
Närodlad mat. 
Torghandel eller saluhall.  

Vi vill bevara Sandvikens centrum, alla handlar nära 
Vi cyklar mycket till arbeten, aktiviteter m.m. 
Brottsförebyggande för ungdomar 
Bra barn- och ungdomsverksamhet inom musik och idrott  

Negativa bruksmentaliteten — Jantelagen 
Dålig framförhållning — verksamheter (Sandbacka Park) förskolan, 
Skogsgläntan, resecentrum 
Kommun kan inte lita på stiftelserna, räkna kommuns ekonomi  

Grupp 2 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
argument 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på 

Beskriv i 3-5 meningar vilka styrkor, i sätt att tänka och agera, som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter i sätt att tänka och agera som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun 
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Positivt och långsiktigt 
Skynda långsamt 

Förhoppningsvis tänker man på människorna före pengarna. 
Sätter miljön i fokus 
Håll friskolor borta, satsa på kommunala bra skolor. 
  

Bygg- och miljöförvaltningen 
Bevara befintliga lokaler 
Handikappomsorgsförvaltningen 
Människors lika värde, värdigt liv med t.ex. ledsagare, assistenter m.m.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Fortsatt brottsförebyggande verksamhet 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Att små idrottsföreningar får leva vidare med sin bra verksamhet  
Kunskapsförvaltningen 
Mindre barngrupper. Fler vuxna i skolan (kringresurser) 
Äldreomsorgsförvaltningen 
En värdig ålderdom 
Sandvikenhus AB 
Valbara boende  
Sandviken Energi AB 
Förnyelsebar energi 
Högbo Bruk AB 
Åter uppbygga Äventyrarna  
Göransson Arena AB 
Att verksamheten bär sina egna kostnader, inte tas av skattepengar. 

Färg - Grå 
Musik - Jazz 
Känsla - Oro 
Tanke - Vill inte bli gammal 
Djur - Pingvin 
Maträtt - Smörgåsbord 

Färg - Gul 
Musik - Rock 
Känsla - Glädje 
Tanke - Här vill jag leva, här vill jag dö 
Djur - Fri som en fågel 
Maträtt - Ekologisk lammgryta 

Högbo, Parkbadet, Sandvik. Naturen. 
Att IFFI finns representerat här. 

Beskriv i 3-5 meningar vilka nya sätt att tänka och agera som kan 
göra Sandvikens kommun unik i framtiden 

Beskriv i 3-5 meningar hur Sandvikens kommuns förvaltningar och 
bolag uppfattas av kommunmedlemmarna år 2025 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Svar från IFFI, Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Ett utarmat centrum, öde och tomt på människor. Ensamt.  
Brukssamhället, gruppering av människor, misstänksamhet. 
Stor verksamhetsflytt till Gävle vad gäller offentlig service såsom sjukvård 
m.m. 
Liten bio, brist på bra verksamhet för unga människor, en del lärare är 
fördomsfulla tyvärr. Unga människor flyttar härifrån. 
Trevligare förr, nu hög arbetslöshet. 

Det borde vara lika villkor att leva på! 
Mer gemenskap! 
Mer satsningar på kommunen! Och mer turism! 
Bättre samverkan mellan kommunen och primärvården med fokus på 
brukaren/ patientens behov! (dåligt med stafettläkare och att landstinget inte 
anställer läkare utanför Europa). Mer samarbete! 
En mångsidig arbetsmarknad behövs med tillgång till studier. Fler offentliga 
jobb behövs!  
Diskrimineringen måste upphöra, det kan vara svårt att vara kvinna och 
invandrare, tunga jobb, svårt att uttrycka sig till myndigheter. 
Fler yngre politiker behövs! 

Att framtiden finns hos ortens alla fantastiska ungdomar!  
Den negativa trenden måste brytas så mer och bra verksamheter blir kvar i 
Sandviken, 

Ett kvinnoperspektiv på tillvaron! Och en globalisering av Sandviken! 
Utökad hemtjänst och äldreomsorg med flerspråkig personal.  
Att bli en ort fri från diskriminering, byggd på delaktighet och gemenskap! 

IFFI, Internationella föreningen för invandrarkvinnor, i Sandviken har haft 
två möten om visionen, 9 kvinnor träffades den 11 november och 
sammanställde svar som ett tjugotal kvinnor den 9 december tog del av. 
Karin Nilsson, kommunstyrelsen, deltog och har skrivit ner svaren. 

Vårat Folkbibliotek, Kulturskolan, föreningslivet, idrotten och mångfalden 
av människor. 

Att jämställdhetsarbetet går för långsamt, att barngrupperna är för stora 
inom förskolan 
och att det råder brist på full tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Vi behöver även fler nya arbetstillfällen. 

Det som vi idag tycker är Sandvikens starka sidor och det som gör 
kommunen unik vill vi givetvis bevara. Kommunens svagheter måste vi 
arbeta med så att fler kan trivas och vill bo här. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Övrigt 

Vänsterpartiet i Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Närheten till både storstad, mindre samhällen och landsbygd, vår 
kulturhistoria, alla kulturarbetare samt tillgången till ett omväxlande 
friluftsliv året om. 

Satsningar på den kommunala servicen såsom utbyggd barnomsorg, skola 
och äldreomsorg, seriösa satsningar på jämställdhetsarbete och på ett 
Kulturhus för alla. 

Personalen på Årsunda förskola har arbetat med visionen. Totalt deltog 18 
personer.    

·        Högbo Bruk 
·        Vikingabyn 
·        Sandvik 
·        Kommunikation till Stockholm buss/tåg 
·        Föreningslivet 
·        Badhuset 
·        Kungsberget 
·        Natur och miljö 
·        Bad och Storsjön 
·        Strandbaden 

·        Sandbacka Park 
·        Ekonomin 
·        Sandvik 
·        För många politiker 
·        Stängning av skolor 
·        Småbyarna glöms bort 
·        Barn och äldre prioriteras ej 
·        Sjukhuset 
·        Kortsiktig budget 

Förändra                  
·        Prioritera om, tänka på människor i första hand. 
·        Färre administrativ personal  
Förbättra 
·        Vägnätet i central Sandviken 
·        Skolor / Förskolor 
·        Busstrafiken till småbyar 
·        Centrum mera liv 
·        Flera poliser 
Bevara 
·        Högbo Bruk 
·        Vikingabyn 
·        Skogar sjöar och naturen 
·        Att det är gratis parkering 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Personal Årsunda förskola 

Grupp 1  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

 Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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·        Badhuset 

·        Satsa på förskola / skola 
·        Göranssonska Arenan 
·        Bättre lön för kvinnor 
·        Lägre kommunskatt för de som kör miljövänligt 
·        Många poliser så vi får ett tryggt Sandviken 
  

·        Strandbaden 
·        Vikingabyn 
·        Kungsberget 
·        Högbo 
·        Gysinge 
·        Storsjön 
·        Alla ideella föreningar 
·        Västerbergs folkhögskola 

·        Att vara beroende av Sandvik 
·        Centraliseringen 
·        Ekonomin 

·        Förbättra all service i ytterområdena 
  

·        Storsjön 
·        Årsunda  kyrka 
·        Emil Jönsson i Årsunda  IF 

·        Decentralisering 
·        Att Sandvikens kommun går in och sponsrar "Nya stjärnskott", som t 
ex Emil Jönsson, så att de kan stanna i sin moderförening 
·        Sandvik 
  

·        Sandvik känsligt vid lågkonjunktur 
·        Göranssonska fonden 
·        Fin miljö, ex Storsjön, Högbo, Gysinge, Kungsberget, Idrott 

·        Dålig ekonomi 
·        Dålig framförhållning ex barnomsorg, åldringsvård, sjukvård 

Vad kan göra Sandvikens  kommun unik i framtiden?  

Grupp 2  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Grupp 3   

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens  kommuns svagheter?  



 
 
 

191

·        Rätt kompetens inom rätt område, inom alla nämnder 
·        Mindre barngrupper inom barnomsorgen 
·        Mer personal inom skolan och äldrevården 
·        Bevara den fina gamla miljön 
·        Bevara museerna, lockar turister 

·        Strandbaden, Gästriklands riviera 
·       Gamla bruksmiljön i Högbo och Gysinge 

·        Bättre skola och barnomsorg 
·        Bättre åldringsvård 
·        Satsa mer på vår miljö 
  
  

·        SAIK 
·        Parkbadet 
·        Sandvik 
·        Högbo Bruk 
·        Strandbaden 
·        Sandbacka Park 
·        Gysinge 
·        Bångs Broar 
·        Kungsberget 
·        Storsjön 
·        Emil Jönsson 
·        Tidernas Väg 

·        Skola 
·        Barnomsorg 
·        Äldreomsorgen 
·        Budget 
·        Dålig framförhållning 
·        Dålig ekonomi 
·        Dåliga vägar 
·        Jantelagen 
·        Inkompetenta politiker 

Förändra 
·        Skola 
·        Barnomsorg 
·        Äldreomsorg 
  
Förbättra 
·        Vägarna 
·        Ekonomin 
·        Bättre framförhållning 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Grupp 4  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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·        Sjukvården 
·        Mer lättillgänglig 
  
Bevara 
·        Högbo Bruk 
·        Gysinge 
·        Strandbaden 

·        Sandvik 
·        Emil Jönsson 
·        Högbo Bruk 
·        Gysinge 
·        Strandbaden 
·        Storsjön 

·        Göranssonska Arenan 
·        Bevara vår natur och friluftsområden 
·        Bra omsorg för alla                  
·        Bra arbetstillfällen till alla 
·        Bevara centrum med bättre öppethållande 

Näringslivsmingel på Sandbacka Park 2 december 
Totalt deltog 29 personer, 9 kvinnor och 20 män i 7 grupper med 4-5 
deltagare per grupp. 
   

Utveckla kontakterna med alla företagare i kommunen. 
Marknadsför Näringslivsrådet tydligare och dess syfte. 
Rapportera på kommunens hemsida från rådets möten. 
Skapa forum för småföretagare från angränsande "småkommuner" för 
erfarenhetsutbyte. 
Utveckla teknikinriktade yrkesutbildningar tillsammans med näringslivet. 

Utveckla teknikinriktade yrkesutbildningar tillsammans med näringslivet. 
Boendet — miljö, närhet. 
Sandvik 
En bra miljö för företagsetablering. 
Goda förutsättningar för kommun och näringsliv att hantera gemensamma 
frågor. Sandviken är inte för stort. 

En plats för människor att mötas och trivas. 
Hitta spännande komplement till de större kedjorna.  
   
   

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Näringslivsmingel på Sandbacka Park 

Grupp 1 

Lista de mest avgörande förändringarna/utvecklingen av 
näringslivsklimatet i Sandvikens kommun. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 

Vad är ett levande centrum för dig? 
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Beredskap, tydlighet, "lättfotad". 
Dialog, "vinna vinna" företagare/kommun 
Delat ansvar 

Samordna resurserna 
Tydligt ledarskap 
Helhetssyn i ledarskapet 

Något som drar centralt 
Koncentrera verksamheterna 
Förtäta gågatorna  

Sandvik — flytta hem produktionen från andra länder, yrkeshögskola 
Jernvallsområdet inkl. Göranssonska 
Boende runt Storsjön, Högbo, Kungsberget 
Sandbacka Park — fortsatt utbyggnad av privat entr. + högskola 
Samarbete inom regionen  

Jernvallomr. Hotell. Idrottscamp 

Öppna affärer 
Anställda parkerar högst upp i parkeringshuset 
Förtäta centrum 
Gångbro över till Mosaiken 
Skapa boende för ungdomar  

Att näringslivet träffas 
Snabba enkla kommunikationsvägar 
SERVICE 
Snv. Energi/lite tröga att samarbeta med (fel kundsyn). Bryr sig inte om 
kommersiella fastighetsägare. 

Beroendet av SANDVIK 
Högbo 
Göransson Arena 
Närhet 

Grupp 2    

Lista de mest avgörande förändringarna/utvecklingen av 
näringslivsklimatet i Sandvikens kommun. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Grupp 3    

Lista de mest avgörande förändringarna/utvecklingen av 
näringslivsklimatet i Sandvikens kommun. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Grupp 4  

Lista de mest avgörande förändringarna/utvecklingen av 
näringslivsklimatet i Sandvikens kommun. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 
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Utvecklat och mångsidigt serviceutbud 
Ett bra utbud av shopping och service 
Större mysfaktor 
Något måste göras av Stadshuset  
   
   

Handläggningstider på kommunen 
Nätverksbyggande under rätt former 
Utbildningar — integrering med näringslivet 
"Typ Göranssonska skola — flera" 

Marknadsföring och utveckling av bl. a. Kungsberget — Högbo — Gysinge 
— Storsjön. 
Spårtaxi — Mosaiken — Centrum — Jernvallen - Resecentrum  

Hotell, uteserveringar, torghandel, saluhall i Drottningen 
Isbana vis torget (Stadshuset) 
Musik 
  

Att se möjligheter, tänka annorlunda 
Maximal servicenivå till företagen, tron på service, tillgänglighet 

Sandviken är unikt genom att man har SANDVIK 
Sandviken får landets närmaste alpina anläggning, destination Sandviken 
Vintersportdestinationer Högbo, Göransson Arena, Kungsberget 

Måste bli mer liv och puls 
IT-café 
Torghandel på nytt torg vid Drottningen  
   
   

Sandviken är bra på utbildning bland annat via Göranssonska skolan. Bygg 
vidare på våra ungdomar och ändra inställningen till att vara duktig och vilja 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Grupp 5    

Lista de mest avgörande förändringarna/utvecklingen av 
näringslivsklimatet i Sandvikens kommun. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Grupp 6  

Lista de mest avgörande förändringarna/utvecklingen av 
näringslivsklimatet i Sandvikens kommun. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Grupp 7    

Vad kan göra Sandvikens kommun unik? 
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utbilda sig. Elever på Göranssonska skolan kan vara förebilder för unga och 
visa på vikten av utbildning. 
  
Gör Sandviken till orten utanför storstaden som är riktigt bra på utbildning 
och grundskola. 

Bort med de missfärgat gula lamporna i centrum. Det är fixat på Jerntorget 
men de finns kvar på andra ställen. Det behöver göras mer på torget, skapa 
liv! Julgran är bra men det behövs mer. 
Gör om Stadshuset till shopping och glasa in delar av centrum. Ex. från 
Stadshuset vidare längs med Hotell Princess och över till Folkets Hus och 
Gallerian. 
Gör om Kyrkan (Drottningen) till saluhall. 
Jobba för att göra staden attraktiv för ungdomar! Låt dem gärna åka iväg och 
upptäcka världen för att sedan komma tillbaka. Låt spets inom t.ex. 
kompetens få vara riktigt bra! 
Öppna upp gågatorna för trafik. 

6 personer, boende i Årsunda har arbetat med visionen.  
  

Sandvik. Göranssonska,   

Kommunledningen, sjukvården, allt skall tydligen till Gävle. 
Dåliga på att stötta... 
Dåligt underhåll av byggnader. 
Dålig koll på det mesta. 
Tänker för kortsiktigt. 
Dålig ekonomi. 

Kommunledningen  
Förbättra:      
Samarbetet med ytterområdena 

Bra parkeringsplatser och att de är avgiftsfria. 
SAIK 
Görs mycket för idrotten. 
Göranssonska stiftelserna. 
Närheten till Kungsberget. 

Idrottsanläggningarna i Sandviken 

Förslag och synpunkter lämnade i samband med 
Lussecupen i innebandy på Arena Jernvallen 12-13/12 2008 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Boende i Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor:  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter: 

Vi vill förändra:  

Det som gör Sandviken unikt idag:  

Vad gör Sandviken unikt i framtiden: 

Lussecupen i innebandy, Arena Jernvallen, 54 personer 



 
 
 

196

Mer kultur 
Alltid nåt på gång: både inom sport och konst, teater, musik och dans 
  
Tjej, 17, Sandviken 

Mer sysselsättning för ungdom 
Att stadsparken förbättras för allmänheten, någon caféverksamhet, att det 
blev mer upplyst så man vågar gå där. 
Någon matbutik inne i stan. 
Mer kultur. 
  
2 kvinnor, 60, Sandviken 

Göransson Arena är en bra början men fler innebandyhallar och teatrar. 
  
Man, 45, Sandviken 

Fler affärer 
Mer pengar till idrott 
  
2 tjejer, 14, Sandviken 
  

Grönt och hus och ett badhus mitt i. 
  
Tjej, 18, Sandviken 

Sandviken ska ha ett Kulturcentrum! 
  
Tjej, 18, Sandviken 

Mer liv 
Bättre shopping och skoaffärer för killar 
Kille, 18, Mora 

Mindre droger 
Bättre skolmat 
  
Tjej, 16, Sandviken 

Bättre affärer 
Pengar till idrott, kultur och skolor 
  
Kille, 16, Sandviken 

Fler bussar till Sandviken från Ockelbo, ev. tåg 
Mer affärer, klädaffärer 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 
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Mer aktiviteter så att vi ungdomar får något att göra om kvällarna och 
helgerna 
  
2 tjejer, 17, Ockelbo 

Lite mindre Norrsätra/Björksätra-känsla och mer Västanbyn/Högbo-känsla! 
  
Tjej, 17, Sandviken 

Bra som det är men fler caféer och dylikt kvällstid. 
  
Tjej, 18, Sandviken 

Som Stockholm! 
  
Tjej, 18, Sandviken 

Mer kultur 
  
Kille, 18, Sandviken 

Mer grönt för bättre luft! 
  
Kille, 17, Torsåker 

Ska se fint ut 
Billigare kollektivtrafik 
Bättre lokaler och mat i skolan 
  
Kille, 19, Sandviken 

Göransson Arena ska bli klar och bra! 
  
Tjej, 17, Storvik 

Jag tycker att Sandviken är perfekt som det är! 
  
Kille, 17, Gävle 

Fler affärer och bättre utbud. 
Bättre uteliv! 
  
Kille, 18, Sandviken 

Finare! 
Mer färg 
  

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 
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Tjej, 17, Sandviken 

Bättre utbud, fler affärer! 
Bättre uteliv! 
En musikaffär, instrument och blandat utbud av skivor till försäljning! 
  
4 tjejer, 17, Sandviken 

Mindre skräp i naturen 
Mer saker att göra 
Fräschare bänkar 
Mer pengar till skolorna 
Bättre skolmat 
3 tjejer, 13 och 14 år, Sandviken 

Flera klädaffärer 
Laserhall 
Max hamburgerbar 
Burger King 
Mer möjligheter till mediautbildningar 
Mer möjligheter till jobb! 
Stora fordonsaffärer 
Flera utbildningsalternativ 
Köpcentrum 
  
3 killar och 4 tjejer, 15-23 respektive 11-21, Sandviken 

Bättre lokaler till Kulturskolan 
Bättre affärsutbud 
Färg! 
Satsa ännu mer på KULTUREN! 
  
Tjej, 18, Sandviken 

Mer krogar och pubar 
Pengar till skolan 
  
Tjej, 17, Sandviken 

Mer fart i Sandviken, det är för lugnt, det är dött! 
  
18, Sandviken 

Mer affärer! 
Fler ungdomsevents, liknande lusseinnebandy 
  
Tjej, 18, Sandviken 

Fler innebandyhallar 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 
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Bättre shopping 
  
Tjej, 15, Storvik 

Grymt! 
  
Kille, 17, Sandviken 

Bra förskola med små barngrupper 
Öppna sjukhuset igen 
Bevara skolorna som finns speciellt för de mindre barnen 
Torghandel 
Ett levande centrum med många affärer 
Ett snyggare stadshus 
Gör en stadsträdgård av stadsparken med caféer, minigolf, 
vattenanläggningar 
Seniorboende med aktivitetslokal och mat 
  
3 kvinnor, 30-52, Sandviken och Kungsgården 

Rulltrappor överallt så man slipper gå 
Fler gallerior med mycket affärer 
Tunnelbana 
Flera restauranger 
Sandvikens nya vattenland med många rutschbanor 
Fler sporthallar 
Sandvik uppfinner robotar så man slipper städa 
Mer aktiviteter för ungdomar 
  
4 tjejer, 15, Sandviken 

Mer idrottsarenor, innebandyhall 
Nytt IT-gymnasium i Sandviken 
Bättre Internet 
LAN-lokal 
  
Kille, 14, Sandviken 

Säkrare 
Lugnare 
Bättre skolmat 
Bättre skolmiljö 
Mera pengar till skolorna 
Bättre sjukvård 
Mera botemedel 
Mera pengar tillsjukvård 
Dom ska göra gymnasiet frivilligare 
  
2 tjejer, 18, Årsunda 

Fler innebandyhallar!!! 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 

Hur ska Sandviken se ut i framtiden? 
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Kille, 18, Sandviken 

  
I KPR ( Kommunala Pensionärsrådet ) diskuteras äldreomsorgsfrågor av 
representanter för pensionärsorganisationerna och politiker och tjänstemän. 
Från PRO, SPF och SKPF tycker vi inte att framförhållning inom detta 
område är kommunens bästa gren. Vi vill därför ge ett bidrag till Vision 
2025 och ser gärna att många av punkterna nedan genomförs eller uppfylls 
långt tidigare.  
  
Vår vision är att Sandvikens kommun skall vara i topp i Sverige att åldras i. 
Detta kan nås genom: 
God tillgång på seniorboende  
Inga köer till särskilda äldreboenden  
En demensvård som motsvarar den förväntade ökningen av demenssjuka  
Välutbildad och i alla lägen empatisk personal  
Inga Lex Sarah  
Ökad valfrihet och ökat inflytande från pensionärerna/kunderna  
Fler och bättre sociala aktiviteter på äldreboendena  
Hemsjukvård i kommunens regi  
Fast anställda Fixar-Malte  
Möjligheter till friskvård till humana priser  
Förbättrat samarbete mellan kommun och landsting (eller kanske inget LT) 
Pensionärsorganisationerna vill vara en diskussionspartner på ett tidigt 
stadium i denna process, inte när besluten i praktiken redan är fattade. 

Viljan att satsa på fritidsaktiviteter (badhus, friidrottsarena, göranssonska 
bl.a)  
Kulturlivet, närhet till naturen. 

Dåligt utbud i centrum (affärer).  
Nöjeslivet 
Dåliga bussförbindelser mellan centrum och ytterområdena.  
Höga avgifter på fritidsaktiviteterna. 

Kulturlivet, närheten till naturen, centrumkärnan, bussförbidelserna, högre 
lärartäthet 

Göransson Arena, närheten till naturen 

Närheten till naturen 

Kommunala Pensionärsrådet, Sandviken 

VISION 2025 för Äldreomsorgen i Sandviken 

Personal, grupp 4, Solgårdens förskola, Sandvikens kommun 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Högbo Bruk, Storsjön och naturen.  
Sandvik 
Närhet till större städer, spjutspets inom IT, handikapp och omsorg, 
satsningar genom Göranssonska fonder, 

Politikerförakt som vuxit fram, uppgivenhet, svågerpolitik, skendemokrati, 
utarmad citykärna. 

Den lantliga miljön, bruksmiljön, handikapp- och omsorgssatsning, att få 
sin röst hörd av politiker och högre tjänstemän. 

Närheten till fritidsaktiviteter, mycket erbjuds. 
Att det satsas på arenor Göransson Arena och ridklubben t.ex. 

Erbjud mångfald, tillvarata naturresurser 

Sandvik, Högbo Bruk, Storsjön, Parkbadet, Jernvallen, BJ Arena, 
Kungsberget. 
Stort urval av gymnasieprogram. 

Dåliga bussförbindelser, stor arbetslöshet bland unga, dålig ekonomi, 
neddragningen av sjukhuset. 
Sandvikens ledning för kortsiktiga och dåliga beslut. 

Sandvikens sjukhus ska återuppstå, förbättra busstider och linjer, mindre 
barngrupper på förskolan, pooltjänster inom omsorgen. 
Alla våra styrkor skall bevaras 

Sandvik, Göranssonska fonderna 

Vet ej 

Rustar och förbättrar bostadsområden 

Besparingar, nedläggningar, indragningar av tjänster. 
Allt som är borttaget från centrum. 

Personal, grupp 3, Solgårdens förskola, Sandvikens kommun 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Personal, grupp 2, Solgårdens förskola, Sandvikens kommun 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Personal, grupp 1, Solgårdens förskola, Sandvikens kommun 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Barn- och äldreomsorgen. Lokal sjukvård måste finnas, sjukhus. 
Fler affärer i centrum 
Bevara Norra IP 
Bättre och fler lekparker 
Fler närpoliser. 

Alla arenor och skidspåret i Högbo 

En stor idrottsstad 

Anställda på Sandvik har arbetat med visionen. Gruppen bestod av 8 män i 
åldern 23-50 år. 

Inte några dagisköer, ganska tryggt nattetid. 
Musikskolan 
Storsjön 
Högbo  
närhet till naturen 
friluftslivet 
föreningslivet  
Sandvik 
Mosaiken 
Fria parkeringar  
Kungsberget 
Folkets hus. 

Förfallna idrottsanläggningar 
För få hotell och för få krogar 
Dåligt utbud för de som ej idrottar 
Långt till billigt flyg 
Inget eget sjukhus, sjukvården. 
Stadsparken är otrygg 
Utbudet i skolan (elever till Gävle) 

Led in fjällturismen i Sandviken 
Fler affärer (sällan varor) 
Förändra trafik situationen på Gävlevägen 
Rusta Stadshuset 
Öppna gågatan för trafik 
Tänd lampor i Stadsparken 

Göransson arena 
Göranssonska fonderna 
Högbo bruk 
Sandbacka Park 
Sandvik 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Anställda på Sandvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Norra Europas största flygplats 
Att man kan bada i kanalen 
Hotell i stadsparken 
Knyt ihop centrum, Mosaiken, Sandbacka Park 

Visionsarbete med ungdomsgrupp på Vallhovskyrkan den 5 december. 5 
flickor i åldern 11-12 år deltog. 

Mer lysen — för mörkt och otryggt på kvällarna 
Mer poliser — känns otryggt med alla killar ute på kvällarna 
Vår skola (Vallhovsskolan) måste bli bättre, vi vill; 
 — ha ett café, en riktig matsal, bättre skolmat och större portioner. 
 — få ha skor på oss inomhus på skolan för man blir så smutsig annars. 
 — ha en slöjdsal, det behövs 
 — inte sitta på golvet som vi gör på vissa lektioner, man blir smutsig då 
 — få tugga tuggummi i skolan 
 — ha olika toaletter för killar och tjejer, för vi tjejer vill ha rena toaletter 
 — ha mer saker att göra på skolgården 
 — att inte lärare får svära när inte elever får det, det är orättvist 
  
Det borde finnas mer affärer på stan, det borde också finnas en bättre 
biosalong och ett större och renare badhus. 
Det är också viktigt att man kan kännas sig trygg på stan, även på kvällen. 

— fräschare bostadshus 
— förbud att röka även utomhus där det är folk -uteserveringar, utanför 
affärer m.m 
— flygande bilar och att människorna har vingar och tar sig fram för det är 
så jobbigt att gå 
— mer graffiti- och klotterplank så att det klottras där och inte runt om på 
stan 
— det ska vara tryggt här för oss och våra barn 
— det ska vara mindre kriminalitet, mer poliser, mer lyse, hårdare straff för 
kriminella 
— kriminella borde också få mer vård i fängelset så att de inte fortsätter när 
de kommer ut igen 
— mer hus och bostadsområden i stan och mindre skog eller mer lyse så att 
det känns tryggt 
— alkohol ska bli dyrare så att inte så många dricker 

Sammanställning av visionsarbetet 28 november, Kunskapskontoret, 18 
personer uppdelade i tre grupper 

Närhet cykel, promenadavstånd till storstäder  
Idrott & kultur Göranssonska fonder ger möjligheter till barn & ungdomar, 
kyrkor, föreningar, äldre m m  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Ungdomsgrupp, Vallhovskyrkan 

Hur ser din drömtillvaro ut i Sandvikens kommun de närmaste åren? 

Om du skulle bo i Sandvikens kommun som vuxen, vad skulle vara 
viktigt för dig då? 

Personal på Kunskapskontoret, Sandvikens kommun 

Beskriv i 3-5 meningar vilka styrkor, i sätt att tänka och agera, som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun? 
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Natur & fritid Högbo, Storsjön, Kungsberget m m 
Vi värnar om kollektivet och vill ge ALLA möjlighet.  
Kommunen satsar mycket på idrott.  
Stor medvetenhet om förskolans verksamhet för barnen.  
Man vågar satsa t ex Sandbacka Park, Arenan, IT i skolan  
SANDVIK  
Göranssonska fonderna  
Fria parkeringsplatser  
Byggandet i centrum  
Stolthet över t ex Högbo, Storsjön, Kungsberget, Nationalpark, kulturen 
inklusive idrotten  

Fortsatt gratis parkering  
Bilfritt centrum — vi behöver INTE bilen till centrum  
Satsa på mer än "lagom" när det gäller hållbar utveckling  
Framtidstro Utbildning, arbete & sysselsättning  
Ändamålsenliga, stimulerande, lustfyllda miljöer i förskolan och skolan med 
engagerade lärare som har goda, uppdaterade kunskapsstilar  
Sandviken blir då en plats där ungdomarna vill bosätta sig  
Att våga tala om att man är bra  
Tillåtas att "sticka ut"  
Att våga och få lov att misslyckas är bättre än att vara passiv  
Att tänka lokalt, regionalt och globalt  
Långsiktigt tänkande  

Jantelagen Klimat: Bruksanda  
SANDVIK (företagsberoende)  
Sandviken- Gävle Lillebror-storebror Dålig samverkan  
Brister  
Fel fokus på ekonomin  
Jantelagen — ingen får sticka ut  
Lillebrorskomplex mot Gävle  
Sårbarhet mot SANDVIK  
Brister på långsiktig planering utifrån en gemensam vision  
Beroende av en industri  
Obalans i fritids- och kulturutbud — alla ungdomar är inte intresserade av 
gruppverksamhet * bandy * storband  
Ytterområdena missgynnas på bekostnad av centralorten  
Det finns en visionströtthet, den kommunala budgeten tillåter inte att 
genomföra visionerna  

Högbo Bruk — rekreation för alla åldrar  
Kulturskolan — progressiv verksamhet för att vara en så liten kommun  
Många "smultronställen" i kommunen  
Goda kommunikationer — Mälardalen inom rimligt avstånd.  
"Den goda brukskulturen" — En känsla av att man vill skapa tillsammans, 
en kollektivistisk anda finns kvar.  
  
Närhet till natur & storstadsmiljö Storsjön, Högbo, Kungsberget *)  
Kommunikation (bra)  
SANDVIK  

Beskriv i 3-5 meningar vilka nya sätt att tänka och agera som kan 
göra Sandvikens kommun unik i framtiden. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 
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Bra förskola, skola, gymnasium  
Låg prisnivå  
*) Besökande uttalande: "Vi bor på landet men ändå mitt i stan"  
SANDVIK  
Naturen — variationen  
Läget i Sverige  
Kultur och idrotten  
Stort programutbud på gymnasiet Byskolorna kvar Alla får förskoleplats när 
familjen behöver  

Bra kommunikationer inom hela kommunen  
Ren miljö — Sveriges renaste insjö  
Levande centrum  
Möjligheter till ett livslångt lärande  
Kommunal ekonomi i balans  
Vi tillhör en större region  
Alla ungdomar har arbete  
Alla våra arbetsplatser är friska, jämställda och erbjuder utmaningar  
Attraktiv centrum — liv & rörelse  
Ingen arbetslöshet  
Omtalad & BRA utbildning från förskola till vuxna. Alla "mår bra" 
Kreativa, tillåtande tankesätt (Jantelagen borta)  
Miljötanke  
Ekonomi i balans  
Jämställt samhälle  
Eget boende för ungdomar  

Sveriges mest jämställda kommun  
Kommunen där varje enhet har en profil, (profilerna inte spridda på många 
skolor vilket urvattnar profilen) för ett samlat engagemang hos både lärare 
och elever  
Kommunen har ett bredare fritidsutbud än idag  
De som har idéer ska få stöd att genomföra dem  
  
Sveriges bästa miljö — ren luft och vatten — kretsloppshus — hållbart 
ekologiskt tänkande  
En "skola/förskola" som utvecklas i takt med tiden  
SANDVIK världsledande i forskning och tillverkning av muskelmetaller och 
biologiska minneskretsar  
Ett blomstrande kultur- och idrottsliv  
Natur & miljö Attraktiva fritidsaktiviteter  
Bra skola & förskola Hållbar utveckling  
Ingen arbetslöshet  
Attraktivt att bo, arbeta, studera 

Här kommer reflektioner från ett arbetslag på Murgårdsskolan (10 personer) 
när det gäller tankar kring visionen 2025: 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

Arbetslag Murgårdsskolan, Sandviken 
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naturområden nära samhället t ex Högbo 
bra Kulturskola 
aktiva idrottsklubbar 
Kungsberg 

neddragning i skolorna och i barnomsog 
affärer försvinner 
matäffärer koncentrarade till ett ställe 

utveckla och satsa på skolan och barnomsorg 

Sandvik, naturen nära staden 

Sandvik, naturen nära staden 

Den 19 november arbetade personal på KS-förvaltningen, Sandvikens 
kommun med Vision 2025. Totalt deltog 94 personer. 

Närhet (storstad, natur) 
Sandvik 
Idrott & kultur 
Bra boendemiljö 
Bra kommunikationer 
  
Närhet till brett utbud (arbete, kultur, natur) EX Gävle IKEA 
Mod, vågar satsa och utveckla, ex Högbo, Arenan, Sandbacka, skidspår. 
Sandvik - varumärket, arb.tillfällen 
Storsjön - Boendet, rörligt friluftsliv 
Högbo Bruk 
  
Högbo — friluftsliv o miljö               
Storsjön 
Sandvik 
Småstadsanda — man bryr sig 
Billig o bra kommunal service 
  
Storsjön, Dalälven 
Högbo Bruk 
Mångfald (140 nationaliteter) 
Kulturutbud 
Idrott 
  
Närhet, korta avstånd - inom kommunen —nära Mälardalen 
Stor internationell arbetsgivare med huvudkontor på orten 
Bruksområden i Gysinge & Högbo 
Storsjön & naturen 

Styrkor: 

Svagheter: 

Förändra/förbättra/bevara: 

Unikt: 

Unikt i framtiden: 

KS-förvaltningen, Sandvikens kommun 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 
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Bra fritidsanläggningar, bra möjligheter att nyttja dem, ex Kungsberget, 
golfbanan Parkbadet, Högbo 
  
Storsjön — rekreation, turism 
Högbo Bruk -            
Sandvik - arbetstillfällen, Huvudkontoret här 
Göransson Arena 
Läget, nära till Stockholm, fjällvärlden 
  
Sandvik 
Göranssonska Stiftelserna 
Lagom stor — lättrörlig, enkla kontaktnät 
Känt "varunamn" Sandvik 
Göransson Arena — lockar hit evenemang 
  
Nära till mycket 
Vacker natur 
Bruken mm 
Sandvik, trygghet 
Fri parkering 
  
Närhet, bra cykelvägar, gratis parkering 
Sandvik, Sandbacka Park, Kungsberg, Högbo, Arenan Storsjön 
Vågar ha visioner 
Bra föreningsliv 
Många restauranger 
  
Sandvik — stor internationell arbetsgivare 
Sandbacka Park — stor arbetsplats, spännande, händer mycket 
Storsjön — alla sjöar i kommunen, fritidsområde, rekreation 
Arkitektur- Erskine 
Högbo — Gysinge - Bruksmiljö 
Idrotten ex SAIK 
Kultur — ex Storband, Teater 
  
Kulturlivet 
Brett utbud 
Rekreationsområden 
Högbo, Storsjön, Gysinge, Kungsberget 
Närheten 
Lagom stort 
Göransson Arena 
Sandviken blir synligt 
Sandvik 
  
Natur och friluftsliv — närhet och lättillgänglighet 
Många engagerade människor 
Geografisk närhet till större städer och bra kommunikationer 
En global koncern med huvudkontor i Sandviken 
  
Sandvik - hemmakär 
"Närhet" till Stockholm 
Kultur o Fritid 
Nära medborgaren 
Göransson 
  



 
 
 

208

Högbo till för alla 
Sandvik, vi står och faller med 
Närhet, intern & extern 
Storsjön, en oas i kommunen 
Idrott & kultur, rikt föreningsliv & kulturaktiviteter bl a musik 

Centrumkärnan 
"Jante" 
Skolverksamheten 
Busslinjesträckningen 
Sandvik beroende 
  
Bristfällig och dyr lokaltrafik 
Öde centrum — folktomt, mörkt, skyltar saknas 
Beroende till en stor arbetsgivare (Sandvik) 
  
Bruksandan —Jantelagen 
Nedläggning — Sjukhus, Tingsrätt, Skatten 
Kommunikationer — tåg, buss 
Sandvik — för dominerande 
Befolkning — Åldersstruktur, för många gamla, för lite unga 
  
Bruksmentaliteten (Jante) — hämmar kreativiteten 
Utarmning av centrum — tomma lokaler och tomt torg 
För liten satsning på ungdomen — aktiviteter, skadegörelse och arbetslöshet 
Centrumhandeln 
Lösa problemet med trafiken till Mosaiken 
Lokaltrafiken bör förbättras 
Sandvik enda stora arbetsgivaren 
Ingen torghandel 
  
Sandvik är "centrum" — mycket uppbyggt runt Sandvik 
Jantelag/kunskapsförakt 
Storebrorskomplex mot Gävle 
Dött centrum och torg 
Kollektivtrafiken felplanerad 
  
Aktiviteter i centrum — "dött" 
Avstånd mellan centrum och resecentrum 
Kommunikation nord — syd dålig 
Dåligt utbud av affärer 
  
Jante, föddes väl i Sandviken? 
Grundskolan — spec. högstadiet och Gymnasiet 
Centrum — "urholkat" 
Otrygghet — Stadsparken, Resecentrum 
"Trötthet — Gnällighet" — föreningslivet m.m. 
  
Sandvik 
Utflyttning 
Ingen polis 
Ungdomsgårdar 
Trygghet 
Mångfald (utnyttjas inte) 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 
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Sandvik (starkt beroende) 
Jämställdhet 
Bruksmentalitet (Jantelagen) 
"Dött" centrum 
Tomma lokaler i centrum 
Befolkningsutveckling 
Småstadanda — man kan vara känd på ett negativt sätt 
Jantelagen 
Hög skatt 
Jante — bruksmentalitetet hämmar 
Dött centrum 
För lite utbud ungdomar — bl. a. träffpunkter, bio 
"Otrygg" stadsmiljö — klotter, stadsparken 
Vaga mål och dålig målstyrning — vi springer åt olika håll 
Beroende av Sandvik 
Utdöende centrum 
Resecentrum 
Torget 
Lokala busslinjer 
Sjukhuset 
Få butiker i centrum 
För få arbetsgivare inom olika branscher 
Trafik"proppar" — Sandvik — Mosaiken 
Försämrad närservice — sjukvård ex mammografi, kollektivtrafik, för äldre 
ex töms centrum- sopsotering, bilberoendet ökar 
Utflyttning — gymnasieungdomar och ungdomar 

Bra skola, barnomsorg 
Rikt kultur och fritidsliv 
Sandvik 
En stad i framkant 
Bra kommunal service 
Vi är bra på regionalt/nationellt samarbete 

Högbo 
Göransson Arena 
Sandvik 
Erskine 
Bra boende 

Sandvik 
Gysinge, Högbo 
Bandy 
Erskine 
Kultur 

Ligger i kommunen Gästrikland! 
Företaget Sandvik som tillverkar något som jag säkert använder dagligen! 
Göransson Arena dit jag varit eller ska åka! 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 
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Där det finns och tillverkas svensk, högkvalitativ whiskey 

Sandvik 
Saik bandy 
Bangen/Arenaarrangemang 
Närhet till natur och kultur 
Kungsberget 
Högbo bruksområde, Gysinge 
Trygghet 
Större och mer varierad arbetsmarknad 
Bra och snabba kommunikationer, lätt att ta sig hit 
Levande centrum (även kvällstid) 
Attraktiva utbildningar för ungdomar 
Möjlighet till bra boende med stor valfrihet 
Bra omsorg för alla åldersgrupper 
Stort utbud av fritidsaktiviteter 

Sandvik 
Göransson Arena 
Bandy och allsvensk fotboll 
Kungsberget 
Levande centrum, vackert torg 
Goda förbindelser, lokalt och externt 
Väl fungerande gymnasieskola 
Väl fungerande äldreomsorg 
  
Göransson Arena 
Sandvik 
Kungsberget (året runt) 
Högbo Bruk 
  
Bandymuseum 
Fina evenemang i Göransson Arena 
Man satsar på sina egna invånare 
Trygghet och lycka 
Välskött/välkomnande stad 
  
Sandvik 
SAIK 
Göransson Arena (idrottsframgångar) 
Attraktiv kommun (Kungsberget, Högbo) 
Bra barn- och äldreomsorg 
Ingen jantelag 
Kreativa människor 
Bra kommunikationer 
Vänliga och nyfikna människor 
Bra friluftsliv, utbud av sport och kultur för alla åldrar 
Kommunen ger förstklassig service till alla medborgar 
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare där personalen får en möjlighet att 
utvecklas 
Bra och varierat bostadsutbud i hela kommunen 
En timme från Stockholm 
Gratis lokaltrafik 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 
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Levande centrum 
Bra utbildningsmöjligheter på alla nivåer 
Medborgarpåverkan 
Sandvik 
Nöjda medborgare 
Vacker miljö 
Bra kommunikationer 
Näringslivet blomstrar 
Bra boende 
Bra utbildningar 
Turistvänligt 
Stor konsert på Arenan 
Bra att bo som turist i Högbo 
Bra hotell i Stadsparken 
Livlig torghandel 
SM-final i bandy 
Sveriges största IT-centrum i Sandbacka Park 
Sveriges största IT-gymnasium 
Snabbtåg till Stockholm 
Golfbana i Kungsberg 
Kungsberg —året runt anläggning 
Slatan bor vid Storsjön 
Miljövänlig lokaltrafik 
Sveriges bästa miljöstad 
Bandy 
Göransson Arena 
Sandvik 
Attraktiva bostäder 
Kungsberget 
Högbo 

IT-KONTORET 
Att tillgodose kundernas krav, gäller alla förvaltningar 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Automatiserad transaktionshantering, inga papper kvar 
  
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Överleva konkurrensen 
  
INKÖPSKONTORET 
Strategisk resurs 
  
PERSONALKONTORET 
Inga papper kvar 
  
INFORMATIONSKONTORET 
Kundtjänst etablerad 2010 
Påbörja nästa visionsarbete 
  
TEKNISKA KONTORET 
Processorienterat arbetssätt infört sedan många år 
  
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET, 
KOMMUNARKIVET 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  
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OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Nämndadministration/demokrati 
Svante förlängt kontrakt 1 år 
Inga papper kvar 

IT-KONTORET 
Effektivisera, hänga med (gäller alla kontor) 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
INKÖPSKONTORET 
PERSONALKONTORET 
Ersätta de som pensioneras 
INFORMATIONSKONTORET 
TEKNISKA KONTORET 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 

IT-KONTORET 
Smarta hem och äldreboenden. 
Alla elever egen bärbar dator 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Elektroniska fakturor 
Förenklad hantering av interna fakturor 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Konkurrenskraftiga 
Att kunna köpa mera närodlat, ekologiskt 
INKÖPSKONTORET 
Förenkla upphandlingssättet 
PERSONALKONTORET 
Bra personalpolitik 
Höja statusen mot privata sektorn 
INFORMATIONSKONTORET 
Se våra visioner 
TEKNISKA KONTORET 
Sälja fler fastigheter 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Nytt diariesystem 

IT-KONTORET 
Medborgar/E-tjänster 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Ekonomi i balans, rådgivning 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Enhet som står sig i jämförelse mot privata företag 
INKÖPSKONTORET 
Miljökrav, sociala krav mm 
Ev. reglering 
PERSONALKONTORET 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025: 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  
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Rekrytering, medarbetare 
INFORMATIONSKONTORET 
Marknadsföring 
TEKNISKA KONTORET 
Exploatering 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Digital, långtidslagring, ärendehantering, utveckling av demokratiska 
processer, 
Samhällskriser. 
Ökad efterfrågan på "Gode män" 

IT-KONTORET 
Hänga med i utvecklingstakten och gärna ligga i framkanten 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Utveckla målstyrning kopplat till ekonomi 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Kostnad och kvalitet 
Närproducerade produkter-ekologiska 
INKÖPSKONTORET 
Effektiv upphandling 
PERSONALKONTORET 
Insatser för att sänka sjukfrånvaro 
Rekrytera kompetent personal 
INFORMATIONSKONTORET 
Göra kommunen synlig "Bocken Brinner" 
Bidra till ökad dialog med medborgarna 
TEKNISKA KONTORET 
Sandbacka Park sålt 
Alla fastigheter, parker och gator tipp topp 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Tryggare kommun, kommunarkivet integrerat i biblioteket för större 
tillgänglighet. 
(digitalisering), tillgång på gode Män 

IT-KONTORET 
Att kunna möta organisationens framtida interna och externa behov av IT-
funktionalitet.  
EKONOMIKONTORET Med VAKTMÄSTERIET 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Att kombinera bra kvalitet med kostnadseffektivitet inom kontorets 
verksamhet 
INKÖPSKONTORET 
PERSONALKONTORET 
Verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som både lockar och 
behåller arbetskraft. 
INFORMATIONSKONTORET 
Att få både anställda och medborgare att känna stolthet över sin kommun 
och bli goda ambassadörer. 
TEKNISKA KONTORET 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  
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Att kommunen har lokaler som passar verksamheten och är kostnadseffektiv 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Kommunkansliet: Utveckla stödet till demokratiska processen 
Kommunskyddet: Säker och trygg kommun 

IT-KONTORET 
E-tjänst, stödja övrig verksamhetsutveckling 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Posten till servicekontoret 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Närproducerat 
Städning ingår i hyran 
INKÖPSKONTORET 
Samverka internt och i länet (inköp Gävleborg) 
PERSONALKONTORET 
Nytt personalsystem 
INFORMATIONSKONTORET 
Mer positiv profilering 
TEKNISKA KONTORET 
Bättre långsiktig planering, planerat underhåll, samordning 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET, 
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 

IT-KONTORET 
Mobila arbetsplatser 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Få "ihopet" 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Vara kvar 
INKÖPSKONTORET 
Vara kvar 
PERSONALKONTORET 
Personalrekrytering 
INFORMATIONSKONTORET 
Göra kommunen synlig 
TEKNISKA KONTORET 
Lokalförsörjning 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Ökat attraktionsvärde 

IT-KONTORET 
Mer tjänster för mindre pengar 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Att rutinerna inom kontoret är så välutvecklade att kontoret inte märks 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Öka, ordna förutsättningar för en bättre miljö 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025: 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:    
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INKÖPSKONTORET 
E-tjänster utvecklas 
PERSONALKONTORET 
Nytt lönesystem!    Outsource! 
INFORMATIONSKONTORET 
Medborgarportal utvecklad 
TEKNISKA KONTORET 
Outsource 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 

IT-KONTORET 
Verksamhetsanpassad teknik 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Budgetprocessen 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Konkurrens (utsättning) med privata marknaden 
INKÖPSKONTORET 
Få ut avtalsinfo. 
PERSONALKONTORET 
Attraktiv arbetsgivare 
INFORMATIONSKONTORET 
Medborgardialog 
TEKNISKA KONTORET 
Effektiv lokalhantering 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET,  
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
"Igångsättare" 
Vara en servicefunktion 

IT-KONTORET 
Förbättrad åtkomst till behöriga program tex hemifrån 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Delaktig i att ta fram ny styrmodell med tydlig koppling mellan resurser och 
mål. 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Internt samarbete 
Nöjda kunder/brukare vad gäller tex matkvalitet 
Miljömedvetenhet 
INKÖPSKONTORET 
Fler kvalitetsaspekter vid upphandling 
Gynna lokala leverantörer 
PERSONALKONTORET 
Jobbar för attraktiv arbetsgivare 
Bra arbetsmiljö 
Fler långtidsfriska 
INFORMATIONSKONTORET 
Marknadsföra kommunen 
Bra kommunikation med medborgarna 
Bra kontakter med media (ger en rättvisare bild av kommunen) 
TEKNISKA KONTORET 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  
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Attraktiva lokaler 
Förfinat stadshus 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET, 
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Genomfört diariesystem        
Trygghet i kommunen 

IT-KONTORET 
Förbättrad service till lägre kostnad (gäller alla kontor) 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Ekonomi med balans 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Egna tillagningskök på skolor, dagis och äldreomsorg 
INKÖPSKONTORET 
Förenklad upphandling 
PERSONALKONTORET 
Rekrytering av personal 
INFORMATIONSKONTORET 
Sätt Sandviken på kartan 
Ökad turism 
TEKNISKA KONTORET 
Samla drift och fastigheter under samma tak (liknande gamla 
fastighetskontoret) 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET, 
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Digitalisera delar av arkivet 
Utöka brottsförebyggande arbetet 

IT-KONTORET 
Säkerheten 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
"Att pengarna räcker" 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Flexibilitet 
(arbeta med fler "saker"/tjänst) 
INKÖPSKONTORET 
Hållbar/långsiktigt i upphandling 
PERSONALKONTORET 
Atteaktiv arbetsgivare 
INFORMATIONSKONTORET 
Styra/selektera information 
TEKNISKA KONTORET 
Exploatera på rätt sätt 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET, 
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Trygghet/säkerhet 

IT-KONTORET 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive kontor i deras arbete 
fram till år 2025:  
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Kundtjänst —"en väg in" 
Kunnigt stöd till verksamheterna 
EKONOMIKONTORET MED VAKTMÄSTERIET 
Styra hårdare, bättre rutiner 
SERVICEKONTORET MED STÄD OCH KOST 
Vara bästa partnern för alla verksamheter 
INKÖPSKONTORET 
Styrning mot köptrohet 
Bra upphandlingar 
PERSONALKONTORET 
Rekrytering — fler män 
Duktiga medarbetare kan ge stöd till verksamheterna 
INFORMATIONSKONTORET 
Alla anställda ska känna sig delaktiga 
TEKNISKA KONTORET 
Planera lokalerna för verksamheterna bättre 
KOMMUNKANSLIET MED KOMMUNSKYDDET, 
KOMMUNARKIVET 
OCH ÖVERFÖRMYNDAREN 
Kunnigt stöd till verksamheterna 
Fler gode män 

Färg: Röd  
Musik: Jazz  
Känsla: Kärv/sträv  
Tanke: Ingenting är omöjligt  
Djur: Ko  
Maträtt: Husmanskost alternativt pizza  

Färg: Gul  
Musik: Mångkulturell med hårdrock  
Känsla: Optimistisk  
Tanke: Allt är möjligt  
Djur: Panter  
Maträtt: Internationell buffé 

Färg: Röd  
Musik: Jazz  
Känsla: Hemma  
Tanke: Jante  
Djur: Sjöfågel, rådjur  
Maträtt: Pannkaka 

Färg: Gul  
Musik: Hårdrock  
Känsla: Vi  
Tanke: Alla kan  
Djur: Lejon  
Maträtt: Buffé 

Färg: Grå  
Musik: Jazz 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 
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Känsla: Bråkig 
Tanke: Positiv 
Djur: Bäver 
Maträtt: Kolbullar 

Färg: Grön  
Musik: Blandat  
Känsla: Glad  
Tanke: Omtänksam  
Djur: Örn  
Maträtt: Skaldjur 

Färg: Blågrå  
Musik: Zappa  
Känsla: Oro  
Tanke: Ologisk  
Djur: Iller  
Maträtt: Pytt i panna 

Färg: Grön  
Musik: Grieg  
Känsla: Lugn  
Tanke: Positiv  
Djur: Delfin  
Maträtt: Rotmos och fläsklägg 

Färg: Grågul  
Musik: Jazz  
Känsla: Okontrollerbar  
Tanke: Omöjligt  
Djur: Björnen sover  
Maträtt: Pizza 

Färg: Bruksgul med röda inslag  
Musik: Jazz  
Känsla: Lycka och glädje  
Tanke: Allt är möjligt  
Djur: Björnen har vaknat  
Maträtt: Varierad 

Färg: Blågrå  
Musik: Dansband  
Känsla: Det är väl ok  
Tanke: Allt är nästan möjligt  
Djur: Sköldpadda  
Maträtt: Hemlagad pölsa 

Färg: Grönt  
Musik: Mamma Mia  
Känsla: Glädje  

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 
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Tanke: Allt är möjligt  
Djur: Uggla  
Maträtt: Tapas 

Färg: Gult  
Musik: Jazz  
Känsla: Likgiltigt  
Tanke: Stagnation  
Djur: Mygg  
Maträtt: Husmanskost 

Färg: Gult  
Musik: Rock/Pop  
Känsla: Hoppfullhet  
Tanke: Allt är möjligt  
Djur: Gös  
Maträtt: Fisk 
  

Färg: Blå  
Musik: Visor  
Känsla: Småstad  
Tanke: Jante  
Djur: Katt  
Maträtt: Pizza 

Färg: Grönt  
Musik: Rock´n´roll  
Känsla: Stadspuls  
Tanke: Internationella  
Djur: Tiger  
Maträtt: Medelhavsmat 

Färg: Rött  
Musik: Jazz  
Känsla: Tråkigt  
Tanke: Jante  
Djur: Sengångare  
Maträtt: Blodpudding (halvfabrikat) 

Färg: Rött  
Musik: Dixie  
Känsla: Tråkigt  
Tanke: Må bra kommun  
Djur: Bregottkalven  
Maträtt: Hemlagat 

Färg: Grå  
Musik: Jazz och Rock  
Känsla: Tråkigt ibland  

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 
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Tanke: Hjälp! Alternativt "tänk om..."  
Djur: Pigge  
Maträtt: Husmanskost 

Färg: Grön  
Musik: Jamma fritt och tillsammans  
Känsla: Härligt och trevligt  
Tanke: Mångfald  
Djur: Giraff (ser och syns)  
Maträtt: Smörgåsbord 

Färg: Grön  
Musik: Storband  
Känsla: Osäker  
Tanke:  
Djur: Terrier  
Maträtt: Köttfärslimpa 

Färg: Gul  
Musik: Internationell mix  
Känsla: Stolthet  
Tanke: Framtidstro  
Djur: Tiger  
Maträtt: Tapas och kolbullar 

Färg: Grå (öststats grå)  
Musik: P4  
Känsla: Trött  
Tanke: Inskränkt  
Djur: "Ior"  
Maträtt: Black and White med bea och pommes 

Färg: Färggrann  
Musik: Alla kanaler  
Känsla: Vitalt  
Tanke: Öppenhet  
Djur: "Tigger"  
Maträtt: "Metze" 

Färg: Brun (kombination olika förger)  
Musik: Jazz och Ledin  
Känsla: Lagom  
Tanke: "Du ska inte tro att du är något"  
Djur: Oxe  
Maträtt: Husmanskost 

Färg: Orange  
Musik: Mångkulturellt  
Känsla: Glädje  
Tanke: Allt är möjligt  

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 
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Djur: Jaguar  
Maträtt: Buffé 

Färg: Grön, blå  
Musik: Jazz, Dunker  
Känsla: (F) lummigt 
Maträtt: Raggarmeal, pizza 

Färg: Grön, blå  
Musik: Jazz, bredda musikutbudet  
Känsla: Stolthet, trygghet  
Tanke: Inget är omöjligt  
Djur: Bäver  
Maträtt: Skaldjur 

Handelsprogrammet årskurs 1, Sandvikens Gymnasieskola har arbetat med 
Vision 2025. Totalt deltog 20 elever, 13 tjejer och 7 killar. 

Mc´donalds  
Bra promenadvägar 
Högbo Bruk 
SAIK-bandy 
Jernvallen 
Parkbadet 
Sandvik, 
Göransson Arena 
Ackes dansskola 
Ett bra samhälle 
Sport 
Resecentrum  
Biblioteket  
Malaysian 
Mysig stad på sommaren, 
Att det bor mycket folk här 

Busstiderna 
Finns inget att göra för 16-åringar 
Finns för lite klädaffärer 
Att Norra IP ska rivas 
Att Sandvik går dåligt 
Rån och andra dåligheter 
För lite saker att göra för folk under 18 
Dåliga bussförbindelser 
Dålig mat på skolorna 
Att alla pengar lagts på Sandbacka Park 
Affärerna på stan är för dåliga och att det finns för få affärer 
Inget som lockar gymnasieelever 
Dåliga snutar 
Dyrt snus 
Dåliga bussförbindelser till kungsberg 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Handelsprogrammet, årskurs 1, Sandvikens Gymnasieskola 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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För mycket kriminalitet. 

Rusta upp stan, förbättra för ungdomarna, skolmaten, bussar, bevara allt, 
fler butiker och nöjen, fixa till stan, ta bort fula statyer och krysset, Sandvik, 
Jernvallen, Centrum mer butiker, Göransson Arena, billigare snus. 
Bessemer, Intersport, Team Sportia. 

SAIK, Sandvik, Parkbadet, Göransson Arenan, mycket renovering, bygger 
nytt,  
Högbo, Parkinn i Högbo, Ingenting, 

Kungsberg, Sandvik, bra gymnasium, göra samhället bättre, förfina 
samhället, Centrum, 
Jernvallen, Göransson Arena, utveckla snutarna. 
Mycket, det beror på om något kommer att göras, liva upp staden mer saker 
för ungdomar, 
Högbo Bruk 

Elevrådet på Prosperitas Utbildning AB, Järbo. 4 personer. 

Bra affärer och service. 
Kulturskolan. 
Göransson Arena. 
Mycket sportaktiviteter att göra. 

Mobbningen på de kommunala skolorna. 
Parkbadet borde utvecklas. 
Svårt att få hjälp från kommunen med/för vår skola och fritidsaktiviteter i 
Järbo. 

Förbättra Parkbadet. 
Mer klädaffärer. 
Ett köpcentrum i Järbo? 
Bowlingbana i Järbo. 
Rusta upp tennisbanan på IP och fixa upp IP i Järbo. 
Fler bussar till Sandviken. 
Tomt till skolan "Prosperitas". 
Mer stöd till ungdomsaktiviteter. 

Läkerolarenan är mindre än Göransson Arena. 

Bättre skolor. 
Bättre förutsättningar för vår skola kommer att göra Järbo känt och bra! 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Elevrådet, Prosperitas Utbildning AB, Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Boende i Årsunda, 3 män och 4 kvinnor mellan 35 och 70 år har tänkt till 
om Vision 2025. 

 Alla kommundelar 

Inskränkthet, centralisering, dålig överblick 

Bevara varje kommundels styrkor/samhällsservice 

Sandvik, storföretag som satsar på invånarna i kommunen 

Att kommunledningen ser, och tar vara på möjligheterna och krafterna i små 
verksamheter 

Den 26 november hade Lena Modin ett arbetsmöte om visionen med 
SKTF-pensionärer, 10 kvinnor deltog. 

Högbo Bruk -är bäst för där finns allt och det är tillgängligt för alla och det 
är gratis! 
Mosaiken - bra utbud, bra parkeringsmöjligheter 
Göransson Arena - fantastiska utvecklingsmöjligheter 

Utarmning av butiker och sortiment i Sandviken(mat, väskaffär, tygbutik). 
Trafikplaneringen mot Mosaiken-kaos 
Stadshusets fasad 

Bevara Gysinge med naturreservat, byggnader,kultur etc 
Vi vill ha liknande ett aktiviteshus/lokal som ungdomsgårdarna men för 
vuxna/pensionärer 
Fler ungdomsgårdar 
En rondell korsningen Fredriksgatan/Västerled 
Ett levande torg (Jerntorget) 
Sandvikens vapen skall finnas på stadshuset och det ska vara bättre skyltat. 
Bjud in torghandlare - låt dem få nyttja torgplats gratis! 
Bind ihop resecentrum-centrum-Mosaiken med bussar och hållplatser. 
Bevara skidspår, fotbollsplaner etc. även i ytterområderna.  
Mer poliser på stan. Mer vuxna på stan. Låt inte allt försvinna till Gävle. 
Var rädd om Sandviken Sjukhus. 
Utnyttja kanalen-kafé, båtar, etc. 
Lys upp och trygga stadsparken. 

Göranssonska fonderna 
Bruksgårdarna 
Fritidsområden, naturnära rikedomar 

Boende i Årsunda 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

SKTF-pensionärer 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Göransson Arenan 

Den 27 november hade personal på Vallhovskyrkan ett samtal om vision 
2025. Tre personer deltog. 

Trevligt, trevliga människor.  
Mosaiken-med stort utbud-enkelt att shoppa,allt samlat. 
Härlig stad-härliga människor. 
Geografiskt bra läge. Närhet till Valbo-Gävle-Stockholm etc. 
Bra bostadsområden. 
Högbo-gratis, tillgängligt 
Stadsparken-lekparken är bra. 
Lagom stor stad 

Centrum utarmas. Finns inget Café som har kvällsöppet. Centrum "tomt 
efter kl 18" 
Skolor stängs-det är inte att tänka långsiktigt 

Lägg inte ner skolor, satsa på klasser med färre barn. Viktigt med grupper, 
stödinsatser för föräldrar/barn som har problem-positivt för hela samhället, 
in med resurser tidigt. 
"Bind ihop" centrum och Mosaiken. 
Utveckla lekparken bredvid Drottningen. 

Högbo, Storsjöområdet. 
Rikt musikliv-kulturskolan, Bangen, Sandvik Big Band. 
Stort idrottsutbud. 
Göranssonska stiftelserna. 
Lusseinnebandycupen för ungdomar. 
Stort Högstadie/gymn. 

Skolklasser med max 15 elever. Dagisklasser med max 10 barn.  
Satsa på föräldrar, stöd till föräldrar (bollplank coacher), av alla kategorier 
för en positiv miljö och framtid för hela familjen. 
Satsa på integration inom alla kategorier svenskar-invandrare-unga-gamla.  
Göransson Arena - om man lyckas med hela konceptet och får hit stora 
utställningar och evenemang som lockar folk även utifrån. 

Synpunkter från en gymnasieklass på Sandvikens Gymnasium. Totalt 18 
personer, blandat tjejer och killar. 

Låg arbetslöshet, bra utbildning och tar bra hand om invandrare.  

Mycket knark i omlopp och mycket alkoholister i Sandviken. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Personal Vallhovskyrkan 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

En gymnasieklass på Sandvikens Gymnasieskola 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Ta bort alla alkoholister från Stadsparken som sitter där och dricker på 
dagtid. Bevara namnet Jernvallen och inte byta ut det mot Göransson Arena, 
namnet på Jernvallen har funnits alltför länge för att man ska ta bort det.  

Dom bra idrottsmöjligheterna på Jernvallen  

Bygga Sveriges bästa innebandyarena 

Sandvik är Sandvikens bästa styrka. Det finns ganska många 
idrottföreningar och det satsas väl lite grann på idrotter.  

Det är sura busschaufförer, dåliga busstider och det är dyrt att åka buss.  

Jag vill att det ska bli billigare att åka buss och att busstiderna ska bli bättre, 
framförallt på helgerna.  

Sandvik  

Starkare satsning på ungdomar, att dem ska ut och röra på sig. Att ha flera 
fritidsaktiviteter utomhus.  

Sandvik 
Kungsberget är det bästa i Sandvikens kommun tycker jag.  

Det läggs ner mer och mer, ex. affärer. Många åker till Valbo eller Gävle och 
handlar så Sandviken förlorar mer och mer på det. 

Mer aktiviteter under somrarna, ex. festival i Högbo, rodelbana i Kungsberg. 
Fler affärer i Sandvikens kommun och direktbussar från de mindre byarna 
till varandra ex. Järbo-Kungsgården, Järbo-Ockelbo. 
Vill ha bättre gym i Järbo. Även gympa fler än 1 dag som vi har idag. Under 
gympapasset som hålls i gympasalen, är den full med folk. Kanske 30-40 st. 
Skulle säkerligen gå att ha fler dagar eftersom intresset är så pass stort. 
Vill ha tillbaka biografen i Järbo. Om filmerna kommer lite tidigare tror jag 
att fler skulle kolla. Förut kom filmerna till Järbo flera veckor efter 
premiären, då är det väl klart att om man vill se de filmerna åker man in till 
Sandviken eller Gävle vid ett tidigare tillfälle. 
Även busstiderna skulle kunna förbättras till och från Järbo. Senaste 
nattbussen går hem till Järbo 10 i 2, tycker att det borde gå en senare också. 
Nu får inte jag gå på krogen än fast för de som fyllt 18 och över...och krogen 
stänger ju 10 över 2 och senaste bussen går hem 10 i, det är väl dålig 
planering, man lär väl kunna få vara inne tills de stänger om man väl går på 
krogen. 
Tycker också att det borde anordnas mer för oss under 18. Typ maskerad 
vid jul, halloween osv. det är ju alltid kul fast man kanske växt ifrån det lite 
men det är grymt kul ändå. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Mer uppträdanden och festival i Sandvikens kommun tycker jag också. Är 
oftast uppträdande inne på krogar och vi under 18 får inte kolla egentligen 
då, om vi inte har tur och kommer in. =) 

Det är väl främst Sandvik. Högbobruk är fint och dit kommer väl många 
turister.  

Inom de närmsta 5 åren skulle det satsas pengar på att bygga ut i 
Kungsberget. Om de planerna blir bra lockas förmodligen mycket folk dit 
under vintrarna. Borde satsa på att göra något där under sommarn också för 
att göra Sandvikens kommun till en turistvänlig kommun med aktiviteter 
året om. 

Sandvikens största styrka är företaget Sandvik. Sedan har Sandviken bra 
fungerande idrottsföreningar.  

Sandvikens största svagheter är kriminaliteten och drogmissbruket vi har. 
För lite polisstyrkor. 

Jag vill förändra kriminaliteten här, fler poliser som åker runt och kollar runt 
här i staden. Skulle vela bevara Äventyrarna i Högbo, som gör mycket bra 
aktiviteter. Vill också förbättra skolmaten, den har ingen näring för fem öre. 

Att Sandvikens har Sandvik plus att vi har huvudkontoret här. Sandviken 
kommer få en utan Sveriges största bandyhall (Göransson Arena). Vi har en 
ganska fin miljö här också. 

Att vi satsar på ungdomsidrotten, eftersom vi är en så pass bra idrottsstad. 
Att vi bevarar Högbos fina miljö/natur.   

Dåliga bussar med tider och att dom är i väldigt dåligt skick. 
Maten i skolorna. 

Jag skulle vilja förbättra busstiderna. Vissa bussar går alldeles för sällan. 
Bevara Bruket. 
Räddningstjänsten i Österfärnebo. 

Att Sandvik ligger här.  

Kulturskolan, Parkbadet, Storsjön, Högbo bruk, bra/flera valmöjligheter 
gällande gymnasielinjer, suveräna, välutbildade och erfarna SP-lärare. 

Dåliga och opassande busstider, svagt föreningsliv och aktiviteter för 
samhället, oerfarna FBK- och IVIK- lärare om kultur, och språkkrock för 
barn och ungdomar. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Förändra och förbättra svagheterna samt jobba för att invandrarna ska 
komma in i samhället, speciellt ungdomar och barn. 

Sandvikens gymnasieskola, trots flera brister, samt många och varierande 
idrottsaktiviteter. 

Satsa mer på ungdomar, speciellt gymnasieskolan, sjukvård, äldreomsorg, 
integration och kulturlivet. 

Sandvik är Sandvikens största styrka och Sandviken är mycket bra på att ta 
emot och utbilda invandrare. 

Det är dåligt med jobberbjudande och svårt att starta eget och få det att gå 
runt. Det är för dyrt att bosätta sig i Sandviken och det satsas för mycket på 
sport istället för t.ex. skolan. 

Jag tycker att Sandviken bör satsa mer på skola, handikappade och äldre. 
Det är  bra med många olika linjer, dock skulle ett djurprogram som t. ex. 
hundlinje vara önskvärt. Jag vill bevara Sandvikens kultur så som t.ex. 
Högbo bruk och gamla bruket. 

Det som gör Sandviken mest unikt är Sandvik. Men även dess mångkultur. 
Sporten är också en stor del av det som gör Sandviken unikt. 

Arena Jernvallen kan göra Sandviken unikt med sina anläggningar.  

Självklart är Sandvik en av kommunens största styrkor. Utan Sandvik skulle 
inte Sandviken vara så mycket. Men även Kungsberg är en styrka. De flesta 
vet var Kungsberg ligger, men inte alltid var Sandviken är. 
SAIK är också ett ansikte utåt som alltid varit med i toppen. 
Högbo Pay and Ski är en relativt ny anläggning som har satt Sandviken på 
kartan. 
Sandvikens Gymnasieskola är också en av styrkorna, speciellt skolans otroligt 
fina miljö i vissa delar av byggnaderna. Dock borde hela skolan få nya 
lokaler om man vill att fler ska vända blicken till denna skola. 
Göranssonska skolan är också ett attraktivt gymnasium som lockar flertalet 
elever utifrån. 
Sandbacka Park är positivt,  

Den dåliga standarden på skolmaten vid Sandvikens Gymnasieskola. Många 
elever står över maten och köper godis istället, effekten av det kan nog också 
ni förstå. 
Bristen på arbeten lockar ju inte fler till kommunen. 
Våga satsa på någonting istället för att sitta med armarna i kors och vara 
oense om allting. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 



 
 
 

228

Man satsar för lite på handikappade, det borde finnas mer som är 
handikappanpassat. Man kan söka EU-bidrag för detta. Det är något man 
borde satsa på. 
Man satsar för lite på turismen, där kan kommunen tjäna pengar och det 
blir fler jobbmöjligheter.  

Högbo Pay and Ski borde byta ut sina anställda som preparerar spåren. I 
vintras var det nära att hela anläggningen gick sönder när de fräste upp is, de 
fräste nästan upp ledningarna under utan att märka det. 
Busstiderna med 43:an till Järbo borde ha en buss som går  13.35. Om man 
slutar jobb, skola vid 12.40 får man vänta till 14.35 innan man kan åka 
hem. 
Det borde också gå en buss vid 09.15 från Järbo eftersom många elever 
börjar skolan kl. 10.00 och bussen man då måste åka på går 08.15 och 
komma in till Sandviken 08.35. 
Det är förslag på hur man skulle kunna vara mer miljövänligt och lämna 
bilen hemma. 
Mer mataffärer och butiker som är till för ungdomar, så att man kan välja 
att handla i Sandviken istället för Gävle eller Valbo. JC, Carlings och H&M 
är några affärer som ungdomar är intresserade för. 
Öppna upp mer för biltrafiken inne i Sandviken. Öppna upp Hyttgatan så 
att man kan åka bil genom hela. 
  
Flytta in affärer, firmor, kontor m.m. in till Sandvikens centrum. Det blir 
ganska öde när alla dessa flyttar ut utanför. Det blir mer "liv" i centrum om 
dessa flyttar in, vilket jag tror skulle vara positivt för Sandviken. 
Torghandeln är nästan lika med noll i Sandviken. Vill man få folk till 
Sandviken borde man satsa på torghandel med grönsaker, potatis, frukt, 
smycken allt som man kan tänka sig. Men att man satsar på dessa och 
verkligen har det inne i centrum. Det skulle locka mycket folk utifrån om 
man hade det till exempel en gång i månaden. 
En cykelbana mellan Järbo-Sandviken skulle medföra att fler från Järbo, 
Jäderfors skulle cykla till Sandviken på somrarna. Jag själv cyklar ofta in till 
Sandviken men det är inget nöje att ha bilar och lastbilar som blåser förbi i 
90/110 km/h. De flesta tar ju inte direkt någon hänsyn till de som springer, 
går eller cyklar efter vägen. Men det kanske inte är meningen att man ska 
kunna göra det heller? 

Göransson Arena 
Sandvik 
Högbo 
Kungsberg 
Storsjön 

Camping runt Storsjön och i Högbo saknas. Det skulle bidra med pengar 
till Sandvikens kommun och Sandviken skulle bli en semesterort, vilket vi 
inte har så mycket av. 
Storsjön är ett otroligt fint område som är ypperligt till detta. 
Fisket i Storsjön skulle också locka människor att komma hit. Om man 
planterade in fisk och hade guidade fisketurer skulle det säkerligen få en 
positiv effekt på kommunen. 
Med alla dessa aktiviteter runt Storsjön skulle man kunna driva ett hotell 
med olika spa aktiviteter. På dagarna är det aktiviteter man ägnar sig åt, efter 
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det äter man en god middag och sedan på kvällen ägnar man sig åt spa 
aktiviteter. 
En internationell tävling i längdskidor i kungsberg med världseliten skulle 
kunna gå. Man skulle kunna dra en bana som går upp och ned, på skrå 
m.m. Eftersom sådana jippon har blivit populärt på olika områden runt om 
i Europa i början och slutet på säsongen kommer detta att locka människor 
internationellt. 
Bygga ut Kungsberg så att det blir en av Sveriges bästa skidort både på längd 
och utför. Detta skulle vara möjligt. På så sätt kan man arrangera SM, 
världscuper främst inom alpint. Men man kan också dra tuffa banor i längd 
runt detta område, och på så sätt anordna junior- och senior cuper i 
längdskidor. 

Sandviken är en, förhållandevis, lugn stad, med en trevlig befolkning. Det är 
beläget nära till naturen, och man kan med enkelhet hitta flera trevliga 
promenadspår ikring själva staden och i det närbelägna Högbo bruk, där 
man för övrigt kan åka långskidor på vintrarna. Vi har också tillgång till ett 
mysigt bibliotek med ett brett sortiment utav böcker som man kan låna. 
Folket Hus har, utöver biblioteket, en stor salong för att sätta upp pjäser och 
föreställningar och ett konstgalleri för den som är intresserad. I övrigt så 
finns det ett flertal trevliga butiker i staden (själv är jag särskilt förtjust i 
bokhandeln) och ett par riktigt bra restauranger (jag rekommenderar 
Malaysian Butterfly och Oden Grillen). Dessutom är det nära till Gävle, och 
ett besök till den större granstaden kan vara mycket belönande då och då.  

Till att börja med; det är en förhållandevis liten stad. Det finns därför inte så 
många butiker i staden, och den som har mer esoteriska intressen måste 
pendla till Gävle och tillbaka för att tillfredställa dem. Sen har det faktum att 
Sandvikens stadspark gästas utav dem lokala fyllbultarna minst en gång i 
veckan är lite utav ett minus (särskilt då tidigare nämnda fyllbultar kan bli 
ganska så högljudda). Att Sandvikens gymnasium ligger i ett industriområde 
är också lite utav ett minus, och avståndet till stadsbiblioteket är ett (i mitt 
tycke) stort problem.  

Flytta tillbaka majoriteten utav gymnasieprogrammen till Hammar, till att 
börja med. Det, och skeppa iväg fyllona i stadsparken till första bästa AA-
möte. Annars har jag inte så mycket att klaga på.  

Jag är inte så säker, jag är så sällan utanför Sandviken. Men närheten till 
Högbo Bruk med dess rekreationsfaciliteter är definitivt ett plus. Och 
kulturarvet ifrån Bruket är en trevlig bonus. Annars kan jag inte komma på 
något särskilt...  

Närheten till naturen (och då menar jag riktig natur, inte någon jämra 
stadspark som i exempelvis New York), den gemytliga atmosfären, och 
kombinationen utav det gamla (Bruket, Högbo) och det nya (Göranssons 
Arena, centrum). 

Årsundas stränder finner jag som fina och viktiga platser i kommunen! 
Dessutom tycker jag att Jernvallen, Sandvik och Högbo är våra starkaste 
kort i själva staden. De lockar turister och lockar hit de nyinflyttade. Sådant 
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ger också jobb, det är viktigt att komma ihåg! Kungsberget är också en 
styrka, kanske den allra starkaste vintertid? 
Men samtidigt tycker jag att förorterna är allra viktigaste. Det är viktigt att 
vårda det vi har här i samhället som Årsunda, Storvik, Kungsgården osv. Det 
är vackra orter som har fin natur och trevliga bybor. Dom har historier som 
jag finner hundra gånger mer intressanta än Sandvikens historia. 
Vi har också fornlämningar och annat fint som har historia i sig. 

Björksätra och Norrsätra helt klart. Vi måste rusta och göra fint, vårda det vi 
har innan vi satsar på att bygga nytt. En fräsch stad vill man bo i. Dessutom 
tycker jag att själva centrum är tråkigt. 
Skolorna måste förbättras, dålig mat, trångt och ont om sittplatser. Hur 
mycket gnäll ska behövas för att det ska bli förändrig? Lägg ner mindre 
pengar på onödiga saker och satsa istället några kronor mer per skalle för 
bättre mat i skolorna. 
Busslinjerna är också knasiga. Fler borde gå förbi Bessemer, det är ändå där 
alla ungdomar håller till om dagarna. Nu springer alla till Konsum Enen 
eller tar en 15 minuters tripp till Resecentrum. 

Vi måste se till att bevara förorterna! De är det mysigaste och finaste 
kommunen har. Satsa på stränderna och turismen. 
Kanske borde vi satsa mer pengar på att få fler ungdomar att idrotta? Det 
skulle ge oss en bättre hälsa och gladare ungdomar. Kanske att det skulle 
minska med ungdomar som bara driver på stan och förstör? En satsning på 
idrotten, tack! 

Jag har ingen större åsikt angående det. Tycker inte att det finns något som 
gör oss mer unikt än någon annan stad. Möjligtvis vår nya, stora och väldigt 
dyra arena som befinner sig under uppbyggnad. 

Ja, det återstår att se. Det som framgår ur dessa frågeformulär borde kunna 
svara på det. Vad vill befolkningen ha? 

Trots att det inte finns så mycket affärer osv. Så anser jag ändå att Sandviken 
är en mysig stad. Man kan ta en fika eller gå ut och äta och dessutom finns 
det ju trots allt affärer där man kan inhandla det viktigaste. 
Bostadsområdena är väldigt bra tycker jag. Det finns perfekta områden för 
barnfamiljer och tillräckligt många höghus med lägenheter. 
Andra styrkor är väl alla idrottsföreningar och idrottsanläggningar. Det 
känns som att det är där alla pengar hamnar. Detta är förståss bra och 
erbjuder mycket till idrottare och åskådare.  

Ja, svagheterna är väl att allt försvinner. Förut fanns det betydligt fler affärer 
och mataffärer. Då allt stänger ner en efter en så försvinner mycket tillgångar 
till staden. T.ex. Så tvingas äldre människor att ta sig en längre sträcka för 
att kunna inhandla varor så som matvaror osv. Dock kan man väl säga att 
detta endast är vårat eget fel då affärerna stänger ner på grund av att vi åker 
till Valbo eller Gävle istället och handlar, då där erbjuds mer. 
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Det jag vill förändra är väl att det borde finnas mer saker att göra. Det finns 
t.ex. För mycket olika pizzerior och caféer. Istället borde man kanske satsa 
på annat som kan dra folk till staden, som faktiskt är rätt lugn och skön. Ja 
vad vill man bevara? Bevara de affärer vi fortfarande har kvar och se till att 
inte dom heller stänger igen. Sen borde vi satsa mer på att lägga pengar på 
skolan och inte bara på massa idrottsanläggningar. 
Jag vill definitivt förbättra skolverksamheten. Det är alldeles för många 
elever på Bessemer Gymnasiet än vad det får plats. I matsalen är det hur 
mycket folk som helst. Jag förstår inte varför man ska lägga pengar på en 
massa idrottsanläggningar istället för att koncentrera sig på 
skolverksamheten, som faktiskt alltid behövs för ungdomarna i Sandviken.  

Unikt är väl att det är en liten och trevlig stad. Mycket fina bostadsområden 
med närheten till det mesta. 
Det är unikt då det är en liten men ändå fungerande stad. Det är många som 
bor här och många jobbar och har hela sina liv här. Sandviken är unikt i sig 
då det inte är lika stressigt som andra större städer. Här finns 
bostadsområden med lugn men ändå bara en cykeltur ner till centrum. 

Unikt i framtiden är väl om Sandviken bevaras som det är nu, alltså att inte 
ännu mer saker försvinner. 
Eller om staden utvecklas mera och det kommer fler verksamheter. Det är ju 
trots allt en rätt okej stad i sig. 
Dock tycker jag som sagt att man ska satsa mer på skolverksamheten och 
kanske bygga ut gymnasiet. Och det där om att satsa på naturvetenskapliga 
och tekniska linjer låter inte okej i mina öron. Det är väl bättre att satsa lika 
mycket på alla program, då det behövs kunniga ungdomar med olika 
egenskaper i framtiden? Vi ungdomar är ju trots allt Sandvikens framtid.  

Tyvärr måste jag säga här att jag inte tycker Sandviken har så många styrkor. 
Styrkor.. Kanske att eleverna får påverka skolan och dess miljö genom 
elevråden, och liknande. Alla borde få sin röst hörd. Det får vi ungdomar 
tycker jag, för det mesta. En bra grej är även att dom gjorde om 
bessemergymnasiet så det blev trevligare. Dock får inte min linje ta del av 
detta, då vi inte går i den byggnaden. Men man kan väl alltid glädjas åt 
andra.. 

Jag tycker att svagheterna är skolmaten och ungdomsgårdarna, om vi tar UC 
(ungdomscenter) som exempel. Även fast det ska vara en ungdomsgård för 
ungdomar med aktiviteter så att ungdomar som har tillexempel problem 
hemma ska kunna glömma bort sin jobba miljö för ett tag. Men tyvärr blir 
det inte alltid så bra. Folk som gick på min skola förr, som har slutat upp 
väldigt dåligt, hängde just på UC. Nu ska man inte dra UC över en kant, 
men dom säger att dom ej använder droger och försöker få ungdomarna att 
sluta röka och dricka och sådant, men varje gång man går förbi där ser man 
att ungdomar står utanför och röker. Många av dom använde även droger. 
Folk brukar säga att "uc, där hänger tattarna som inte har något hem". Så 
jag tycker man borde förbättra ungdomscentret, så att det framstår i bättre 
lager! 
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Jag vill förbättra skolmaten! Den är rent ut sagt förskräcklig. Det verkar som 
om att det pratas väldigt mycket om att den ska försbättras och så vidare, 
men ingenting verkar hända. Klart jag förstår om det tar tid, men detta 
verkar ha pågått under en längre tid. 
Jernvallen vill jag bevara. Det är en klassisk sandviken-sak. 
Jag skulle också önska att Samhällslinjen fick bärbara datorer. Vi använder 
oss utav datorer i 70% av våra ämnen. Så vi om någon skulle behöva 
datorer. Om inte, så ja tack till fler datorer till bessemergymnasiet! 

Sporten. Och att dom bygger ut och lite här och var. 

Vet faktiskt inte, men kanske kan det vara sporten. Jag menar tänk på all 
sport vi satsar på idag, SAIK bandy, ishockey, fotboll m.m. Jag tror också 
Göransson Arena kommer att utvecklas till något väldigt bra. Det är en bra 
grej, eftersom de har valt att lägga ner pengar på UNGDOMMAR och 
sport. Det är viktigt. 

Kommunens styrkor, om man nu ska kalla det styrkor är att det finns 
väldigt mycket aktiviteter i Sandviken, dom har det mesta, bad, golf, 
innebandy och ute bandy arenor, hockey arena, ridklubbar, gymnastikhallar 
som både är ute och inne. Det är det jag ser som det positiva i kommunen 
att dom har väldigt mycket aktiviteter att välja bland.  

Svagheterna är helt enkelt att kommunen börjar spåra ur, den handlar mer 
och mer om att bygga sandbackapark större och större och sätta upp en 
gigantiskt arena som folk inte ens får vara i, vad hände med att göra så att 
ungdomar har någon stans att vara? Knarka supa och slåss kan vi göra, sitta 
på en nedklottrad bänk på stan och se allt runt om kring förfalla. Visst sa jag 
att alla idrottsplatser är positivt, men istället för att bygga massa nya arenor 
så kan man lägga dom pengarna på att bygga upp det förfallna i Sandviken, 
det är mörkt och dystert överallt och jag skulle aldrig traska själv genom 
stadsparken på natten. För vi som är unga nu, vi kommer få att bygga upp 
det som ni lät förfalla, låt det inte bli så. Och gör något ställe åt oss 
ungdomar som vi kan vara på, som vi kan ha roligt på. 

Förändra BJÖRKSÄTRA, visst ni håller på och det är bra, men jag blir inte 
glad förens det är klart. 
Förbättra stan, gör den mysigare och inte så mörk och grå, fixa belysningar 
och laga dom gatulysen som finns. 
Bevara, dom älskade ridvägarna vid Högbo ridklubb, det finns så många 
andra stället att bygga radhus på, men ni måste ta våra ridvägar? 

Inget jag kan komma på, visst tycker jag om Sandviken men jag tror alla 
tycker om det ställe man är uppväxt på, men jag kan inte säga någonting så 
här pang tjong om vad jag tycker om. 

Jag vill se Sandviken som en trevligare kommun, men folk ute på gatorna 
och händelser på helgerna, shower på stan som gör allt trevligare, större 
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händelser runt jul och halloween. Ja helt enkelt mer folk, arbeta för 
framtiden så folk flyttar in och inte ut.    

Sandvik är självklart en av Sandvikens styrkor, det är ju trots allt ett 
internationellt ledande företag med huvudkontoret här! Även närheten till 
sjöar och friluftsliv är ett plus. Alla verksamheter och föreningar som vi barn 
och ungdomar får ta del av gillar jag också med Sandviken! Vi har mycket av 
allt, och eftersom att jag själv inte är härifrån kan jag med glädje påpeka att 
Sandviken är en global liten stad, inflytten av människor från världens alla 
hörn gör det möjligt för företagen att utvecklas ännu mer då vi människor är 
olika, och med alla kunskaper tror jag inte att det är omöjligt att komma 
långt!  

Att man lägger för mycket pengar på nya projekt än att stärka dem vi redan 
har (till exempel Sandbacka park, Göransson arena mm). Man borde satsa 
mer på sjukvård, men också på ungdomarna och inte bara inom sport, utan 
även på ungdomsgårdar o s v.  

Förändra: Lägga ner mer pengar på att få till ett bra samhälle för både gamla 
och unga. Förbättra: Kanske fler aktiviteter för ungdomar på landsbygden 
och inte bara inne i stan, alla betalar ju lika mycket skatt, oavsett om de bor 
i Sandviken eller Årsunda. 
Bevara: Styrkorna!  

Sandvik och den trygghet det ger att ha ett så stort företag i kommunen men 
även Göranssonska stiftelserna.  

Sandviken ska vara en ort där det är gott att leva, människor i alla åldrar ska 
ha det bra. Vi bör tänka på att ta väl hand om de svagaste, hjälpa de 
arbetslösa, välkomna invandrare o s v! Istället för att ha fördomar bör vi 
vända på det hela och istället se det som arbetskraft. Som tidigare nämnt är 
ju en liten stad med internationellt prägel. Viktigt att tänka på är att man ej 
ska behöva utelämnas på grund av kön eller etnicitet. Alla ska må bra! Om 
Sandviken ska vara tryggt att bosätta sig i krävs ett positivt och aktivt 
samarbete med både människorna och företagen. Tillsammans tror jag att vi 
kan åstadkomma mycket.  

Det är vad som gör Sandviken till något, som till exempel:  
Sandvik  
Jernvallen  
SAIK  
Kungsberget  
Badhuset  
Stort utbud av program på kommunens gymnasieskolan  

—        Det som jag tycker drar ner kommunen jag bor i är:  
—        Inte så mycket ungdomliga affärer, som t.ex. Gina Tricot, H&M  
—        Dålig busstrafik ut till mindre orter som t.ex. Järbo, Torsåker, 
Årsunda  
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—        Inte så mycket större arrangemang/konserter, kanske beroende på 
brist av lokal? Med större menar jag inte småartister som idolkändisar...Men 
självklart är det kul att vi tar hit dem också :)  
—         Lite fel resonerat att bygga så flera sportanläggningar och sådant och 
sedan säga att det inte finns tillräckligt med pengar till skolan och då lägga 
ner det största högstadiet,     Norrsätra. 
—         Skulle kunna försöka locka lite mer med underhållning i staden och 
öppna nya ställen, som en egen bowlinghall t.ex.  

Vad jag vill förbättra är kommunens brister/svagheter som jag tidigare skrev 
och bevara är styrkorna som t.ex. gymnasieskolan.  
  

Kommunens styrkor, som jag tidigare skrev upp.  

Gör man själva staden Sandviken mer populärt och lockar folk till att 
komma hit, ordnar med jobb och sådant, så kan staden bli mer känd och 
unik på sitt vis.  

*Sandviken har ett starkt idrotts- och musikliv. Det finns stora möjligheter 
att utöva den sport man vill få det finns många aktiva idrottsföreningar. 
Högbo Bruk anser jag är en stor tillgång, att i vacker miljö kunna 
promenera, kunna åka i det konstfrusna spåret långt innan det finns "riktig" 
snö, paddla kanot, cykla i mountainbike-banan mm. Dessutom finns härliga 
Björk and Berries i Högbo. 
*När det gäller musiklivet så har vi ju Sandviken Big Band, Small Band, 
kulturskolan och för att inte tala om symfoniorkester, som verkligen skulle 
kunna behöva en bra lokal att ha sina konserter i. Folkets hus teatern lämpar 
sig inte riktigt för med den akustiken. Kan man lägga så mycket pengar på 
konstfrusna spår och byggen som Göranssonska arenan och BJ arena bör 
man också kunna göra något för symfoniorkestern. 
*Sandvik är såklart också en av Sandvikens kommuns styrkor. 
*Kungsberget  

*Bussarna. Sträckan Falun — Gävle trafikeras ofta och bra men de övriga 
linjerna då? Det bor folk i byarna utanför som också vill ha tillgång till bra 
busstrafik. Det pratas så mycket om att värna om miljön och åka kollektivt, 
men ibland fungerar det inte över huvud taget då det om helgerna går 3-4 
turer/dag. På vardagarna är det oftast bättre då barn och ungdomar åker till 
skolan. 
Tråkigt nog är busschaufförerna ofta inte speciellt trevliga, ibland är de till 
och med rent otrevliga. 
Biljettpriserna för busstrafiken är alldeles för dyra.  
*Stadsparken känns mer och mer som en osäker plats där det händer 
mycket. 
*Avsaknaden av poliser.  
*Skolmaten.  

*De affärer som "alltid" funnits och de som nyligen öppnat hoppas jag att 
det går bra för så de kan vara kvar. Jag tror det är viktigt för Sandviken som 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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stad att det finns fler affärer så att invånarna inte alltid behöver åka till 
Valbo eller Gävle för att handla exempelvis kläder. 
*Göransson arena tror jag kommer förändra Sandviken till det bättre. Jag 
förutsätter att det där kommer arrangeras även annat än bandy. Jag hoppas 
att så många människor som möjligt kommer kunna ta del av detta bygge på 
ett eller annat sätt, att det blir t ex mässor av olika slag, hundutställningar 
osv. 
*Resecentrum känns "dött" och ofräscht. Varför inte flytta turistbyrån dit? 
*Var rädda om skolorna. Värna om de dagis skolor som finns och se till så 
att miljön och maten blir bättre. Satsa på barnen, de är Sveriges och kanske 
Sandvikens framtid! 
*Centrum skulle kunna göras mycket finare och trevligare med hjälp av 
blommor och bänkar. Låt kaféer och liknande vara öppna längre på 
helgerna, som det är nu så är det dött på stan.  
*Badhuset skulle behöva en upprustning. 
*Det måste göras något åt skolmaten.  
*En cykelväg mellan Järbo och Sandviken skulle vara bra. 

*Återigen, det konstfrusna spåret i Högbo tror jag är en stor tillgång. Det 
lockar människor från hela landet, och är viktigt för dem som tränar till t ex 
Vasaloppet. 
*Att det finns gratis parkering överallt i staden är mycket bra. 
*Kungsberget  
*Det mesta finns inom gång- och cykelavstånd om man bor i Sandviken. 

*Sandvik tror jag alltid kommer vara ledande inom stålindustrin. Där finns 
många jobbmöjligheter och företaget fortsätter att sprida sig världen över. 
*Lyssna på invånarna och deras förslag och åsikter.  
*Satsa på skola och omsorg — ta hand om människorna som lever i 
Sandvikens kommun!  

Sandvikens kommuns satsning på idrotten är en av samhällets stora styrka, 
dels för att det finns ett stort urval av sport att utföra och bra klubbar att 
vara med i, men även också för alla bra lokaler som det finns för just sport 
och motion. Därför känns det dock ganska överflödigt med ännu en till 
arena, speciellt när huvudsporten i denna arena kommer att vara bandy, 
man skulle kunna göra andra förbättringar inom kommunen för pengarna 
man använder till denna.  

En av de svagheter som kommunen har måste vara att det inte finns 
tillräckligt med vård och vårat sjukhus skulle verkligen kunna användas 
bättre. Att åka till Gävle för behandling och vård känns lite tråkigt och det 
tror jag att många tycker. Skolmaten är också en svaghet, väldigt dålig mat 
och även miljön som skolbarnen äter i skulle kunna ändras till det bättre. 
Detta är dock ett problem i de flesta kommuner och det finner jag ganska 
konstigt då det väl är meningen att man satsa på barnen och utbildningen. 
En annan svaghet är också bristen på t.ex. klädbutiker och liknande, 
Sandviken kryllar verkligen av lågprisvaruhus, pizza restauranger och 
mataffärer. Detta kanske gynnar de äldre, men dom flesta ungdomar 
föredrar tyvärr nog hellre Valbo eller Gävle när det kommer till shopping. 

Saker som kan förändras och förbättras; skolmaten, vården, bättre butiker.  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?    

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Saker att bevara: Sandvikens centrum som ger ett väldigt hemtrevligt 
intryck, speciellt vintertid med julbelysning och sådant. Några 
småförbättringar skulle däremot behövas, men utåt inga större förändringar.  

Vårat Högbo bruk med vacker natur och massa sevärdheter. Möjligheterna 
till vad som finns att göra där, hotellet och Björk and Berrys är någonting vi 
verkligen kan vara stolta över.  
Vi har även jättemånga bra gymnasielinjer att välja bland.  

Om skolmaten skulle kunna förbättras så skulle vi vara en bra bit på väg för 
att bli en ännu mer unik kommun än vad vi är idag. 

Jag tycker inte att Sandvikens kommun har speciellt många styrkor. Högbo 
bruk är en styrka på grund av den fina naturen som finns och är bevarad där. 
Det är också bra att det finns motionsspår där eftersom det inte finns det 
någon annan stans i Sandviken. Dit kan man åka om man vill se natur men 
ändå inte åka speciellt långt bort.  

Idag har Sandviken många svagheter, inga pengar satsas på det som faktiskt 
behöver resurser. Skolan blir inte prioriterad medan man bygger sporthall 
efter sporthall för att främst främja de som spelar bandy. Bara för att vi en 
gång ha t haft ett bra bandylag behöver man inte leva i den förgångna, man 
måste försöka få fler ungdomar till skolan, eftersom att många i Sandviken 
skippar skolan idag. Man kan inte få fler att gå till skolan om förhållandena 
där är odrägliga. 
Ingen människa kan koncentrera sig efter en "lunch" i bessemergymnasiets 
matsal, vi i komvux huset har ingen stans att sitta när vi väntar på lektion 
och vi har knappt tillgång till datorer. Man kan inte förvänta sig att 
ungdomarna ska prioritera skolan om kommunen inte tänker prioritera den. 

Jag vill förvara den fina naturen som faktiskt finns utanför staden i 
Sandviken, så att vi inte bara utvecklas till en betongförort. 
Jag vill förbättra förhållandena i skolan och sedan vill jag att människorna i 
Sandviken ska sluta döma och vara så pass främlingsfientliga som dom 
faktiskt är idag i Sandviken. Det känns som att alla städer i Sverige går 
framåt i acceptansen mot nya kulturer och andra människor i samhället, 
men här står det still. 
Det skulle vara synd om Sandviken bara kom ihågs som hålan där alla åkte 
epa-traktor och spelade bandy. 

Idag gör ingenting Sandviken speciellt unikt, det skulle väl kunna vara att vi 
har Sandvik här. Men vi skulle kunna göra andra saker här unikt, om vi bara 
fick lite hjälp från dom som bestämmer, vi skulle kunna göra sandvikens 
skolor mycket bättre och vi skulle kunna göra Sandviken till en mysig stad.  

Precis som jag skrev kan vi göra Sandviken unikt i framtiden om vi bara 
försökte och satsade lite. Man måste tro och stötta ungdomarna om man ska 
kunna förbättra någonting. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Sammanställning av visionsarbetet den 12 november, Söderskolans aula  
Totalt deltog 91 enhets- och förvaltningschefer i Sandvikens kommun 
uppdelade i 15 grupper 

Färg: RÖD, Röd, Vit/svart, grå, rödgrå, röd, grön för natur, röd för styre, 
tomteröd, röd 
  
Musik: Intro till ödessymfonin, jazz, Sandvikens symf. Körsång, stillsam, 
rock &      jazz,  jazz/rock,  jazz, mycket musik, änglar finns de, 
storbandsjazz, Tomas Ledin. 
Känsla: SUGER FETT, Jante, avvaktande förväntan, begränsad, kaxig, 
stress, försiktig optimist, jante 
Tanke: bryt ihop —kom igen, Brist på, Jante, kortsiktig, stark & envis, oro, 
sökande, vågar vi? 
Djur: St. Bernhardshund, Bäver, snigel, sköldpadda, oxe, varg, katt, oxe 
Maträtt: Kalops, Hamburgare, gös, pizza, bruna bönor & fläsk, rotmos—
fläskkorv, köttbullar-potatis 

Färg: Regnbågen, grön, grönt, gul-orange, regnbågsfärger, regnbåge, 
regnbåge, regnbåge 
Musik: Typ soul (Jalla Jalla), rock, jazz, mångkulturell, ungdomsmusik, 
symfoni, mångkulturell 
Känsla: Sandviken äger (Jalla Jalla), Vi kan, upprymd, frihet, stolt, vi vill vi 
kan vi törs, glädje nyfikenhet 
Tanke: Hur tänker du? (lika olika), Allt är möjligt, framtidstro, långsiktigt, 
stark och envis och snabb, en för alla - alla för en, vi vågar!  
Djur: Kameleont, Delfin, Räv, Bondkatt, Gasell, Lejon-Tiger-Uggla, Panter 
Maträtt: Tapas (litet smått och gott), gös, skaldjur, buffé, internationell 
buffé, tre rätters, "närproducerande internationella smaker" 

"Det finns inga pengar": Utveckling av verksamheten. 
Kompetensutveckling. 
"Det är ingen idé." 
"Brist på reflektionstid." 
Andan i Sandvikens stad är: Andra ska fixa (kommunen, facket och 
arbetsgivaren). Tar ej till vara den Gnosjöanda som finns. 
Har inte lyckats i argumentationen runt Sandbacka Park. 
Det är enklare att se det som inte är bra istället för tvärtom. 
Kort framförhållning, budget organisationsplan. 
Brist på regional samverkan. 
Behöver ta tillvara besöksäringen i större utsträckning. 
Svårt att agera i en 1 (ett) års budget. 
Tänker inte ofta så långsiktigt. 
Genustänk i sporten. 
Man blir kvar!: Sandviken räcker, man ger sig inte ut i världen. 
Människor gnäller: Bruksmentalitet, Jante lag, politikerförakt. 
Otryggt samhälle: Sjukhuset och polisen monteras ner. 
Våld och hot. 
Uppdateringar av personal: Kontaktlistor, omsättning ibl. stor. 
Att flytta hit/kultur råder. 
Fokus på centralort. 

Enhets- och förvaltningschefer, Sandvikens kommun 

Om Sandvikens kommun idag vore:  

Om Sandvikens kommun 2025 vore:  

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter, i sätt att tänka och agera, 
som idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens 
kommun? 
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Jante kvar i Sandviken: Ge beröm! 
Låg utbildningsnivå: Diskuterade. 

Förtryckande "bruksmentalitet". 
Brist på insikt om egen potential. 
Inte tagit vara på entreprenörskap: Förlitat sig på Sandvik. 
Att Sandvik inte i större utsträckning låter sig förknippas med Sandviken. 
JANTELAGEN: Ingen ska sticka ut, många lägger sig i. Vi vågar/får inte 
vara stolta. 
Vi upplever att det finns en missunnsamhet. 
Allt ska vara rättvist! 
Det finns en intolerans mot andra kulturer. 
Det är inte samma villkor för könen, t.ex. idrott. 
Kortsiktigt tänk, ingen vision. 
Splittrat tänk, otydlighet i politiken. 
Jantelagen, att våga ta beslut och att vi är bra på saker. 
Samverkan internt och externt. 
Ser inte alltid helheten. 
Motstånd mot förändringar. 
Bruksmentaliteten finns fortfarande kvar. 
Jantelagen sätter stopp för utveckling. 
Vi utnyttjar inte möjligheterna att påverka. 
Ingen tydlig politisk vilja. 
För lite samarbete mellan olika förvaltningar. 
För lite engagemang hos alla för att ta ansvar för helheten. 
Inte profet i sin egen stad! 
Lillebrorkomplex till Gävle 
Sandvikenborna "håller sig för sig själva" 
"Borde se sig om i världen — och sedan komma tillbaka" 
Svårt att vara "udda"! 

Alltid besparingar —Svårt att motivera personal till utveckling. 
Ofta omorganisationer — Fokus tas från kärnverksamhet, skapar oro 
Utarmning av centrum — Innevånarna handlar på annan ort. Svårt för äldre 
och icke bilburna. 
Dålig lokaltrafik — För få bussar och linjer 
Lång beslutsprocess 
Bruksmentaliteten — Jantelagen hämmar 
Framförhållning — Stora beslut hastas fram och ska helst genomföras igår  
Beroendet av en stor arbetsgivare — Sårbara, dåligt utbud av arbetsgivare 
Attraktivt boende 
Marknadsföring 
Ensidig industri 
Attraktiva bostadsområden — befintliga behöver fräschas upp, 
bostadspolitisk idé saknas 
Kommunikationer —inom och utom centrum 
Utspritt centrum — från ICA Maxi à resecentrum 
Stadslivet - För lite utbud, dålig mysfaktor, dåligt torg, ej så levande miljö, 
utveckla Kanalen-glasskiosk?- paddling-Hälsansstig? 
Tunt utbud för icke föreningsaktiva ungdomar 
Bruksandan — Mycket alkohol, jantelag, stort bruk mer än en stad 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter, i sätt att tänka och agera, 
som idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens 
kommun? 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar.    
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Var finns Sandviks internationella gäster? - Vi vill se dem på stan, visa dem 
saker vi är stolta över. 
Möjligheter för småföretag — Mer Gnosjöanda! 
Jante — "Du ska inte tro att du är nå´t", Gläds inte över det som är bra 
Ödslig stadskärna —Särskilt efter kl 18 
Kommunens ekonomi — Hämmar utveckling och kreativitet, feghet att 
fatta tuffa beslut 
Gamla strukturer politiskt — Svåra att bryta igenom, inskränkthet 
Begränsat arbetsliv — Sandvik 
Bemötande respekt på alla nivåer 
Står och faller med Sandvik 
Centrumdöd/stiltje 
Gävle skuggar 
Dyster, ödslig centrumkärna 
Kollektivtrafiken ytterområden 
Samarbetet mellan förvaltningarna 
Ungdomsverksamhet träffpunkter 
Nöjesutbud 
Att vara beroende av Sandvik 
Kan själv! — Missar samarbetsmöjligheter 
Att få Sandvikenborna att bli ambassadörer för sin egen kommun — allt 
finns här 
Jantelagen 
Vikande befolkningsunderlag 
Kommunikation & samverkan — saknat viss plattform för gemensam 
diskussion 
Avsaknad av konkurrens — "kannibalism" 
Riskkapital 
Regional samverkan 
Jante — Talar inte om det vi är bra på 
Dött centrum 
Jante är starkt 
Dålig tillgänglighet kring störtsköna Storsjön 
Bussarnas sträckningar och intervaller (Även ur en miljösynpunkt) 
Resecentrum — Öde/otäckt! 
Dåligt medborgarinflytande på högre nivåer 
Politikerförakt — Man lyssnar men tar inte det som sägs på allvar, dålig 
feedback 
"Gubbvälde" — Peka med hela handen, skapar osäkerhet och rädsla, 
minskar engagemanget 
Planering för långsiktighet — "Brandkårsutryckningar", tydligare visioner 
på förvaltningsnivå. 
Ekonomi — resursanvändningen  
Sandvik — Sårbart med en dominerande arbetsgivare 
Stadskärnan — Grå, tråkig, dåliga shoppingmöjligheter 
Hög Ungdomsarbetslöshet — Låg utbildningsnivå 
Inrotad Jantelag 
Jantelagen — Våga tala om vad vi är bra på 
Bruksmentaliteten — har blivit bättre än tidigare 
Kortsiktigt tänk — budget bl.a., måluppfyllelse 
Underhåll av byggnader — Stadshuset, skolor, boende 
Centrum — tomt, dålig aktivitet torghandel, restauranger (helger) 
Allmänna kommunikations möjligheter 
Den negativa bilden av att bo i Sandviken 
Dåligt med aktiviteter för ungdomar 15-20 år 
Inget levande centrum 



 
 
 

240

Sandvik för stort beroende 
Centrum — Dött! Dåligt utbud, restauranger, affärer mm. Dålig 
köptrygghet, Dåliga kommunikationer mot ytteromr. 
Gymnasieskolan (& grund) — Fokusera på färre prog., IV är största prog! 
ÄO — mer alternativ för t.ex. dagvht, även övrigt 
Hög arbetslöshet — Framförallt ungdomar  

Hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun.  
Hög kompetens bland kommunens anställd 
Sandvik bidrar till internationalisering 
Invandringen bidrar till att öppna våra sinnen 
Mod att visa upp goda exempel i kommunal verksamhet 
Bevarar och utvecklar boendemiljön 
Bruksortens musikliv 
Eldsjälar 
Göranssonska fondernas insatser 
Vinnarskallar, de flesta vill något 
Sandviks personalpolitik har präglat ett socialt ansvarstänkande 
Förändring och föryngring i politisk kommunal ledning 
Sunt bondförnuft, yrkesstolthet (bruksandan) 
Omvärldsbevakning och nytänkande 
Det finns ett mod hos vissa verksamheter och personer 
Vi håller ihop om vårt i Sandviken 
Vi ger inte upp 
Många engagerade människor med vilja och hjärta att utveckla och förändra 
Göranssonska fondernas stöd för kommunens verksamhet "guldkant" 
Stor bredd och delaktighet i utbud. Kommer alla till del. 
Våga prova. Korta vägar. 
Mer företagaranda och aktiviteter hos medborgarna på 
landsbygden.(Österfärnebo) 
Starta intressegrupper/individer 
Lagom kommun att både bo och verka i 
           — storlek 
           — kultur 
           — närhet 
           — skolor 
Det är ett tillåtande klimat i Sandvikens verksamheter. 
Vi vågar satsa 
Den lilla kommunens närhet 
Öppet klimat 
Väl utvecklat IT-stöd 
Nyfikenhet och kreativitet 
Aktiv kommun som hänger med i utvecklingen i samhället 
God kvalitet i verksamheten 
Positiv anda 
Man tycker mycket, samhälls- och kommunmedveten 
Det finns en stolthet, man gör sitt bästa, tar ansvar 
"Grannsamverkan" man hjälps åt, positiv social kontroll 
Visionsarbete. Vilja till dialog 
Övertagande av hemsjukvården till kommunen 
Vi kan och vill påverka 
Korta beslutsvägar 
Bra kommunikation 
Billigt att bo              

Beskriv i 3-5 meningar vilka styrkor, i sätt att tänka och agera, som i 
dag finns 
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Kärnström - vi vill göra varandra bättre 
Många anställda är trogna Sandviken kommun 
Det finns en god framtidstro 
Stor drivkraft framförallt i småorterna 
Det satsas mycket på boende, bra förbindelser till andra städer 
Många olika friluftsaktiviteter och rekreationsområden 
Vi ska bli ännu bättre på att göra varandra bättre 
Det finns en stor känsla för verksamheten 
Lätt att få saker att hända 
Positivt bemötande 
Samarbetsvilja 
Nära till medmänniskorna 
Socialt nätverk         

·        Nära till natur och kultur: Storsjön, Högbo Bruk, Kungsberg, 
Parkbadet, Jernvallen,     Göransonsska. 
·        Sandvik AB, huvudkontoret på plats 
·        Äldreomsorgens kvalitet, Göranssonska fonderna 
·        Hög utbildningsnivå på lärare i förskola/skola 
·        Äldreomsorgen länets topp 
·        Högbo friluftsliv/kungsberget 
·        Sandvik / arbetstillfällen,varumärket 
·        SAIK-varumärket 
·        Geografiskt läge 
·        " Lagom"stor kommun 
·        Högbo Bruk-komplett anläggning till för alla, enkel tillvaro. 
         Varumärke för Sandviken.  
·        Kungsberget- kan utvecklas mest koncentration på alpint. Drar folk. 
·        Jernvallen — mycket aktivitet, hög puls 
·        Sandviken City —Ga: Bruket. Sandvik, kan dra nytta av deras 
personalpolitik 
·        Stadsparken-outnyttjat, Badhuset drar folk 
·        SANDVIK förutsättning för vår existens och tillväxt Göransskonska 
fonderna 
·        LOKALPATRIOTISM stark känsla för kulturarv mm 
·        * Föreningslivet kultur Idrott 
·        Naturen inkl. anläggningar, Högbo, Kungsberget, parker, Gysinge, 
Nationalpark mm 
·        IT ledarskap och mod IT-mognad tillväxttankar 
·        Kultur och fritid 
      — stort utbud året om 
      — varierat 
      — naturliga föruts. Högbo Gysinge mm 
      — eldsjälar driver 
·        God kvalitet på offentliga sektorn 
       — få klagomål 
       — "korta vägar" bra dialog 
       — "lagom stor" 
       — lätt att få personlig kontakt 
       — öppet klimat politiker- tjänstemän 
·        Närhet till storstadsomr. 
         — 2 tim till Stockholm 
         — goda kommunikationer 
·        SANDVIK 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar.  
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·        Närhet till Gävle 
·        Bra boendemiljö 
·        Storsjön — God livskvalitet 
·        * Högbo - God livskvalitet 
·        Sandvik - Grundföruttsättning 
·        * Närhet - Storstan, natur 
·        Kommunal progressiv verksamhet — Nytänkande Gasa-Bromsa (Inga 
Hagström) 
·        Högbo — aktiviteter för alla i en fantastisk miljö året runt 
·        Sandvikens kreativa ungdomar — vår framtid 
·        Sandvik 
·        Trygghet, omsorg och utveckling från vagga till grav 
·        Kultur/Idrott 
·        SANDVIK 
      — Huvudkontoret 
      — Göransonska Stiftelserna 
          — Värnar kommunen 
·        KULTUR o FRITID 
      — Musik 
      — Författare 
      — Kulturskolan 
      — Aktiviteter 
      — Sport 
      — Natur (Högbo) 
·        TRYGGT BASUTBUD 
       — Fr barn-gamla 
       — Hemsidan 
·        STORA SATSNINGAR 
       — Göransson Arena 
       — Kungsberget 
       — BJ 
       — m.fl. 
·        Natur, kultur, fritid, närhet, varierat utbud, stolta traditioner, positiv 
bruksanda 
·        God kommunal service, individanpassad 
·        Positiv företagsanda, stort och smått 
·        Geografiska läget, nära till "allt" 
·        Nybyggande 
·        SANDVIK — arbetstillfällen, basen i Sandviken 
·        HÖGBO — naturen 
·        KULTUR - FRITID - IDROTT — möjlighet till många aktiviteter 
·        SANDVIKEN MITT I SVERIGE - närhet till allt 
·        BRA KOMMUNAL VERKSAMHET — äldreomsorg, skola, 
handikappomsorg mm bra service 
·        FRILUFTSLIVET 
       — stort utbud 
       — närhet till naturen 
       — Högbo, Kungsberget, Storsjön, Dalälven 
       — Hästnäringen 
·        NÄRA TILL ALLT 
       — Bra kommunikationer 
       — Gratis parkering 
·        KULTURLIVET 
       — Kulturskolan 
       — Bangen, Big Band 
       — Folkbiblioteket 
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·        TRYGGHET 
       — bra förskola och skola 
       — småstadsidyll, men inte för liten kommun 
·        GLOBALT SAMHÄLLE 
       — Friluftsområden    
                                        — Högbo 
                                        — Kungsberg 
                                        — Gysinge 
                                        — Storsjön 
lockar människor hit till friluftsliv. Vi kan utveckla Bangen mer. 
·        * SANDVIK -arbetstillfällen, globalt företag 
·        GÖRANSONSK FONDERNA -grädde på moset 
·        * Lagom storlek -närhet till allt 
·        — greppbart 
·        Idrotts och Föreningsliv —Körer, musik, kultur, bandy, fotboll, 
                                                  innebandy, ridning, orientering 
  
·        Naturtillgångar — utflyktsmål, friluftsområden  
·        Sandvik - arbete, internationaliserande 
·        Kommunal service — hög kvalitet 
·        Geografiska läget — både långt och nära till Stockholm, Falun 
·        Idrottsframgångar - anläggningar, föreningslivet 
·        STORSJÖN naturupplevelser, boende, bad, rekreation, 
·        SANDVIK världsledande, stor arbetsgivare, tar hit folk utifrån som 
nyttjar vårt utbud.   utvecklar regionen 
·        KULTUR OCH FRITIDSUTBUDET Kungsberg, Högbo, Gysinge, 
Musikskolan 
·        NÄRHETEN - Både lokalt och ut i världen 
·        TJÄNSTEMÄNNEN - positiva, medvetenheten, motivationen 
·        HÖGBO — passar alla oavsett ålder och kön. Kultur, idrott, 
rekreation, butiker, 
                         restauranger, caféer, fin natur. 
·        JERNVALLEN — ungdomsgård 
·        STORSJÖN — livskvalité 
·        KULTUR -stort utbud för all 
·        IDROTT -stort utbud för alla 
·        SANDVIK — världsledande koncern 

Friluftslivet: Kostnadsfritt och tillgängligt för alla. 
Kulturlivet: Varierat och rikt. 
Förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg ska ha bästa kvalitet. 
En levande kommun — även ytterområden. 
Bra boende — trygg, säkert och attraktivt. 
Göranssonska arenan: Internationellt och nationellt känd. 
Naturen 
Trygg och säker kommun: Alla kan vistas ute dygnet runt och känna sig 
trygg. 
Kommunikation: Tåg till Stockholm på 30 min. 
Närhet till god kommunal service med kvalité i hela kommunen: 
Barnomsorg, skola, äldreomsorg och kollektivtrafik. 
Levande stadskärna: Torgverksamhet och butiker. 
Närheten till fritiden: Natur, kultur, brett utbud. 
Centralt beläget i Sverige. 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 
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Bra bemötande, engagemang, delaktighet och mångfald. 
Cykelbanor 
Levande centrum 
Äldreomsorgen bäst i Sverige/valfrihet. 
"En" skola för alla: Flexibla lösningar (lärande). 
Bra arbetsmarknad 
Bra boende 
Förstklassig skola/förskola. 
Kultur och fritid i framkanten. 
Vård och omsorg: God kvalité, service och tillgång. 

Hög kvalité på offentligverksamhet, mångfald och diversifiering. 
Utveckla turistnäring: Högbo, Kungsberget, Gysinge, Göranssonska Arena, 
Badhuset och Storsjön. 
Bra kommunal service. 
Utvecklat och varierat näringsliv. 
Rikt kulturliv. 
Bra utbildning: Livslångt lärande. 
"Pendeltrafik" till/från Stockholm. 
God hälsa och trygghet. 
JANTE: Död och begravd. 
Tryggt samhälle 
Levande centrum: Caféer, handel och torghandel. 
Unikt kultur och fritidsliv: Idrott, musik, teater och fritid. 
Bra kommunikationer: Ytterområden och centrum. 
Bra skolor, förskolor och äldreomsorg för alla. 
Tar till vara på ytterområdenas möjligheter: Även möjligheterna runt 
Storsjön. 
Trygghet: Modernt utvecklade sociala funktioner. (ex. barn, äldre, 
handikapp. Droger) 
Positiv arbetsmarknad: Karriärmöjligheter. 
Kommunikationer: Ex. tåg Sandviken — Stockholm 1 timme. 
Sjudande kultur och fritidsliv. 
= Ungdomens Eldorado. 

Bra boendemiljö: För alla, även +55! 
Fint utbud vad gäller affärer, restauranter dvs. livligt centrum. 
Bra kommunikationer. 
Vinter + sommaraktiviteter. 
God kvalitet på kommunal service: Förskola, skola, äldreomsorg och IFO. 
Bra kommunal service: Varierat boende för äldre, bra förskolor och skolor. 
Kommunikationen 
Fler arbetsgivare: Mer diversifierat arbete. 
Stort näringsutbud: Många restauranger, biografer, affärer och levande 
musikutbud. 
Stort kultur och fritidsutbud. 
Levande centrum: Livsmedelsaffärer, butiker, caféer och restauranger. 
Hög livskvalité oavsett var man bor i kommunen. 
Offensiv och utvecklande kommun. Kompetent personal. 
Inflyttningskommun: Stort utbud av bostäder ex. villor, radhus och 
lägenheter. Bra service och sjukvård. 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 
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God företagsanda: Lätt att starta och driva företag. Bra förskolor och skolor 
samt äldreomsorg. 
Nära till arbete och service: Fritids sysselsättning, genom bra 
kommunikationer. 
Bra kulturutbud. 
Inbyggt centrum. 
Hotellpaket med olika inriktningar. 
Klimatsmart leverne. 

Attraktiva arbetstillfällen. 
Attraktiva bostäder, även i ytterområden. 
Levande landsbygd: Bra kommunikation! 
Levande stadskärna: Bra kommunikation! 
Utvecklade friluftsområden: Högbo, Kungsberg, Gysinge, Storsjön och 
Bångs. Turism, boende, kultur och friluftsaktiviteter. Konsthantverk, 
vandringsleder, fiske och bättre tillgång till Storsjön (Gunnarsudden). 
Tryggt. 
Kultur. 
Företagsklimat. 
Natur. 
Fritid. 
"Liv" i centrum. 
Närheten till Stockholm, direktförbindelser. 
Skolan. 
Äldreomsorgen. 
Barnomsorg. 
Bra arbetsmarknad. 
Bostäder/mark. 
Storsjön för alla. 
Belyst centrum kopplat till Stadsparken. 
Kan själv!: Både inom och utom kommunen. 
Jantelag. 
Kortsiktigt budgettänkande. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Idéhämtare/genomförare/strategier/Bemanning? 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglov går fort!  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Mångfald/ind. Behov.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Diff. Tidiga insatser/se koppling till tillväxt, skola.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
"Hallarna" har inga bidrag.  
Kunskapsförvaltningen 
Indiv. Lösningar (lärande) koppling till samverkan (föräldrar, soc. tillväxt, 
handikapp/äldreomsorg.  
Tillväxtförvaltningen 
Infrastruktur ja! Åtgärder för alla/mångfald.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Konkurrenskraftigare t.ex. kundbehov, valfrihet.  
Sandvikenhus AB 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:  
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Större valfrihet/ "alla vill ej bo lika". Höja standarden!  
Sandviken Energi AB 
Sol, vind, vatten.  
Högbo bruk AB 
Släpp!  
Göransson Arena AB 
Självgående 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi—socialt. 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet, Ekologi—ekonomi-socialt. Samhällsplanera 
hållbart.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Tillgänglighet 
LSS-lagen (verkställa).  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Förebyggande 
insatser för familjer.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Marknadsföring.  
Kunskapsförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Marknadsföring 
av gymn.  
Tillväxtförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Marknadsföring.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. 
Värdighetsgarantin, valfrihetssystemet. 
Sandvikenhus AB 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. 
Sandviken Energi AB 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. 
Högbo bruk AB 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Släpp!  
Göransson Arena AB 
Långsiktig hållbar verksamhet Ekologi—ekonomi-socialt. Profilering-
marknadsför. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Att följa den väg visionen stakar ut.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Hög mark- och planberedskap som möjliggör skapande av varierat attraktivt 
boende med prioritet av barnfamiljernas behov.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Tillgängligt för alla överallt.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Fokusera på de mest utsatta. Samverkan. Förebyggande fokus på uppdrag. 
Vilka kan bidra.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Att klara finansieringen av alla anläggningar för att ge möjlighet till bra vikt 
inom hela sektorn.  
Kunskapsförvaltningen 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     
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Att skapa en skola som eleverna vill gå till och som ger dem verktyg för den 
framtid de ska leva i.  
Tillväxtförvaltningen 
Möjliggöra för det lokala näringslivet att utv. Omvärldsbevakning.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Alternativa driftsformer. Inflytandefrågor. Valmöjligheter.  
Sandvikenhus AB 
Hyresrätt i alla bostadsområden. Attraktiva boendemiljöer. 
Sandviken Energi AB 
Beakta miljö- och klimataspekter. 
Högbo bruk AB 
Fortsätta göra området tillgängligt med kulturhistorian som grund.  
Göransson Arena AB 
Att få in externa pengar som kan bidra till finansieringen och göra arenan till 
ett starkt varumärke. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Bra service åt förvalt.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Skapa förutsättningar för bra boende och företagande.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Se IFO  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Att msk har ett bra social mående.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Förverkliga idén om ett stort kulturhus i Sandviken (Hammargymn. Och 
FH)  
Kunskapsförvaltningen 
Ha en skola som inte sätter tak på barns utveckling.  
Tillväxtförvaltningen 
Utvärdera möjligheterna för företagande.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Att det finns tillräckligt och alternativa boendeplatser med socialstimulans 
och aktiviteter.  
Sandvikenhus AB 
Erbjuda attraktivt boende. Bra bostäder efter behov. 
Sandviken Energi AB 
Solceller på alla offentliga byggnader. Förbättra vägarna.  
Högbo bruk AB 
Är en nyckelspelare kommunens utv. när det gäller turism.  
Göransson Arena AB 
Fyll huset med aktiviteter så det finansierar sig själv. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samarbete, förståelse.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Utveckling av centrum.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Fortsatt individanpassat  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Övriga trygghetssystem fungerar.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Samarbete små ideella föreningar i Högbo och Göransson.  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     
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Kunskapsförvaltningen 
Marknadsföra, möta upp mot konkurrens. Visa upp vår goda kvalité.  
Tillväxtförvaltningen 
Utökat utbud inom kollektivtrafiken.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Statushöjning — personalen fortsatt god kvalité.  
Sandvikenhus AB 
Tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder. 
Sandviken Energi AB 
Högbo bruk AB 
Göransson Arena AB 
Fullbokat! Samarbete. Mångfald. 
  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Få till tydlig styrning och ledning. Samverkan för att få resurserna att räcka 
bättre.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Förbättra servicen till invånarna. Slå ihop med tekniska enheten.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Ökad tillgänglighet för alla.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Öka samverkan med andra förvaltningar.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mer samlad organisation för att få resurserna att räcka bättre. Kulturhus.  
Kunskapsförvaltningen 
Personalens förutsättningar!? Om ställning av utbildningen till att mycket 
mer utgå från barn och ungas verklighet så att de kan fungera och må bra 
2050.  
Tillväxtförvaltningen  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Avsätta rejält med resurser till förebyggande. Bättre arbetsförhållanden och 
löner för personalen. Annars finns inga.  
Sandvikenhus AB 
Rätt typ av bostäder för alla. 
Sandviken Energi AB 
Bidra till hållbar utveckling. 
Högbo bruk AB 
Förvalta kulturarvet och utveckla.  
Göransson Arena AB 
Att klara sig på egna intäkter. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Åstadkomma gemensam målbild med hjälp av visionen. God 
omvärldsspaning och flexibilitet. Tillåta olikheter.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
"Hotta" upp stadskärnan. Skapa attraktiva bostadsområden med variationer.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Kvalitetshöjning, höja statusen på yrkesrollerna och verksamheten.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Bättre samarbete med andra t.ex. kommuner, verksamheter och personer. 
Skapa nätverk.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:  
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Fördjupad täckningssamverkan för att klara av all efterfrågan och utveckling 
av t.ex. Bärys.  
Kunskapsförvaltningen 
Flexibilitet t.ex. lokaler, elevunderlag, bejaka teknik, undervisningsformer.  
Tillväxtförvaltningen 
Bra kommunikationer, utveckla resecentrum, tillgänglighet, kombinerade 
färdsätt t.ex. cykel på buss/tåg. Bemötande.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Bemötande av äldre invandrargrupper. Med kunskap av annat språk och 
kulturell bakgrund.  
Sandvikenhus AB 
Stäm serviceanda. Vårda områdena. Erbjud andra typer av boenden. 
Sandviken Energi AB 
Högbo bruk AB 
Göransson Arena AB 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Organisera, samordna och skapa de bästa förutsättningarna för övriga 
förvaltningar.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Hålla tomtexploateringen på lagom nivå.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Bra tillgänglighet och livskvalité i samhället.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Meningsfull sysselsättning till alla.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Alla barn och ungdomar skall ha möjlighet och råd till kultur och 
idrottsutövande.  
Kunskapsförvaltningen 
Bästa kvalitén inom all utbildning förskola-grundskola-gymnasium. Gratis 
förskola 1-5 år.  
Tillväxtförvaltningen 
Avveckla sig själv.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Bra boendeplats för alla som behöver. Vinna riksligan.  
Sandvikenhus AB 
Bra boende till bra pris. Bibehållna värden i fastigheterna. 
Sandviken Energi AB 
Leverera billig och miljövänlig el. 
Högbo bruk AB 
Samarbeta med Bygg och Miljö.  
Göransson Arena AB 
Finansiera sina egna kostnader. Fungera som dragplåster för kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Öka närheten och samverkan mellan förvaltningarna och bolagen.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Handikappomsorgsförvaltningen 
Mer individuellt utformad omsorg. Boende och yrkesliv.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kunskapsförvaltningen 
Att behålla/öka antalet elever genom att öka kvalitén i alla skolformer.  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:    

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     
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Tillväxtförvaltningen 
Äldreomsorgsförvaltningen 
Höja statusen för yrkeskåren.  
Sandvikenhus AB 
Förvalta och bygga bra bostäder åt alla. 
Sandviken Energi AB 
Göransson Arena AB 
 Att bli självbärande. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Få till en hållbar utveckling. Möjliggöra ytterligare bostadsbyggande.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Göra Sandviken tillgängligt för alla. Tillskapa boende för fler.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Arbeta förebyggande för att få ut ungdomarna i egen försörjning.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kunskapsförvaltningen 
Erbjuda den bästa utbildningen för alla!  
Tillväxtförvaltningen 
Skapa de bästa förutsättningarna för företag.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Mer valfrihet.  
Sandvikenhus AB 
Sandviken Energi AB 
Högbo bruk AB 
Fler besökare.  
Göransson Arena AB 
Fullt! 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Att utveckla servicen och stödet till de andra förvaltningarna.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Attraktiva boendemiljöer, jobba med stadsplanering, översiktsplaner och 
detaljplaner. Att miljöbalken efterlevs.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Mer individanpassat boende för funktionshindrade.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Att avveckla sig själv p.g.a. arbetsbrist eftersom preventiva arbetet gett 
resultat.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Byggnader, mer verksamhet. Värna om det som är framgångsrikt.  
Kunskapsförvaltningen 
Bibehåll och utveckla det som redan finns. Positiv marknadsföring. 
Tillväxtförvaltningen 
Mindre förvaltning — mer utveckling.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Större individuella utbud.  
Sandvikenhus AB 
Att ta hand om allt eftersatt underhåll. 
Sandviken Energi AB 
Utveckla alternativa energikällor. 
Högbo bruk AB 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     
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Utveckla området. Bibehåll särprägeln.  
Göransson Arena AB 
Profilera utåt. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Skapa strategi, för ledning av kommunen.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Skapa förutsättningar för goda bostäder och möjlighet till byggande. Värna 
miljön!  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Tillgänglighet, inte behöva hindras av sitt handikapp.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Färre långa insatser. Mindre inflöde — bättre samverkan.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
(Lika) utbud/förutsättningar (brett) för alla, oberoende av kön.  
Kunskapsförvaltningen 
En skola för alla — högre utbildningsnivå — motverka IV.  
Tillväxtförvaltningen 
Skapa förutsättningar för näringsliv, arbetsmarknad och kommunikationer.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Fortsätta ligga i topp.  
Sandvikenhus AB 
Bostäder för alla. 
Sandviken Energi AB 
Miljön. 
Högbo bruk AB 
Landmärke.  
Göransson Arena AB 
Landmärke. 
  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomin.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Ligga före med exploateringsmöjligheter.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Allas möjligheter till bra boende och sysselsättning.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Integrering.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Utvecklas utifrån nya behov ex nya idrotter och kulturyttringar.  
Kunskapsförvaltningen 
Konkurrenskraft.  
Tillväxtförvaltningen 
Verka för fler "motorer" än Sandvik.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Planering för alltfler äldre nytänkande.  
Sandvikenhus AB 
Underhålla och anpassa. 
Sandviken Energi AB 
Underhålla ledn. Nät. 
Högbo bruk AB 
Klara säsongsvariationer.  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:     
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Göransson Arena AB 
Sandvikenbornas naturliga samlingsplats. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Tydliga ramar och mål. Visioner.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Översiktsplan — framförhållning.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Effektivisera — tar för lång tid idag.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Nytänk i förhållande till nya system och lagar.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Marknadsföra verksamheten.  
Kunskapsförvaltningen 
Nytänk — höja kvaliteten — tala om vad de är bra på.  
Tillväxtförvaltningen 
Tydliggöra sin verksamhet.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Nytänk, höja kvaliteten. Tala om vad de är bra på.  
Sandvikenhus AB 
Mer varierat utbud av boende. Se över de bostäder de har nu. 
Sandviken Energi AB 
Leverera billig, miljövänlig el till medborgarna. Bolagsvärlden in i 
kommungemenskapen. 
Högbo bruk AB 
Att söka tillstånd. Bolagsvärlden in i kommungemenskapen.  
Göransson Arena AB 
En arena för alla. Marknadsföra sig. Bolagsvärlden in i 
kommungemenskapen. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Omvärldsanalys. Budgetöverskott 2 %.  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygga där folk vill bo. Fixa industrimark.  
Handikappomsorgsförvaltningen 
Boende för nya handikappgrupper. Samverkan med övrig soc tjänst.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Att klara budget trots övervältning från FK, AF, politiska beslut, stress i 
familjer. Bra öppenvård i kommunen.  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Stärka föreningslivet.  
Kunskapsförvaltningen 
Minska barngrupperna på förskolan. Behålla kvalitén när resurserna 
minskar.  
Tillväxtförvaltningen 
Bättre bussförbindelser inom kommunen.  
Äldreomsorgsförvaltningen 
Kommande ålderspuckel — ökat behov av vård och omsorg.  
Sandvikenhus AB 
Bra boende för alla åldrar tryggt boende minskar behov av äo-platser. 
Sandviken Energi AB 
Behålla elkunderna. Bra vägbanor. 
Högbo bruk AB 

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:  

Ange den viktigaste utmaningen för respektive förvaltning/bolag i 
deras arbete fram till år 2025:  
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Inga fler svartbyggen.  
Göransson Arena AB 
Leva upp till givarnas mål ungdom. Genus — även flickor. 

Boende i Åshammar. Totalt 10 personer, både män och kvinnor har lämnat 
sina åsikter.  

— Sandvik AB  

— För lite intresse för ytterområdena, särskilt Åshammar 
— Dåligt underhåll av kommunens fastigheter  

— Förändra: Ge ytterområdena större plats i kommunens planering och 
information  
— Förbättra: Stadshusets utseende  
— Bevara: Musiklivet  

— Musiklivet  

Sandvik, närhet till det mesta bla Stockholm mm  

Beroende av stora företag. Samma politiker i många år. 

Öppet möte för boende i Sätra den 18 november 2008. Totalt deltog 30 
personer, både män och kvinnor. 

Bevara småbyarna som de är  
Utveckla skola , omsorg och kommunikationer  
Rusta upp Sätrabadet  
" kommunal " båtramp där alla är välkomna  
Bygg en kommunal båtramp. Det finns ingen i hela kommunen  
som är öppen dygnet runt. Besökare med båt har problem idag  
Renovera idrottsplatsen  
En ungdomsgård/samlinglokal  
Lokal för ungdomar  
Skolan med utbyggt eget kök och närproducerad mat  
Dagisutbyggnad  
Vara försiktig med närmiljön, behålla den lantliga miljön.  
Ge förutsättningar för äldre att bo kvar i Stensätra-Sätra  
En väldigt försiktig exploatering för att bevara naturliga områden 
i närheten av det tätbebyggda  
Fler hästgårdar för att bevara den befintliga miljön, inga radhusområden.  
Äldreboende - många äldre vill bo kvar i områdena  

Boende i Åshammar 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Boende i Sätra 

VIKTIGASTE UTVECKLINGSOMRÅDENA I SÄTRA DE NÄRMASTE 
ÅREN 
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Att skolan blir kvar- omtyckt bostadsområde, många barnfamiljer som vill 
hit  
Cykelväg Engatan-Smassensskolan  
Bevara öppenheten mot Storsjön så att allmänheten kan nå dit  
Badlats - Sätrabadet  
Promenadstigar från Trebo längs sjön mot Stensätra  
Boende för friska äldre som vill bo kvar i Stensätra när de inte orkar bo kvar 
i valla  
Nybyggnation skall anpassas till den lantliga miljön  
Skogsvallen- träffpunkt för unga och gamla  
Bygdegård att användas till möten fester fritidsgård  

Gratis kollektivtrafik  
Lugn och ro, ingen byggarbetsplats  
Lugn och ro 
Trygghet, barnsäkert 
En mötesplats i Sätra där alla åldrar kan mötas och umgås  
Ett åldrigsboende i anslutning till skola och daghem  
Respektera strandskyddet för kommande generationer  
Fri kollektivtrafik  
Bevara idrottsplatsen  
Att Sätra Säljan får vara som det är utan större ovationer  
Bredda Säljansvägen vid " knölen "  
Behåll och förbättra busstrafiken. Sista bussen går 17.15  
Bo i en miljö utan radhus och behålla småskaligheten  
Odla ekologiskt på åkrarna  
Öppna torghandel - Dyra torgplatser på stan  
Fler små affärer i stället för några stora. Lättare att ta sig dit om det är nära  

Sandvik  
Sandvik sen kommer ingenting ingenting  
Sandvik med sitt huvudkontor och alla arbetstillfällen  
Kultur och fritidsutbudet - Högbo Kungsberget Kulturskolan musiklivet  
Närhet till Stockholm  
Närheten till Storsjön - bad båtliv stugområden  
Närhet till natur  
Har börjat med medborgardialog och en vision som vi har möjlighet att vara 
med och påverka  
Sandvik  
Bra fritidsaktiviteter rikt utbud på sport kultur och friluftsliv  
Bra pendlingsmöjligheter, nära till större orter  
Trygghet pga industrin  
Turism Kungsberget Storsjön Högbo Bruk  
Brett idrottsutbud  
Socialt nät  
Göranssonska fonden  
Vackra Storsjön  
Turistdelen Högbo Bruk  
Stort fritidsutbud  

Miljökontoret bör vara fristående från kommunen ev statligt  
Stadshuset bör få en ansiktslyftning  
Göra centrum mer levande 

HUR SER DIN DRÖMTILLVARO UT I SÄTRA 2025 

SANDVIKENS KOMMUNS STYRKOR 

SANDVIKENS KOMMUNS SVAGHETER 
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Boendemöjligheter för turister och affärsbesökare  
Dåliga att attrahera företag, investerare och turister  
Kommunens dåliga ekonomi  
Kommunikationer mella förorter och tätort ( t ex Sätra/Säljan )  
Sandvik  
Trafikökning  
Lyssnar ej på folk  
Sandbacka  
Glömmer ytterområden som Öf-bo  
Tillgång till Storsjön med båt  
Bevara tillgången till sjön för turister och allmänhet  
Få övernattningsmöjligheter  
Dåliga att marknadsföra sig  

ANSTÄLL EN PROFFSREKRYTERARE FÖR FÖRETAG OCH 
INVESTERARE  
Attrahera företag, investerare och turister  
Utökat antal lägenheter i Stensätra  
Utbyggnad Sätra skola  
Stensätra IP och motionsslingorna i Sätraskogen (för att kunna ta emot den 
expanderande ungdomsverksamheten)  
Ordnade skoterleder  
Utveckla de mindre företagen ge goda förutsättningar med bl a billiga 
lokaler  
Moralen inom kommunen bör förbättras, bygglov etc  
Större lyhördhet mellan partierna  
Förbättra vård skola omsorg  
Hundlekplats  
Högskolor/gymnasium  
Behålla äldre byggnationer i centrum för att slippa betonggetton  
Få lite liv i centrala Sandviken  
Tillbaka med torghandel 

Arbete med visionen, 20081113 Tillväxtkontoret 
Antal deltagare: 4, tre kvinnor, en man 

Sandvik, bandy, Högbo bruk (känt i hela Sverige). 
Idrott, framförallt lagidrott. Friluftsliv (t.ex. Färnebofjärden, Ekoparker, 
flora och fauna). 
Många små orter med mycket aktivitet och engagemang. 
Invandring 
Geografisk placering 
Bra kommunikationer 
Kommunens personal 
  

Skolmaten 
Geografisk placering 
För mycket jante 
Ojämnt fördelade resurser i idrotten mellan pojkar och flickor. 
Fler män än kvinnor som bestämmer. 

VAD VILL DU FÖRÄNDRA/FÖRBÄTTRA/BEVARA 

Tillväxtkontoret, grupp 1 

Styrkor? 

Svagheter? 
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Utbildningsnivå. 
Kvinnounderskott i fertil ålder. 
Resurser till skolan minskar (t.ex. till spec.stöd) 
Gymnasieskolan är inte med på tåget. 
Centrum dött efter 18.00 
Det tomma torget. 
Bristen på traditionell kultur 
Tillgänglighetsplanen bortglömd 
Landstingets dränering av Landstinget 
Hälsocentralernas placering, dåligt för äldre. 
Klotter 
Byarna "glöms bort" när det gäller satsningar. 

Små orter - ta vara på engagemanget. Nya lösningar. 
Underhållet av offentliga byggnader bör bli bättre. 
Flytta receptionen i stadshuset, eller förbättra servicegraden. 
Skyltningen i stan - bör bli tydligare. 
Kollektiva lösningar sker ofta på individens bekostnad. Individuella är 
bättre! 
Antingen är hyttgatan gågata - eller inte. Nu är det ett mellanting. 
Bevara gamla bruket. 
Det måste finnas utrymme för unga, kreativa förmågor att ge utlopp för det 
man vill. 
Bygg ny kyssbro! 
Snygga till runt och i kanalen. 
Bättre genomtänkt plattläggning runt om i stan. 
Förbättra torghandeln, med små butiker, eller gör en parkering. 
Skolmaten bör bli bättre. 

Kvarnbacken (museum) 
Gamla bruket, miljön kring den (industrimiljön, stationshuset, Valhalla, 
Kyrkparken) 
Åkerlöfs 
Bruksandan (bildningsidén, att ta vara på det som finns) 
Storsjön 
Högbo 
Kungsberget 
Nära till naturen 
Göranssonska fonderna 
Gästrike Hammarby/stenhuset 
  

Gågatan blir gårdsgata, med fartkameror 
Göransson Arena 
Levande torg 
Kommunen handlar lokalt 
Individualiserad skola 
Väl utbyggd individualiserad vuxenutbildning 
Kulturhus i centrum 
Levande stad efter 18 
Jämställt ledarskap 
Lokalt producerad skolmat 

Förändra/förbättra/bevara? 

Unikt i dag? 

Unikt i framtiden? 
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Elever på Handelsprogrammet 2 — Turism och Handel, Sandvikens 
Gymnasieskola. Totalt deltog 23 elever, 10 killar och 13 tjejer. 

En biljettmaskin på busstationen 
Ett köpcentrum 
Fler arbetsplatser — bra arbetsmöjligheter 
Mindre industri — mer natur 
Större matsal i skolan 
Bättre skolmat 
Fler hyresrätter 
Trygghet — mindre våld och brott 
Öka utbudet av handel — Cassels, Gina, Tricot, H&M, Cubus, Net on 
Net, Carlings, JC, MQ, BLÅ, Stadium m.m 
Bygga större 
Större och bättre bio. Bättre buss och busstider. Billigare att åka buss 
Mer att göra för ungdomar — "All aktivitets hus" 
Hundgård 
Fler och större parker 
Fler affärer 
Hamburgerkedjan Max 
Bättra badhuset 
Nöjespark 
Flygplats 
Fler bussar till Järbo 
Spårvagnar 
Nyhetscentrum centralt, där det finns allt (Stadshuset) 
Laserhall 
Göra mera grönt på torget 

Nära till arbetsplatsen, bra arbetsmöjligheter 
Fler bussförbindelser — tåg, bättre möjligheter att ta sig någonstans (bättre 
för miljön) 
Tryggt, kunna låta barnen gå ut 
Möjlighet till jobbet man söker 
Personer till arbetskraft istället för maskiner 
Tryggare och fräschare bostadsområden 
Finare miljö, bättre miljö, bättre skolor och säkrare trafik 
Bättre polis, brandkår 
Bättre ålderdomshem 
Mer jobb 
Mer mataffärer på stan 
Billigare hyror 
Alla åldergrupper ska bo för sig (familjer, pensionärer, ungdomar) 
Bra barnaktiviteter Bra ungdomsgårdar 
Bättre äldreomsorg 
Bättre säkerhet i samhället 

Vi går till Sandvikens stora köpcentrum och handlar kläder och allt som vi 
behöver (livsmedel etc.). Här finns allt! 
Att våra önskemål 12 år senare blivit genomförda och utvecklingen i 
Sandviken ökat radikalt. 

HP 2, Handel & Turism, Sandvikens Gymnasieskola 

Hur ser din drömtillvaro ut i Sandvikens kommun de närmaste åren?  

Om du skulle bo i Sandvikens kommun som vuxen, vad skulle vara 
viktigt för dig då? 

Beskriv en dag, ett tillfälle eller en händelse i ditt liv år 2025!  
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Man går till köpcentrumet och handlar och man går till Max och äter en 
hamburgare 
Familjeträff — möjlighet och ställen där hela familjer, ung och gammal 
umgås, även på kvällar (som utomlands). 

Arbetsmöte vision med HP 3 Turism och Handel, Sandvikens 
Gymnasieskola 11 november. 
Totalt deltog 37 elever, 28 tjejer och 9 killar. 

Inga alkoholister i Stadsparken (för de har fått hjälp med sitt missbruk) 
Fler och bättre affärer 
Mer pengar till skolorna, inte lika mycket mobbning 
Melodifestivalen kommer att vara på Göransson Arena 
Större stad, flera möjligheter 
Renare stad 
Jämställdhet i skolan 
Bättre skolmat 
Satsas mer på turism 
Eleverna och dom flesta organisationer ska ha en närmare relation till dom 
som          bestämmer. De ska bygga mera fritidsgårdar till ungdomarna 
Större möjligheter till fritidsaktiviteter, t.ex. bowlingbana, bättre biosalong. 
Fotboll och innebandycuper på Göransson Arena 
En högskola 
Sänkta busspriser och fler bussar 
Fler hyresrättslägenheter med rimliga priser 
Ett hotell 
Rensa upp i Stadsparken (och då menar vi inte blommor) 

Att mina barn ska kunna leka i lekparker utan att vara rädda 
Fina områden runt bostäderna, bra bostadsområden 
Att ridsporten expanderas och ökar bland ungdomar, då framförallt killar 
Bra skolor till mina barn (bra ekonomi, material m. m) 
Mer arbete 
Ett tryggt samhälle (inge våld) 
Bra äldreomsorg (alla har möjlighet till hjälp) 
Billigare bussresor 
Bra idrottsverksamhet 
Jag skulle inte vilja bo i Sandviken när jag blir vuxen för att det inte finns 
tillräckligt med folk och saker att göra här. Det finns heller inte så mycket 
jobbmöjligheter här 
Höga löner 
Fler barnvänliga bostadsområden 
Uppdelade kvarter t. ex. familj, ungdom, pensionär 
Många små bra dagis och ungdomsverksamheter 

Sandvikens centrum har utvecklats och fått mer invånare 
Fler affärer & utställningar drar mer folk 
Mer aktiviteter t. ex Alborgen, ett ställe som Gröna Lund 
Våra barns skolor skall arbeta framåt med frågor om mobbning och 
skolmaten t.ex.Göransson Arena har blivit utsedd till bästa och största 

HP 3, Turism & Handel, Sandvikens Gymnasieskola 

Hur ser din drömtillvaro ut de närmaste åren? 

Om du skulle bo i Sandvikens kommun som vuxen, vad skulle vara 
vikigt för dig då? 

Beskriv en dag, ett tillfälle eller en händelse i ditt liv år 2025! 
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sporthallen i hela Sverige. En delfinal i melodifestivalen hålls i den stora 
arenan 
Bygga något som inte finns någon annanstans. En 
pub/krog/restaurangliknande byggnad med utlandsteman, som Church 
Street. Och barer som är så verklighetstrogna att man tror att man är i ett 
annat land. Spanien/Turkiet tema med palmer och nationella måltider 
Vi har vinter OS i Sandviken. 
Sandviken blir "lilla New York" 
Sandvikens kommun skaffar spårvagnar 
Hela krysset (centrum) blir till ett enda köpcentrum (inglasat) 

Den 10 november hade anställda på Band ett arbetsmöte om visionen. 30 
personer, 26 män, 4 kvinnor deltog. Medelålder ca 44 år. 

Högbo, Sandvik, Göranssonska skolan, Kungsberget, Mjölkbaren, SAIK, 
Göransson Arena, Storsjön, närheten till Valbo, kommunikation, Björk & 
Berries, Sandbacka Park, Folkets Hus, Mosaiken, BJ Arena, Norra IP, 
Parkbadet 

Resecentrum fel läge 
Att det är gågata 
Centrum 
Kommunikation till mindre orter (dåligt) 
Närhet till Valbo 
Fritidsboende (finns knappt) 
Sandvik (beroende av) 
Sandbacka Park (dålig publicitet) 

Förändra Stadsparken 
Förbjud tung trafik förbi Öjaren 
Bygg boende (fritid) 
Snygga upp centrum - mer attraktivt 
Bygg om nya bruket 
Gör närråd i byarna 
Förändra Stadshuset 
Gör hotell av Stadshuset 
Skapa nöjesliv för lite äldre 

Folkets Hus 
Unikt utbud för ungdomar att utöva idrott 
Högbo, Grottorna i Kungsberget, Kronparken 
Kungsberget 
Mångkulturellt 
Sandvik 
Närhet till mycket 
Björk & Berries 
Mjölkbaren (är sig lik i 50 år) 

Centrum 

Anställda på Band 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Göransson Arena 
Stadsparken 
Kungsberget 
Stugor (fritidsboende) 

Sandvik AB - att huvudkontoret finns i Sandviken 
Friluftslivet - båtlivet i Storsjön, Kungsberget, baden, nära till stan, 
möjligheter både till sommar och vinter sport och aktiviteter 
Ett relativt utbudsrikt centrum - både varor och tjänster 
Närheten till Valbo och Gävle 
Lagom stor stad 
Det händer mycket i stadkärnan (dalbrittamässan, Stora Träffen) 

Sandvik AB - beroendet av ett enda företag,  vad gäller arbetstillfällen, 
infrastruktur etc. 
Närheten till Valbo och Gävle 

Bevara möjligheten till det fantastiska friluftslivet 
Tänka på nytt kring lokaltrafiken, dra ny linjesträckning till ex. 
gymnasieskola 
Upprustning av fasader i centrum 
Torghandel 

Stora Träffen - årligen återkommande evenemang - bra 
Biblioteksaktiviteter 

Utveckla: hållbarhet, närproducerat, miljövänligt 
Bevara: småstadens charm 

Kristdemokraterna i Sandviken hade en träff den 3 november för att prata 
lite vision 2025 och det resulterade i följande svar, enligt modell som finns. 
10 deltagare, 4 män 6 kvinnor, 22-75 år 

Sandvik - huvudkontoret i Sandviken  
SAIK - dam/herrlaget  
Naturen  
Gysinge  
Arenorna  
Kungberger  
Högbo  
Musiklivet  
IVIK  
Föreningslivet och deras prioritering av ungdomsverksamhet  
Vårt geografiska läge  
Ytterområdena  

2 kvinnor, 35+, Sandvikens Gymnasieskola 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Kristdemokraterna i Sandviken 

Styrkor 
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Kulturlivet  
Planerna på en "torrhamn" i Storvik  

Ökade grupper av äldre  
Högskoleutbildning försvinne  
CVL:s tillhörighet  
Grund- och gymnasieskolans minskade elevkullar  
Tillgängligheten av akut vård  
Ytterområdena - blir ofta bortglömda  
Resecentrum - ligger fel  
Nedskräpning, klotter  
Bristen på trygghet  
Resemöjligheter, kollektivtrafiken lokalt (t.ex. till Mosaiken)  
Hantverkarbacken, torget - riskerar att utarmas  
Sandvik, vi är kanske för beroende?  
"Jantelagen"  

Resemöjligheterna, lokaltrafiken  
Hantverkarbacken  
Förbättre tryggheten, centrum/Stadsparken  
Turistinformationen till Resecentrum!  
Sommarcafé  
Mer aktiviteter i Stadsparken  

Sandviks huvudkontor  
Stiftelserna  
Drömfabriken  
Naturen  

Kultur- och fritidslivet  
Alla medborgare ska kunna göra sig hörda  
Göranssonska Arena 

Styrelsen för Gränsland diskuterade visionsfrågorna den 3 november i 
Sjösunda. Samtalsledere och sekreterare var Karin Nilsson från 
Kommunstyrelsen. Sammanlagt deltog 6 personer, varav 1 man och 5 
kvinnor, från 32 år och till 60. 

Bra geografiskt läge i Sverige med Stockholm nära. 
Kungsberget, Högbo Bruk, Gysinge, Färnebofjärdens Nationalpark, södra 
kommundelen.  
Fint landskap.  
Turistiskt sett finns många stora fördelar.  
Storsjön. 
Sjösunda och Strandbaden.  
Jägarstugan och Österbergsmurens naturreservat.  
Ovansjö Ekopark. 
Bra kulturliv och författare. 
Stort sportutbud.  

Svagheter 

Förändra/förbättra/bevara 

Unikt idag 

Unikt i framtiden 

Gränsland ek. förening 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Sandviken är en fin sommarstad. 

Kommunen är ej fullt nyttjat tursistiskt sett.  
Dåligt tillgänglighetsarbete och för dyr färdtjänst och kollektivtrafiken.  
Bussar ej helt tillgängliga. 
För lite handikappturism. 
Göransson Arena, om den inte går att nyttjas av alla!  
Bruksmentaliteten, en positivare anda behövs! 
Mindre företag samt enmansföretag har det ganska svårt. 
För dålig verkställighet av kommunala beslut.  
Stadsparken och parkområden är fina då de sköts om. 

Handikappturismen borde utvecklas och satsas på!  
Kärnverksamheterna prioriteras mer. 
En bättre framförhållning vad gäller fokus på och  långsiktig planering av 
kärnverksamheterna. 
Mer tillgänglighet i samhället.  
Mer jämställdhetsarbete.  
Mer av barnperspektiv.  
Mindre av konsulter och nog med arenor.  
Mer av natur- och kultursatsningar! 

De Göranssonska stiftelserna. 
Sandvik AB. 
En Alpin skidanläggning, Kungsberget, anpassad för alla.  
Förutsättningar finns för en bra kommun och en ökad medborgardialog. 

Naturen och kulturen! 
Låt verksamheter inom de områdena växa! Gärna med bl.a. Gränsland som 
delaktig i det arbetet. 

Djurens Rätt Sandviken 
5 representanter (2 män & 3 kvinnor) från Djurens Rätt Sandviken träffades 
i Stadshuset den 3 november för att diskutera visionsfrågorna. Mötesledare 
var Karin Nilsson, Kommunstyrelsen, som även sammanfattade det hela. 
Ålder på deltagarna var från 30 år och upp till 60. 

Högbo och möjligheten att hyra stugor i Högboområdet.  
Färnebofjärdens Nationalpark. 
Närheten till naturen, rekreation. Djur & natur är hälsovård & kärlek!  
Skogslandskapet och den biologiska mångfalden.  
Kända författare. 
Sandvik. 
Bra tåg- och bussförbindelser till Stockholm. 

För lite tid för barnen i allmänhet- för stora barngrupper i förskolan i 
synnerhet.  
För bullrigt och stökigt inom förskolan. 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Djurens Rätt 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Beroendet av Sandvik.  
Dyra kollektivtrafikstaxor. 
Eftersatt miljöarbete. 
För lite etiska krav ställs vid den kommunala upphandlingen. 
Rättvisemärkning, KRAV, ekologiskt odlat, närodlat och icke- djurtestat är 
viktiga perspektiv att ha vid upphandling. 

Prioritera miljöarbetet i kommunen, för en hållbar samhällsutveckling! 
Mer inslag av etik-, solidaritets- och rättvisefrågor inom förskola & skola. 
Hänsyn ska tas till de naturligt förekommande arterna i skog och mark.  
Den kommunala representationsjakten borde förbjudas. 
En allmän, offentlig, matplats för fåglar och vilda djur borde finnas som 
förvaltas av kommunen via projekt för t.ex. människor i långtidsarbetslöshet.  
I kommunbudgeten borde pengar öronmärkas till djurskydd och 
information och till t.ex. djurhem. 
En förordning borde finnas om att lösa katter ska vara kastrerade. 
Kommunen borde verka för ett förbud av fällfångst och löshundsjakt samt 
ett kommunalt förbud av djurcirkusar.  
Kommunen borde öka sina tillsynsmöjligheter vad gäller djurskyddet. 
Kommunen borde placera sina pengar på ett djuretiskt riktigt sätt samt 
verka för mer djuretik och t.ex. visa slakterier och jaktens verkliga 
konsekvenser.  
Hyresgäster borde informeras om skötsel av husdjur så att de inte far illa.  
Inga miljögifter i trädgårdarna borde tillåtas. 

Färnebo Folkhögskola. 
Visionsarbetet och att det bjuder in så många att delta t.ex. Djurens Rätt. 

Ett High-tech forskningscentrum & Högskola med inrikting på framtid och 
alternativ forskning, med djurfria metoder och med rättvise- och 
solidaritetsperspektiv. Många nya arbetstillfällen skulle skapas!  
Sandvikens kommuns vision borde präglas av respektfullhet, att färre ska 
fara illa i framtiden, både vad gäller människor och djur.  
Bra produkter och varor borde finnas i kommunens verksamheter som är 
hållbara både vad gäller miljö och etik samt rättvisa.  
Valfrihet ska gälla i kommunen vad gäller rätten till näringsriktig vegansk 
kost på skola och arbetsplatser. Vego mat är bättre för hälsan, för miljön, 
mer rättvis och solidarisk!  
Gärna ett kommunalt firande av Djurens Dag den 4 oktober. Bjuda på 
veganbulle t.ex.! Även djuren är kommunens medborgare.  
Avslutningsvis så önskar vi att Sandviken 2025 är ett samhälle som inte 
förtrycker djur. Det tror vi gör Sandviken till en bättre plats för alla och 
skapar solidaritet och respektfullhet medborgarna emellan. 

Sandbacka Park - Forumgrupp. 12 personer, 2 män, 10 kvinnor i åldern 20-
61 deltog 

Nära till mycket - kultur - Fritid - Arbete 
Sandbacka Park - nya arbetstillfällen 
Sandvik - motor i regionen 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Sandbacka Park - Forumgrupp 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Högbo - rekreation och fritid 
Storsjön - fina friluftsområden 
Kungsberg - stora satsningar 
Tåg till Stockholm på morgonen - kanon! 
Nära till Stockholm/Arlanda 
Göranssonska fonderna 
Här vågar man satsa, kontinuerligt=framtidstro! 
Här händer saker 

Bristfälliga kommunikationer - det går inte att åka tåg/buss på ett bra sätt. 
(Dåligt linjenät, fel på omstigning).  
Beslutsfattare tänker inte kostnadseffektivt i sin planering. Kortsiktigt 
tänkande och en oaktsamhet om kommuninvånarnas medel. Mer 
långsiktighet. 
Brist på turismboende/affäresresenärsboende - centralt, Högbo, Kungsberg, 
Göransson Arena. 
Trend där kulturen utarmas - musikliv, föreningslokaler. 

Förändra/förbättra; 
Kommunikationsnätet 
Centrum i Sandviken - gör trevligt och levande och kvällsöppet (vi som 
jobbar hinner inte gå på stan i Sandviken - åker till Valbo istället. 

Sandvik har huvudkontor och stor verksamhet här - unikt och mycket 
viktigt för Sandviken. 

Göransson Arena om den drivs och utvecklas på rätt sätt. 
Närheten. 
Värdegrund/helhet från vaggan till graven. 
Gör Storsjön och Kanalen tillgänglig för alla. Ta tillvara vattnet. 
Torget mer levande. 
Resecentrum felplacerat bättre lokala bussförbindelser. 

Biblioteksträff Åshammar, 
Den 6 november svarade 5 stycken Åshammarsbor, 3 män och 2 kvinnor, 
tillsammans på visionsfrågorna med Karin Nilsson från Kommunstyrelsen 
som sammanfattade det hela. 

Högbo Bruk, naturen, Alberget & Alsjön.  
Sandvik AB. 
Skolan, idrottshallen & biblioteket i Åshammar. 
Nya Riks 80. Åshammar som boendeort, nära till Sandviken och även 
Stockholm. 
Väldigt många företag och företagare i Åshammar! 

Ett utarmat  Åshammar, med dåliga bussförbindelser och dåligt med 
verksamheter för ungdomarna. Svårt med arbetspendling i vissa fall, svårt 
och omöjligt för ungdomar att ta sig hem från bio, Parkbadet m.m.  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Boende i Åshammar 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Stadskärnan i Sandviken är spretig och det är långt till Resecentrum, 
pendlare hinner inte upp på stan.    
För stora barngrupper i förskolan och alldeles för många personalbyten. 

Bygg cykelväg från Dalfors till Kungsgården! Uppmuntra till än mer 
företagande i Åshammar t.ex. genom lokal till livsmedelsaffär, skjuts för de 
äldre till mataffärer m.m.  
Bussar kvällstid till Åshammar. 
Satsa på en friidrotssplan i Åshammar för barn och unga! Gärna tennisplan 
och hockeyrink också. 
Fritidsgård, café och/ eller annat för ungdomarna borde finnas i Åshammar.  
Någon form av kommunal kontakt typ Medborgarkontor i Åshammar 
borde finnas.  
Satsa på förskolan i kommunen och på fler manliga pedagoger.  
I centrum borde Stadshuset snyggas till och i kommunen totalt sett behövs 
det fler hotell. 
Norråsen borde ha bevarats, det var ett bra hem för de äldre. 

Bibliotek och badhus som är öppna året runt!  
Bra kultur, kända författare.  
Skolan, föregångare vad gäller IT- frågor, bra på att utvecklas.  
De Göranssonska stiftelserna som t.ex. ger unga studerande stipendier. 

Bra boenden! Gärna i Åshammar eller i centrum med enplan och med 
möjlighet till liten trädgårdstäppa.  
Mindre barngrupper i förskolan! 
En fortsatt bra skola! 
Särskilt boende för äldre i Åshammar- bygg om 262:an!  
Göransson Arena, med en bra visionsplan.  
Att det går bra för Sandvik. 

Planering - Bygg & Miljökontoret Vision 2025, 33 deltagare 
Ansvariga: Eva Ljungström, ordförande Bygg & Miljönämnden och Odd 
Westby, informationschef.  

Tågstationen  
Saik  
Gamla bruket  
Nationalparken  
Göranssonska skolan  
Lagon stor kommun  
Erskine arkitektur känd  
Parkbadet  
"Fjällvägen" rv 80  
Företagandet  
Sandbacka Park  
Bangen/Bigband  
Friluftsområden (exempel: utflyktsmål, fiske, jakt, bär, svamp)  
Bra läge  
Kungsberget  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Bygg och Miljö 

Vilka är Sandvikens kommuns fysiska tillgångar och styrkor? 
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Storsjön  
Högbo  
Närhet till Stockholm/storstäder  
Gysinge  
Göransson arena  
BJ Arena  
Sandvik  
Bra pendlingsmöjligheter  
Kulturmiljöer  
Invånarna  

Sandvik AB´s läge  
Närheten till Gävle (som är en svag motor för länet)  
Reservtäkt för Öjaren saknas  
Trafikflödet kring Mosaiken brister  
Väg 272  
Skitnatur mellan godbitarna  
Dålig mark för exploatering  
Stadskärna (valbo)  
Dålig trafikstruktur (infart, utfart till Sandvik, farligt gods)  
Göransson Arena (parkering till boende, trafikflöde)  
För beroende av Sandvik  
Enkelspårigt tågspår  
Dåligt utvecklat resecentrum  
In- & utfart till Sandvik  
För mycket fokus på Sandviken (de andra tätorterna marginaliseras)  
Stadsparken  
Stadshuset  
Torget  
Parkering resecentrum  
Cykelväg Järbo/Årsunda  
Avfart R80 till Järbo/Kungsberget  

Göransson Arena  
Kungsberget  
Sandvik AB  
Bevarad naturmiljö  
Kulturmiljö (t.ex. riksintressen, Erskine)  
Skogen, Skogsbruk  
Ta vara på medborgarinflytandet  
Egen högskola i samarbete med Sandvik  
Medlemmarnas kreativitet  
Konstfrusna skidspår i Högbo  
Utveckling av Storsjön  
Utveckling av stadskärnan  
Kanalen  
Satsning på hållbar energi  
Närproducerade livsmedel  
Tillvarata tysta områden  

Internationalisering  
Sandvik AB´s huvudkontor finns i Sandviken  

Vilka är Sandvikens kommuns fysiska brister och svagheter? 

Vilka fysiska förutsättningar och tillgångar kan göra Sandvikens 
kommun unik i framtiden? 

Vilka styrkor, i sätt att tänka och handla, finns det hos i boende och 
verksamheter i Sandvikens kommun? 
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Mån om Storsjöns alla kvalitéer  
Bruksmentalitet (Sammanhållning) !? 
Engagemang hos kommuninvånarna  
Kollektivtrafiken har ökat  
Fler tänker och handlar klimatsmart (ex. bondenära)  
Gnosjöanda  

Svårt att förändra "brukstänket"  
Ingen dynamik i kommunstyrelsen  
Marknadsföring (besöksnäring, turism)  
Förändringsobenägna politiker  
Folk handlar utanför kommunen  
Beroende av Sandvik AB  
Jante  
Snävt geografiskt perspektiv  
Bruksmentaliteten (Jante)  
För lite fokus på miljöfrågor  
Ego tänkande  
Lillebrorskomplex gentemot Gävle  
För bekväma. Åker bil överallt. Lata.  

Hitta modeller för att stärka ekonomin  
Världen gör avtryck i Sandviken  
Samarbete över kommungränserna — en stark region  
Långsiktig hållbarhet, energifrågan (ekologi, ekonomi, socialt)  
Tillvarata läget, naturresurser, friluftsliv-/möjligheter m.m  
Stärka medlemmarnas stolthet över Sandviken  
Att tänka med fantasi  
Satsa på ungdomar och deras tankesätt 

Tisdagen 4 november kl 19.00-20.45. Smedjan Folkets Hus 
Ett femtontal åhörare kom på Miljöpartiets och Studieförbundet 
Vuxenskolans hearing om kollektivtrafiken i Sandviken. Åhörarna, som 
representerade alla åldrar från gymnasieungdomar  till pensionärer, hade 
många frågor och egna förslag.  
Alla tyckte det vore bra om synpunkterna som kom fram på mötet kunde 
presenteras på webben som en del i Vision 2025 (förslagen kursiverade). 
Moderator var Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna. I 
panelen satt Carl-Ewert Ohlsson, c, Karin Nilsson, v och Jörgen Sjöstedt, 
mp.  
Bodil Ceballos inledde med att berätta om Miljöpartiets klimatkampanj och 
om sambandet mellan ökat resande med tåg och buss och minskad 
klimatpåverkan. Därefter redogjorde Jörgen Sjöstedt för 41:ans nuvarande 
dragning i Sandviken och alternativ till denna samt vilka för- och nackdelar 
de olika alternativen kunde ha.  
Carl-Ewert Ohlson menade att om Storgatan byggs om för busstrafik, skulle 
de flesta problemen vara lösta. Bussen skulle då passera nära 
Bessemergymnasiet, Mosaiken med bl.a. ICA Maxi, Sandbacka Park och 
centrum. Med en ny infar till Sandvik, med en stor rondell, skulle man 
kunna ha hållplatser även nära Sandvik Coromant. 

Vilka svagheter, i sätt att tänka och handla, finns det hos i boende 
och verksamheter i Sandvikens kommun? 

Vilka sätt att tänka och handla hos boende och verksamheter i 
Sandvikens kommun kan göra oss unika i framtiden? 

Hearing om kollektivtrafiken i Sandviken 
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Några åhörare från Järbo föreslog att 43:an i större utsträckning skulle 
fortsätta till Kungsberg. De ansåg även att nattbussen på linje 14, som går 
1.50 via Björksätra till Järbo, borde börja vid Odengatan i stället för vid 
Resecentrum. Det är obehagligt och ibland farligt att gå genom centrum och 
därför hämtar många föräldrar sina ungdomar med bil. 
En gymnasieelev från Österfärnebo ville gärna ha en kvällsbuss dit. Som det 
är nu går det ingen buss dit från Sandviken mellan 17.43 och 22.35. det 
fanns också förslag om att bussarna på linje 48 och 49 mellan Gävle och 
Gysinge borde fortsätta till Österfärnebo för att ge invånarna där en 
direktförbindelse till Gävle. 
Lars Igeland, Miljöförbundet Jordens Vänner, var en av åhörarna. Han lyfte 
bl.a. frågan om spårbunden trafik Gävle — Sandviken, direktbussar till vissa 
arbetsplatser och möjligheten för arbetsgivare att ge tåg- och busskort till 
sina anställda. Det senare skulle vara en möjlighet för t.ex. Sandvik att 
minska sina koldioxidutsläpp, när det om några år får börja betala för sina 
utsläppsrätter. 
Om Gävle planerar att bygga en spårvagnslinje till sjukhuset, vore det 
mycket lämpligt att den förlängs med egna spår via Valbo Köpcentrum och 
Forsbacka till Sandviken, menade Jörgen Sjöstedt. Det går inte att köra så 
många fler tåg på den enkelspåriga järnvägen, som för övrigt inte går så nära 
bebyggelse som vore önskvärt. 
Bodil Ceballos berättade att Miljöpartiet i riksdagen arbetar för att göra det 
lagligt möjligt för arbetsgivare att ge sina anställda resor med kollektivtrafik 
utan att detta beskattas. Vidare redogjorde Bodil för Miljöpartiets 
ansträngningar att tillsammans med flera andra partier få riksdagen att anslå 
pengar till att bygga dubbelspår på bl.a. hela Ostkustbanan samt för de 
satsningar man vill göra på höghastighetståg.  
På ett förslag från flera åhörare beslöt man att ha ett uppföljningsmöte om 
trafikfrågor någon gång under vintern eller våren 2009.  
Tidigare på eftermiddagen hade Miljöpartiet genomfört en 

dem 
visste nästan alla att buss 41 går varje halvtimma till Sandviken och Gävle på 
vardagarna. Drygt hälften kände däremot till att det också går sexton tåg dit 
varje vardag. 
Storviksborna fick även svara på vad de ville förändra eller förbättra på sin 
ort. Fler aktiviteter, särskilt för barn och ungdom, fler affärer, bättre 
gatuunderhåll och ännu bättre tåg- och bussförbindelser var några av 
förslagen. 
  
Vid pennan Jörgen Sjöstedt och Per-Johan Emtell 

Tevan - Navet - RSMH, arbetsmöte Vision 2025, 6/11.  
10 personer i åldern 24-60 år deltog.  

Sandvik  
Göranssonska stiftelsen  
SAIK  
Navet och Navet-verkstaden öppenheten  
Sjösunda  
Bibliotek som har öppet varje dag  
Billigt att parkera  
Högbo Bruk med mångsidiga aktiviteter  
Strandbaden  

enkät utanför 
Logården och Konsum i Storvik. Trettionio personer besvarade enkäten. Av 

Tevan - Navet - RSMH 

STYRKOR 
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Storsjön  
Bandygymnasium  
Kungsberg  
Tågförbindelser  
Bredband bra utbyggt  
Sandviken en mindre kommun  
Naturen  
Kulturen  
Bruksvillorna - slaggsten  

Sandvik - finns ej tillräckligt med alternativa arbetstillfällen - ett stort företag  
Jantelagen - bruksmentaliteten  
Inga hotell  
Drottningen  
Handikappomsorgen/psykisk ohälsa  
Tänk om Sandvik försvinner  
Tråkig stadsplanering - inget som sticker ut  
Sjukkassan - hoppas den blir öppen flera dagar  
Rusta gamla bruket på utsidan  
Fult stadshus - riv och bygg nytt  
Torget tomt  
Ett till parkeringshus  
Busstrafiken sträcker sig för dåligt  
Otrygghet - utöka polisväsendet  
Bättre skyltning till Starndbaden från stora vägen  
Tråkigt centrum  
Gamla slitna bussar  
Sandvikenhus  
Svårt ta sig till bad på sommaren och dylikt om man ej har körkort - 
förbättra kollektivtrafiken  

Mer torghandel ger mer liv i Sandviken  
Tak i stadsparken så man kan ha allsång t ex ( vid dåligt väder )  
Mer upplysta platser i centrum och ytterområden  
Mer varierat äldreboende  
Mindre barngrupper på dagis  
Bättre föräldraförsäkring så de kan vara hemma mer med barnen  
Ett mer öppet och positivare bemötande mot varandra  
Utveckla Navet och verkstaden  
Mer praktiska och anpassade utbildningar  
Bättre samarbete och kommunikation mellan olika instanser  
Förbättra livskvaliteten för personer som har det svårt och dåligt ställt  
Bättre utbud av hantverkssaker  
Bättre kollektivtrafik  
En öppen och positiv anda  
Gamla bruket  
Mer konst och hantverk  
Samordna ekonomin arbete-social-arbetslöshet  
Flexibla utbildningar lärling-(teori)-arbete-personanpassade  
Stadshuset är en skamfläck i Sandviken  
Ett bättre företagsklimat inte bara Sandbacka  
Gör Sandviken till en turiststad, sätt turisten i centrum inte gamla museer  
Föreningsdrivet hotell (B&B) typ Solakoop i Karlstad  
Koperativt utbildningscentrum för kooperativa sociala företag  

SVAGHETER  

VAD VILL FÖRÄNDRA/FÖRBÄTTRA/BEVARA  
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Glasa in Köpmangatan så det bli en vintergata elller Arkad 
Sjukkassan  
Tevan för framtiden  
Lägre kommunalskatt  
Att innevånar i allmännyttans bostäder är mer rädd om sin närmiljö  
Mer flexibel arbetsmarknad alternativ till kommun och Sandvik  

Sandvik  
Navetverkstaden  
Bibliotek som har öppet varje dag  
Göranssonska stiftelsen  
Kungsberget  
Tevan  
Folkets Hus  
Storsjön-Hedåsbadet-Sötutt-Strandbaden  
Badhuset  

Göransson Arena-världsartister  
Satsa på personer med psykiska funktioner  
Erbjuda körkortsutbildning till ungdomar som behöver körkort i arbetet  
Satsa på unga vuxna samlingsmöjligheter och aktiviteter av/för  
unga vuxna med t ex AD/HD Aspbergers symdrom m m  
Natur-kultur  
Förbättra utbildningen i skolor och betyg  
Utbildningsprov t ex olika prov på olika utbildningar om personen passar in  
Vi hoppas på Tevan för framtiden 

Boende i Järbo, 14 personer, ålder mellan 14 och 60+  

Kommunens styrkor ansåg gruppen vara sportarenor som BJ Arena i 
Björksätra och Göransson Arena vid Jernvallen. SANDVIK AB 
(världsledande), Kungsberget, Högbo Bruk, Äventyrsbadet, SAIK-bandy 
(eftersom de spelar i högsta serien) och innebandy (näst högsta serien). 

Kommunens svagheter ansåg gruppen vara vägarna inom kommunen som är 
undermåliga, att Centrum urholkas, sjukvården utarmas, hög arbetslöshet, 
ytterområdena får stå tillbaka för utvecklingsprojekt i Sandviken, 
skolmaterialet är dåligt (läroböcker behöver köpas in och inte bara dela ut 
stenciler till eleverna), för stora barngrupper, ingen framförhållning av 
avloppsnätet (alltfler får in avloppsvatten i källarplanet, eftersom ledningarna 
är från 1960-talet). 

Gruppen vill förändra sjukvården genom att behålla familjeläkarjouren, 
enklare ingrepp borde kunna göras i Sandviken och minska köerna. 
Gruppen vill förbättra det som är dåligt och bevara det som är positivt. 
Gruppen tyckte att frågan förändra/förbättra/bevara redan har besvarats 
genom tidigare frågeställningar. 

VAD GÖR SANDVIKEN UNIKT IDAG  

VAD KAN GÖRA SANDVIKEN UNIKT I FRAMTIDEN  

Boende i Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Vad som gör Sandviken unikt idag ansåg gruppen vara SANDVIK och 
Göranssonska skolan som långsiktigt skapar sysselsättning och tillväxt. 

I framtiden trodde gruppen att Sandvikens skulle kunna bli unik genom sin 
stora satsning inom kultur- och fritid. (Arenor, sportutövning i de högsta 
divisionerna, idrottsgymnasium, Sandvik Big Band, jazzfestivalen Bangen 
etc.). 

Boende i Järbo, 7 personer, 2 kvinnor och 5 män 

Sandviks existens  

Att det mesta hänger på om Sandvik finns eller inte. 

Levande centrum dag som kväll, Utnyttja stadsparken och Jerntorget våga 
satsa! Arrangera aktiviteter i stadsparken, se till att folk upptäcker denna fina 
plats. Konserter, sommarcafe´ minigolf mm skulle kunna finnas här. Gå ut 
med att det finns en spelplan för frisbee golfen t.ex. Den har ju bara stått i 
sommar, hur skall folk få reda på att den finns om man inte berättar det? 
Gör ett stort reportage i annonsbladet där man även berättar regler mm. 
Sandvikens kommun är dålig på att marknadsföra sig. 

Sandvik, gratis parkering, Byråkrattäthet (satsa pengar på annat). 

Våga satsa på "småstaden" släpp fram småföretagarna och satsa pengar på 
sandvikens kommunbor och visa att ni bryr er om oss som faktiskt bor i 
kommunen. 

Synpunkter från biblioteksträff i Järbo 5 november. 
4 kvinnor, samtliga 55+ 

Biblioteken i våra ytterområden! 
Fin hemtjänst i Järbo 
Kungsberget, Kungsfors 
Högbo 
Gysinge bruk 
Rösenlöfs tryckerimuseum 
Göransson Arena? 
Många som lämnat kommunen flyttar tillbaks när man t.ex. har bildat familj 

Finns för få eldsjälar i samhället 
För många omorganisationer inom kommunen 
Chefer som slutar har en tendens att bli kvar och ändå kosta pengar 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Boende i Järbo 

Vad är sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Biblioteket i Järbo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Förmågan att placera pengar på fel ställe (ej kärnverksamheten) 

Satsa på boenden - 55+-boenden och handikappanpassade boenden -  alla 
vill inte till Sandviken 
Utveckla, skapa serviceboenden 
Bygg cykelväg mellan Sandviken-Järbo! 

Orienteringsgymnasiet (finns bara två i hela Sverige) 
SGA, har oerhört bra ledare 
Högbo bruk, året om 
Gysinge bruk 

Göransson Arena 
En kommun som lyssnar på alla människor i ytterområdena, delaktighet 
Inte tvinga alla att flytta till centrum, alternativ ska även finnas i 
ytterområden) 

Folkhälsorådet, 7 personer, 4 kvinnor och 3 män.  

Högbo — för anläggningarna, naturen, kulturen och de hälsofrämjande 
möjligheterna  
Nära till naturen/den fina naturen (ex. Storsjön).  
En stabil arbetsgivare — Sandvik AB.  
Motionsspåren i Trebo.  
Sandvikens ytterområden för närheten till natur, kultur, orterna och 
nationalparker.  
Tillgänglighetsvänliga möjligheter.  
Gysinge — för kulturhistorien och nationalparken.  
Invandringen/arbetskraftsinvandringen  
Aktivt föreningsliv, särskilt riktad mot barn och ungdom.  

Sandvik AB — som stor och dominerande arbetsgivare.  
Stadshusets utseende.  
Bruksmentaliteten — vi tillåter inte varandra och oss själva att vara stolta 
över vad vi är och vad vi har.  
Stark genusordning — det av samhället (oskrivna lagar) tillåtna kvinnligt 
och manligt.  

Utveckling av regional samverkan.  
Flytta ut kontoren från Stadshuset och använd det till något annat.  
Trebo — borde användas av fler människor  
Värna om den "nära" naturen, ex. Stadsparken och Hälsans stig — gör dem 
tryggare.  
Främja vardagsmotionen/spontan rörelse.  
Göra en gång/cykelväg runt Storsjön.  
Förbättra möjligheterna för medborgare att vara med och påverka, få mer 
inflytande.  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Folkhälsorådet 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Viktigt att få en bra struktur på medborgardialogen och att nå ut till grupper 
som man vanligtvis inte når.  
Fortsätt att utveckla vår Kulturskola.  
Utveckla Drottningen till ett litteratur/kulturhus och/eller saluhall.  
Utnyttja och utveckla Folkets Hus med Teatern, Konsthallen och 
biblioteket för mer kultur.  
Marknadsför Sandviken mer för det som finns här.  
Öka tillgängligheten av förvaltningar som kommuninvånarna har behov av 
att träffa, ex. Bygg och Miljö, Näringslivsenheten, Informationskontoret etc.  

Kulturell mångfald.  
Kulturella personligheter — författare, musiker etc.  
Kulturskolan.  
Bredbandsutbyggnaden i Sandvikens kommun med 98 % täckningsgrad.  
Göranssonska fonderna (så länge de inte styr vår samhällsbyggnad).  
Väl utbyggt förebyggande socialt arbete.  
Sandvikens folkbiblioteks öppettider.  
Att all infrastruktur ligger i samma bolag.  

En utveckling av Drottningen till litteratur/kulturhus samt saluhall, mat — 
kultur.  
Göransson Arena — bygget, storleken, estetiken 

Rörs gruppstyrelse, 14 personer, 12 män, 2 kvinnor i åldern 26-61 år  

Badhus  
Sandvik  
Högbo Bruk  
Storsjön  
Nära till kommunikation  
Föreningsliv  
Mosaiken  
Folkets Hus  
Fria parkeringar  

Skolorna — Murgårdsskolan, Norrsätraskolan  
Sandvik  
Centrum  
Kollektivtrafik  
Gävlekomplex  
Närhet Gävle  
Polis  
Sjukhus  
Hotell/Vandrarhem  

Vallhovleden — huvudled  
Badhuset  
Stadsparken  
Trafiksituationen — till/från Sandvik, Mosaiken etc.  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Rörs gruppstyrelse 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Centrum knyta ihop Mosaiken  
Spårvagn  
Flygplats  
Behålla Sandvik  

Göranssonska stiftelserna  
Naturlivet — nära till  
Skidspåret Högbo  
Kungsberget  
Storsjön  
Bruksmentaliteten  
Sandviks huvudkontor  

Artister — kultur  
Nära till naturen  
Destination Sandviken (hotell, konferens, utbud)  
Byskolor 

Parkbadet 28-29 oktober, Totalt 17 besökare lämnade sina åsikter. 
  

Att det finns cykelhopp 

Att det inte finns ramper 

Att det ska finnas ramper 

Cykelhoppen 

Cykelramper 
  

Cykelhopp 

Det finns inga ramper 

Att det finns inte så många hoppställen 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Besökare på Parkbadet 

Kille 12 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Kille 10 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Cyklar 

Bättre cyklar 

Badhuset för det är roligt 

Vi vill ha en skatepark och en större dirt 

Bandyn 

Hockeyn 

Mer märkeskläder i Sandviken, t.ex. Björn Borg 

Att Stensätra är fint 

Parkbadet 
Högbo 
Bra friluftsliv 

Något liten kommun 

Aktivare idrottsevenemang 

Sandvik 
Högbo Bruk 

Utveckling av Högbo Bruk 

Man tänker för lite på ytterområdena 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Två killar 8 och 9 år, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Axel 11 år, Stensätra, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

En tjej och 3 killar, 6, 8, 8 och 43 år, Gävle 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Kvinna 45 år, Bovik 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Bättre kommunikationer till och från ytterområdena 

Badhuset för det är så kul 
Jernvallen för att man kan spela fotboll och åka gratis skridskor 

Fler rutschkanor, fler bassänger och bubbelpooler och en längre fors på 
badhuset 
En till leksaksaffär 

Musikalisk stad 

Film- och TV-produktion 

Förbättra kollektivtrafiken, fler bussar 

Musiken 
Sandvik 

Robotar 

Badhus 
Gympagrupper, SGA 

Kommunstyrelse 
Barnomsorg 

Bättre politiker 

Inget 

Bättre barnomsorg 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Max och Gustav, 8 och 10 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Kille 16 år, Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Kvinna 30 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Att det finns ramper 

Att man får många läxor 

Att det finns tivoli 

Att det finns ungdomsgård UC 

Gratis badhus 

Skolorna är dåliga, kunde förbättras 

Förbättra skolmaten 

Det är ungdomarna :-) 

Mycket musik, det gillar vi! 

Filmproduktion finns ej 
Dålig biograf 

Mycket musik 

Mer musik och grejer 

Boende i Storvik har gjort sina röster hörda 

Sandvik AB, närheten till större städer, kommunikationerna, Högbo Bruk, 
omgivande natur, särskilt Storsjön, musiklivet, SAIK, Gysinge, Storvik, 
Göranssonska Arenan. 

Nästan utdöende centrum, beroendet av Sandvik AB. 

Kille 12 år 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Två tjejer 13 och 14 år, Gysinge 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Kille 17 år, Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan gör Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Boende i Storvik 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Centrum med större kommersiellt utbud. Bevara Gysinge och Högbo. 

Det kan man fråga sig. 

Sandviken skulle kunna satsa ytterligare på kulturen samt på att bli ett 
ekologiskt samhälle. Utveckla som centrum för högteknologisk industri. 

4 kvinnor och 3 män, 32-70 år, boende i Kungsgården har tyckt till om 
visionen.  

Sandvik, Sandbacka Park 

För beroende av Sandvik, behöver flera ben att stå på, bygger för mycket. 

Mer resurser till barnomsorg, skola, äldreomsorg. 

Göranssonska fonderna. 

Ett bra boende för ortens alla invånare, ett bra företagsklimat som ger nya 
arbetstillfällen, meningsfull fritid, bra fungerande barn — och äldreomsorg 
samt skola. 

Den 31 oktober hölls ett presentations- och arbetsmöte med 
Företagsgruppen på Sandbacka Park. Lena Modin, Samordnare Vision 2025 
höll i mötet. Totalt 7 personer, 2 män och 5 kvinnor deltog. 

Att Sandviken är huvudort för Sandvik AB. 
Engagemanget hos människor som arbetar med utveckling i kommunen, 
exempelvis i  Högbo Bruk och på Sandbacka Park. 
Att Sandviken är en mötesplats — både nationellt och internationellt. 
Mångfald. 
Det geografiska läget — närhet. 
Friluftslivet, kultur och näringsliv. 
Göranssonska stiftelserna  - för ung, gammal, föreningar, studenter etc. 
Storsjön med exempelvis Strandbaden. 
Sandbacka Park — för främjandet av näringslivsklimatet och det innovativa 
konceptet. 
Göransson Arena. 
Kungsberget. 

Centrumkärnan — arkitekturen, slutet, ej så levande 
Jerntorget — outnyttjat och outvecklat 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Boende i Kungsgården 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Företagsgruppen Sandbacka Park 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Mentaliteten — Bruksmentaliteten — man visar inte stolthet för det man är 
och har 
Sandviken är dålig på att samarbeta med andra kommuner, exempelvis 
Gävle 
Lite otydligt ledarskap — ibland för mycket sandlådenivå 
Dåligt med ungdomsgårdar och andra aktiviteter för ungdomar i en viss 
ålder 
Boendesidan — dåligt med valmöjligheter 

Centrumkärnan — förbättra arkitekturen, gör stan mer levande, nyttja och 
utveckla Jerntorget med handel och café. 
Öppna upp Storsjön för allmänheten. Med möjligheter att hyra båt, fler 
serveringar med utsikt över vattnet. Ge möjligheten att ta del av Storsjön 
även till personer som inte har stuga där. 
Kanalen — utnyttja kanalens möjligheter. 
Stadsparken — gör den trygg och utnyttja möjligheterna. 
Lyft historiken och kulturen — visa allt som faktiskt finns här. 
Det behövs riktiga visionärer med positiv inställning som beskriver vår 
positiva utveckling, så att det kommuniceras i positiv anda. 
Fler hotell. 
En utveckling behövs på boendesidan — med fler möjligheter. 
Företagsklimatet — det måste kommuniceras mer om det som är positivt. 
Stadshuset — flytta kontoren från centrum och använd Stadshuset till ett 
kreativt hus. 

Kulturen - Kulturskolan. 
Friluftslivet med framför allt vintersportaktiviteterna. 
Att Sandviken är huvudort för Sandvik AB. 

Att Sandviken är huvudort för Sandvik AB. 

Den 20 oktober hade Svenska Rovdjursföreningen region Gävleborg 
arbetsmöte om visionen. Tre personer mellan 32 och 62 år deltog. Karin 
Nilsson. ledamot i kommunstyrelsen höll i mötet.  

Att det finns 105 sjöar på över 1 Ha. 
Naturen, unik naturtyp där de sydliga och nordliga arter möts. Goda 
förutsättningar för biologisk mångfald. 
Väldigt mycket skogsområden, myr- och skogslandskap med utrymme för 
våra rovdjur. 3 av 4 de stora rovdjuren, björn, varg och lo, finns i 
kommunen. 
Färnebofjärdens Nationalpark, av internationellt intresse. 
Många naturreservat, t.ex. nyinvigda Ekoparken i Ovansjö. 
Att det finns en rovdjursdiskussion i samhället. 
Bra kommunikationer, SGS- buss, tåg m.m. 
Lagom stor ort. 
Närhet till storstad. 
Stabil, stor, arbetsgivare. 
Fri parkering. 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Svenska Rovdjursföreningen 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  
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Det turistiska värdet är för lågt nyttjat, de vackra och stora möjligheterna till 
turism är underutnyttjat. 
T.ex. Färnebofjärdens Nationalpark borde lyftas mer, där finns både bäver 
och fiskgjuse. 
Turistbyrån felplacerad i Folkets Hus, ska finnas där turisterna finns. 
Dåliga kommunikationer till de södra kommundelarna. 
Inte bra att samla så många affärer vid Mosaiken. 
Konstig struktur av stadskärnan. 
För lite eller ingen kommunal upphandling av lokala och eller ekologiska 
varor. 
Stora barriärer att överbrygga i ett bruksamhälle. 
En stor industri. 

Utveckla och satsa på tätortsnära skogar och strövområden. Gästrikeleden. 
Bevara och skydda stränder och det rörliga friluftslivet i och kring Storsjön. 
Mer skogsturism och fritidsaktiviteter med naturtillsyn i all verksamhet. 
Förbättra kollektivtrafiken, gärna gratis sådan! 
Bygga en idrottshall i Österfärnebo. 
Satsa på Gysingelänken. 

Sandvikens kulturhistoriska värden. 
De unika naturtyperna och artsammansättningen.   
Det viktiga skogslandskapet som är den sydligast delen av den Sibiriska 
taigan. 

Naturvärdena, ett framtida marknadsvärde, även europeiskt sett.  
Satsa på natur & miljö, för inflyttning och turism! Längtan efter att andas, 
att kunna vistas i ett vargrevir, se älgar, björnspillning, möta Lavskrika. 
Att alla naturligt förekommande arter får utvecklas. 

Den 24 oktober hade Näringslivsrådet ett arbetsmöte om visionen, 9 
personer deltog, 7 män, 2 kvinnor. Ålder 35-69 år.  

Närhet  
Framåtanda  
Sandvik  
Korta beslutsvägar, nära till beslutarna  
Tagen på allvar "näringslivet"  

Lite för mycket "jante"  
Svårigheter att få engagerade människor till politiska uppdrag  
Sandvik  
Får ej göra bort sig - jantelag  

Centrum utveckla, för självkänslan  
Bevara gamla bruket, Högbo bruk  
Knyt ihop Kungsberget, parkbadet etc. destination Sandviken  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Näringslivsrådet 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Skolan — Yrkes (Förändra)  
Vägar — Infarter (Förbättra)  
Kungsberg  
Tågförbindelser  
Bevara — Helheten för att flytta hit/stanna  
Sandbacka — Sandvik — Högbo — Göransson Arena  
Förändra/Förbättra - attityder till hemorten  
Dubbelspår till Sandviken  
Bättre tåg kommunikationer  
Fler bostäder - fler bostäder vid vattnet  
Högskoleutbildning i Sandviken  
Inglasning av centrum  

I Sandviken är det möjligt  
OPP (Offentlig Privat Partnerskap) — Sandvik — kommunen näringslivet  
Sandvik — Högbo — Kungsberg — Storsjön  
Dialekten  
Klimatzon  
Närhet  

Tajtare samarbete OPP  
Boendet  
Helhetstänkande  
Dialog istället för diskussion  
Göransson Arena  
Sandvik  
Utveckling av Storsjön  
Sandbacka Park  
Närhet  
Livskvalitet 

Den 9 oktober hölls ett arbetsplatsmöte med personal på Stadshusets Annex, 
18 personer deltog. Odd Westby, Informationschef och Lena Modin, 
Samordnare Vision 2025 höll i mötet. 

Nära till naturen 
Närhet till Stockholm/Arlanda. 
Nära till högskolan /högskolorna 
Enkelt att leva, närhet till det mesta 
Bra geografiskt läge —nära till många orter /Stockholm 
Hyfsat bra kommunikation 
Brett utbud av fritids/kulturaktiviteter 
Bra rekreationsområden 
Trevliga kommuninvånare 
Sandvik 
Högteknologiska kompetenser 
Storsjön 
Åsen 
Många nationaliteter 
Ett bibliotek som är öppet varje dag, året runt 
Ett brett musikliv 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Personal på Stadshusets Annex. 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Engagemang för mestadels kulturella frågor, vid åtstramningar typ 
vänföreningar 
Högbo 
Göranssonska fonderna 
Inga köer, gratis p-plats 
Kungsberget med finnskogen 
Nedre Dalälven 
Sandbacka Park 
Ytterområdena —Österfärnebo, Järbo, Gysinge mfl. 
Aktivt föreningsliv, pigga pensionärer 

Bruksmentaliteten — bättre ambassadörer för Sandvikenborna 
Beroende av Sandvik 
Lillebrorskomplex 
Dålig strategi för kulturen 
Förlust av t.ex. högskola, sjukhus (Svaga politiker) 
Dålig framförhållning vid planering av dagis, skola etc. 
Äldrevården 
Försämrad service på landsbygden 
Dåligt vägunderhåll på landsbygden 
Ensidig a-marknad, få kvinnliga jobb 
Fotbollen i för låg division 
Gnälliga människor som anser att det inte finns något i Sandviken 
Jantelagen 
För få affärer 
Kommunen saknar en strategi 

Stadsparken — förbättra - mer liv, tryggare, ett café t.ex. 
Upprustning av Parkbadet  
Stadskärnan —förbättra- utsmyckning, trygghet, utbud av affärer + 
torghandel positivt 
Bruksmiljön — bevara 
Bevara Gamla Bruket 
Liv i centrum efter kl. 18 - "skall bli aktivare" 
Politiska klimatet till det bättre 
Mer att göra för ungdomar som inte är idrottsintresserade 
Landsbygden finns också! 1/3 av totalen 
Levande stadskärna/centrum. Fler affärer och mysiga fik och restauranger 
(kvällstid) 
Fler direkttåg 
Levande stadspark — sommarfik 
Fler campingplatser/stuguthyrning 
Utveckla Högbo Bruk/Gysinge 
Apor i Stadsparken + servering + skridskobana på vintern + blommande 
körsbärsträd 
Tillgängligheten runt Storsjön (Inkl. Åsen) 
Bra verksamhet i Drottningen (Sveriges första Litteraturens Hus) 
Mer liv (alla generationer) på stan kvällar och helger    

Högbo Bruk med alla möjligheter till friluftsliv och rekreation 
Göranssonska stiftelserna med alla deras möjligheter att finansiera aktiviteter 
Göranssonska stiftelserna 
Sandvik 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara i Sandvikens kommun? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?    
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Kort historia, ingen tid utan Sandvik 
Myggen i "Färnebo & Gysinge" 
Sandvik 
Storsjön året runt 
Många olika nationaliteter 
Pay & Ski 
Göransson Arena 
Stark koppling till Ralph Erskine ( G-Hammarby) 
Kulturutbudet 

Göransson Arena 
Inget annat världsföretag har kvar huvudkontoret på orten (Sandvik) 
Sandviks huvudkontor kvar 
Unika kommunikationer/många direkttåg till Arlanda/Stockholm 
Gävle/Sandviken flygplats —lågprisflyg 
Fler skolor i samarbete med Sandvik 
Känd musikstad 
(ett nedrasat stadshus) sätter oss på kartan 
Sveriges första "Litteraturens hus" 
Lex Sandbacka Park 
Fler samarbeten mellan Sandvik och kommunen 
Stort utbud, ett utvidgat centrum (Mosaiken & krysset hopbyggt på bra 
sätt) 
Fokus på teknik genom hela utbildningen (från förskola till yrkesliv) 

Samtal med 2 representanter från SAGA - resurscentrum för kvinnor i 
Gävleborgs län. Kvinnor, 28 och 29 år 

Sandvik - med många arbetstillfällen, internationellt företag, 
högteknologiskt, stor utveckling, sätter Sandviken på världskartan 
Närheten - sjöar, skog, Kungsberget, Stockholm, det är enkelt att må bra 
Högbo Bruk - barnvänligt med djur, lekplatser, bad 
Göranssonska skolan - motverkar könsstereotypa utbildningsval 
Biblioteket - fina lokaler, servicen 
Parkbadet - bra möjligheter för liten som stor, kvinna som man, både bad 
och träning 
Bra boendemiljö 
Bra kommunikationer 

Sandvik - kommunens beroende av en stor arbetsgivare och att den 
arbetsgivaren främst attraherar män, man får uppfattningen om en grabbig 
mentalitet, där man inte får sticka ut för mycket 
Arbetsmarknad - könsuppdelad, ensidig och traditionell 
Utbildning - könsuppdelad, ensidig och traditionell 
Idrott - fortfarande lite för mycket fokus på idrott för pojkar/män 

Förändra/arbeta med svagheterna 
Förbättra styrkorna 
Bevara de fantastiska möjligheterna till friluftslivet/miljön som finns här 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?   

SAGA-resurscentrum för kvinnor i Gävleborgs län 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Att Sandviken bestämmer sig för att bli bäst ur ett 
mångfald/jämställdhetsperspektiv, vilket leder till att man lockar till sig alla 
typer av medborgare. Att man inte exkluderas pga kön eller etnicitet etc. Det 
betyder att rätt person hamnar på rätt plats och det i sin tur leder till att 
företag och kommun fungerar bra. Alla både barn, vuxna och äldre mår bra! 

Gävle men arbetar delvis i Sandviken 

Den 21 oktober hade Lena Modin, Samordnare Vision 2025 ett arbetsmöte 
med medlemmar i Sandvikens Stadsutveckling, totalt deltog 24 personer  

Bra idrott och stad  
Bra musikutbud  
Fina fritidsområden (Högbo)  
Fri parkering  
Närheten till allt (Kungsberg, Storsjön, Stockholm, Högbo m.m.)  
Göransson Arena  
Enkel kommunikation mot handlare — kommun  
Bra sammanhållning/samhörighet  
Byggnationer i centrum  
Tillgängligheten  
Generösa öppettider  
bruksmentaliteten  

Tomma butikslokaler  
Tråkig torghandel  
Dåligt med parkeringar  
Lättillgängliga parkeringar i centrum saknas samt skyltar  
Tråkiga arr. I krysset  
Skyltning vid Mosaiken mot centrum = OBEFINTLIG  
Att det inte satsas på lokala företag genom att istället köpa tjänster utifrån  
Närheten till andra köpcentrum/köpmöjligheter (Internet)  
Folk gillar att lämna Sandviken  
Lokaltrafiken — (Resecentrum)  
Lokala styret — Äventyrarna avslut?? Lokalt slarv!!  
Bruksmentaliteten - Jantelagen  

Fler större klädkedjor  
Satsa mer på ungdomar  
Stadskärnan tråkig  
Bättre lokalbussar — inom stan/förorter  
Bussar tillbaka nära centrum (långa sträckor att gå till centrum, framförallt 
för äldre)  
Kvalitativ matbutik  
Rensa, förfina kanalområdet  
Gågatan, gärna torghandel  
Bevara Halloween men kanske bygga mer med olika aktiviteter beroende på 
ålder  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Boendeort 

Medlemmar i Sandvikens Stadsutveckling 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  
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Satsa mer vid Stora Träffen/Sandvikendagarna, uppträdanden/öltält, mer 
som city/handelsfest (kolla tillbaka i tiden, hur det var för ca 10-15 år sedan)  
Uppmärkta handikapparkeringar i city  
Mer liv i centrum  
Kvällsöppna caféer och restauranger  
Släpp in trafiken i city  

Idrottsutbudet/att man satsar mycket på idrott/sport (arenan, skidspår i 
Högbo — dyrt, Kungsberg m.m.)  
Storsjön  
Vårt vackra stads/kommunhus  
Rikt kulturliv — konst+musik  
Hög servicegrad i butiker  
Fri parkering  
Göransson Arena  
Personlig service  

Bli attraktivare för turism och förbipasserande  
Människorna  
Närheten  
Kungsberget  
Parkbadet  
Högbo  
Göransson Arena  
Gör något med Jerntorget  
Att hålla stadskärnan levande 

Föreningen Gästrike Häst har haft ett grupparbete om visionen. Det var 10 
deltagare, 9 kvinnor och 1 man 

Mark, natur, tätt mellan tätorterna men folktomt mellan. Stora 
markområden. 
Nära till service överallt, men ändå gott om plats för anläggningar och 
dylikt. 

Tanken att allt måste ligga vid Storsjön för att vara attraktivt, 
centraliseringen till Sandvikens stad. Bruksmentaliteten och konservatismen. 

Skapa hästcentra som inte är lokaliserade till ridskolor. Förbättra 
samhällsplaneringen så att hästen får plats med ridleder och ridslingor, fler 
ridhus som inte är lokaliserade till ridskolor i kommunens ytterområden. 

Sandvik och den trygghet det ger att ha ett så stort företag i kommunen. 
Göranssonska stiftelserna. 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Föreningen Gästrike Häst 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Tänkt stort! En satsning på hästnära boende för "hobbyhästar", en kunnig 
och långsiktig planering med hästen i fokus. Ta hjälp av de som kan och vet! 
Allt är inte travsport eller ridskola. Se t ex Julmyra gård (www.julmyra.se

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

) 

Det finns många möjligheter här  
En lagom stad  
Ligger i "mitten" av Sverige, nära både till norr och söder  
Många alternativ för intresserade av friluftsaktiviteter  
En påhittig stad - här finns sånt som inte finns i andra städer  

Det karaktäristiska för Sandviken är att politiker och tjänstemän är slarviga, 
framförallt med pengar  
Sandviken känns som "lillebror" till Gävle  
Många verksamheter ex. Högskola, Sjukhus, Tingsrätten flyttar till Gävle  
Ett ensidigt näringsliv eftersom det är en ensidig/begränsad möjlighet till 
arbete, det behövs mer mångfald  
Saknas en musikaffär i Sandviken 

Stadshuset, fasaden måste förbättras  
Flytta kontoren från centrum, ex. till Norrsätraskolan, sälj Stadshuset och låt 
det användas till ex. affärer, aktivitetshus, fler hotellrum etc. på så sätt blir 
också kommunens parkeringsplats fri  
Fyll Jerntorget med liv, med marknad och andra aktiviteter, utveckla 
centrum  
Vad gör Sandvikens kommun unik idag?  
Folkrörelsetraditionen inom sport och kultur  

Bevara det som är bra!  
Musiklivet! 

Den 16 oktober träffade Lena Modin, samordnare Vision 2025, Nina 28 år 
och Claudia 35 år som är inflyttade sandvikenbor. Nina och Claudia  
bokade ett möte med Lena för ett visionssamtal över en fika. 

Många marknader  
Många olika pilotverksamheter  
Storsjön  
Naturen  
Det geografiska läget — nära till mycket  
Mångfald i aktiviteter  
Inflyttarservicen  
Mångfald av människor/kulturer  

Spanskagrupp, ABF 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Visionssamtal med Nina och Claudia 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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- Bruksmentalitet/Jantelagen — svårt att bryta möstret och våga gå sin egen 
väg. Folk  har svårt att ge beröm, svårt för närhet/beröring och lyssnar inte 
på varandra.Du måste ha en ingång — en person som introducerar dig  i 
olika sammanhang, för att du ska känna dig välkommen.  
- möjligheter till fika/café på kvällar och helger  
- dåligt med mötesplatser för människor  

Det finns många guldkorn här men de kan vara svåra att hitta om man inte 
är från Sandviken.  
Mer marknadsföring över aktiviteter i Sandviken med omnejd  
Visa mer vad man har här och var stolt över det  
Använda den mångfald av människor vi har här som frivilliga resurser i 
mötet med människor  
Ordna fler mötesplatser för människor i alla åldrar för allmänna aktiviteter 
och intressen, ungefär som ungdomsgårdarna fast även för vuxna  
Utnyttja möjligheterna med de kända profiler som rör sig här/kommer 
härifrån  

Sport/musik/kultur  
Göransson Arena  
Många kända profiler som rör sig här/kommer härifrån  

Att vi ser möjligheter i förändringar  
Att alla styr mot samma mål och är direkt delaktiga  
Ökad livskvalité i vardagen  
Tilltro till medmänniskor — det skapar trygghet 

Den 9 oktober Mötte Riitta-Liisa Björk, ledamot i kommunstyrelsen 
allmänheten på Björksätra Mitt för att samtala kring visionen. 13 personer, 
7 män och 6 kvinnor i åldrarna 12-83 år, lämnade sina åsikter. 

Göranssonska stiftelserna  
Färdtjänsten  
Olika sportaktiviteter (tillgång)  

Lasarettet står tomt (Avd. 73)  
Bussarna, kollektiv trafik (Högbo, Säljan)  
Bristande kollektiv trafik i Örta/Hantverkarbacken t. ex.  
Norra IP försvinner + Källarbanken  

Bättre kollektivtrafik  
En ordentlig livsmedelsaffär i centrum  
Jernvallen ska heta Jernvallen!  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Björksätra Mitt 

Två kvinnor, 74, 83 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  



 
 
 

288

Valhalla  
Sandviken AB  

Bevarandet av kulturarvet/miljön  

Tillgång till olika idrottsaktiviteter, både sommar och vinter  

Saknar sjukhus  

Få tillbaka sjukhuset  

Sandvik AB  

Befolkningen ökar  

ICA Maxi (Mosaiken)  
Sandvik AB  

Centrum och torget är dött  

Livsmedelsaffär i centrum  

Folk är bra  

Vet ej!  

Trivsamt  

Sjukvården till Gävle  

Trygga Sandviken  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Man, 84 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Man, 29 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Kvinna, 78 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Göransson Arena  

Sandvik AB med huvudkontoret i Sandviken  

Allt finns här  
Idrotten (tillgänglighet — utbud)  

Inget  

Gamla bebyggelser (miljön bl.a.)  

Sandvik AB  

Sandvik AB  

Sandvik AB  

ÄO (åldringsvården)  

Bruket ska vara kvar (Gamla!)  

Högbo  

Spårvagnen från Klangberget/Högbo till Säljan/Stensätra  

Skolgården dålig (Björksätraskolan)  

Förbättra skolan (miljön)  

Bandy  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Man, 63 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Man, 79 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Kvinna, 12 år  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
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Allt 

Inget  

Ingenting  

Inget  

Inget  

Sandvik AB  

Bristande kompetens inom soc. omsorgen  

Bevara Sandvik med huvudkontoret  

Göransson Arena  

Vet ej?  

Många ungdomsgårdar  

Sjukhuset rustats ner  
Svårt att få jobb  
Ej råd att ha kvar Norrsätraskolan 

Norrsätraskolan  
Fungerande sjukhus  

Sandvik AB  

Flera jobb  
Ökat entreprenörskap  

Kvinna, 14 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Man, 65 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Två män, båda 13 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Fria parkeringsplatser  
Trivsamt  
Högbo och Storsjön (nere vid Säljan)  

Lite pengar till skola och äldrevård  

Storsjön utan bebyggelser  
Mer personal till skola och ÄO  

Göranssonska fonderna  

De bästa skolorna och ÄO 

Svenska för invandrare på Centrum för Vuxnas Lärande 
Denna grupp på 13 personer har under en tid arbetat med visionen, de har 
diskuterat och varit ute på stan och intervjuat människor. Vid detta 
arbetsmöte diskuterades frågorna och svaren. Mötet avslutades sedan med 
att eleverna hade en frågestund med Peter Kärnström, kommunstyrelsens 
ordförande.  

Sandvikens styrkor är Sandvikens invånare, som måste välja erfarna och 
duktiga företrädare. Och trogna, ärliga och uppriktiga fullmäktiga som har 
erfarenhet av att bygga fabriker som kreerar arbetstillfällen och arbetskraft 
som minskar arbetslösheten  

Sandvikens svagheter är att det är otillgängligt för arbetslösa att erhålla 
arbeten. 

Jag önskar att utveckla Sandviken till 2025 och öka aktiviteter, förlopp och 
välgångar  
I Sandviken behöver byggas många hyreshus som reducerar hyran.  
När Sandvikens invånare får arbetstillfällen ökar pengarna hos dem som 
ökar skatten och det hjälper och bevarar Sandvikens utveckling.  

En mångfald i idrottslivet  
Stora företag (Sandvik)  
Bra skolor — bra miljö  

Kvinna, 62 år  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Svenska för invandrare på Centrum för Vuxnas Lärande 

Kadir 63 år: 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Nehmat, 47 år: 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Folket hus — biblioteket  
Många och olika affärer  

Saknas sjukhus + dålig vårdtjänst  
Saknas universitet (så man inte behöver åka till Gävle)  
Saknas politikermöte (de flesta människor vet inte hur det politiska arbetet 
går till)  
Arbetslösheten ökar  
Inbrotten ökar också  

Att det ska finnas ett universitet och Kulturcenter  
Förbättra vårdtjänsten  
Att polisstationen kommer tillbaka till Sandviken, för att kunna känna sig 
trygg  
Att man har en chans att få ett jobb  

Sandvik AB som finns i Sandviken — satsar med nya företag och affärer  

Att utvecklas på olika fält, miljö — vård — kultur — kultur — utbildning 
— barnen  

Sandviken är ett mycket lugnt och bra område. Det finns bra tandvård, 
fabriken Sandvik, bra badhus, många fina affärer, bra utbildning, bra dagis 
och grundskolor, barnvård till 1 år, bibliotek.  

Barnvård efter 1år finns inte. Saknar djurpark, saknar högskola, saknar 
klädaffär till muslimska kvinnor och mataffär till muslimer. Alla affärer är 
stängda klockan 6 på kvällen. Bara ett sjukhus och på natten ingen 
akutmottagning och ambulans.  

Jag vill bevara att det är lugnt, skönt och rent  

Att det är lugnt, skönt och rent och att folk umgås bra med varandra.  

Högskola, barnvård efter 1 år, djurpark, klädaffär till muslimska kvinnor, 
mataffär till muslimer, sjukvård på natten.  

Sandvikens styrkor är föreningslivet, idrotten och mångfalden av människor  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

En kvinna: 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

En kvinna: 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Sandvikens svagheter är att jämställdhetsarbetet går långsamt, att 
barngrupperna är för stora inom förskolan och att det råder brist på full 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi behöver även fler 
arbetstillfällen.  

Möjligheten till ett rikt friluftsliv. Sandvik!  
Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
Satsningar på den kommunala servicen såsom utbyggd barnomsorg, skola 
och äldreomsorg, seriösa satsningar på jämställdhetsarbete och på ett 
kulturhus för alla.  

Sandviken har bra väder och snällt folk. Det är lugnt och inte så mycket 
stress.  

Det finns inga svagheter i Sandviken för mig.  

Man måste göra en bättre bio och det finns inte för att spela fotboll  

Idag är bättre än igår.  

Att det i Sandviken öppnas många företag som ger arbete  

Det finns många bra affärer, dagis och skolor. Städning i Sandviken fungerar 
bra och det är jättesnälla människor.  

Arbetslösheten, det finns bara ett sjukhus, polisen är långsam, saknar 
universitet, vägarna, dåliga allmänna kommunikationer, kommunen  

Ordna en mötesplats för alla kvinnor, svenska och utländska tillsammans!  
Bygga mer lägenheter, hitta mer jobb, byta system för skolan, det fungerar 
inte bra.  

Sandvik, annars ingenting.  

Fler jobb till alla, invandrare och svenskar  
Bättre sjukhus och polis  
Jobb, jobb, jobb! 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Man 37 år: 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Två män 33 och 40 år, tre kvinnor 28, 29 och 52 år:   

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Riitta-Liisa Björk, ledamot i kommunstyrelsen har den 13/10 haft ett 
arbetsmöte med Finska Föreningen. Totalt 17 personer deltog, 6 män och 
11 kvinnor.  

Sandvik AB  
Göranssonska Stiftelsen  
Göransson Arena  
Högbo 
SAIK  

Affärer ska vara närmare äldre personer  
Att Sandvikens Sjukhus stängdes, akuten flyttades till Gävle  
Alla större kommunala instanser försvinner  
Sandviken håller på att dö  
Hälsocentralerna flyttades från staden  
Busstrafiken sämre  
Sandvik AB (beroende av endast en arbetsgivare i kommunen)  

Öppna Sandvikens Sjukhus  
Bevara det som varit Sandvikens förr, t.ex. Sjukkassa och Polisstation  
Skolorna ska bevaras  
Försäkringskassan skall vara mer öppen  
Äldrevården  
Storsjön  
Busstrafiken sämre  
Förbättra finska språkets status och ställning i skolan och på 
arbetsmarknaden  
Förbättra omsorg och omvårdnad av finskspråkiga äldre  
Bättre och större föreningslokaler för Finska Föreningen  

Göransson Arena  
Göranssonska Fonder  
Sandvik AB  
Kungsberg  
Högbo  

Öppna Sandvikens Sjukhus som akutsjukhus  
Bästa sjukvård till pensionärer 

Kommunals styrelse 10 oktober med Monica Jacobsson  

Geografin, friluftslivet, närheten till allt  
Liten kommun som har mycket  
Många verksamheter kvar i kommunal regi/offentlig sektor (badhus m.m.)  
Stort aktivitetsutbud både sport, kultur och föreningsliv  
Mycket samlad kompetens  

Finska Föreningen 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?   

Kommunals styrelse med Monica Jacobsson 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   
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Lätt att se andra kommuners möjligheter och Sandvikens svagheter istället 
för våra möjligheter  
Jantelagen  
Otydlig organisation, vem har mandat  
Beroende av Sandvik  
Tar inte till vara på den kompetens som finns  

Att lyssna på medarbetarna i arbetet inför beslut i nämnderna  
Bevara att alla människor har en plats i samhället och förbättra möjligheten 
så att det inte uppstår utanförskap  
Jämställdhetsarbetet förbättras  
Kolla på goda egenskaper i kommunen  
Helheten  

Geografin  
Friluftslivet  
Högbo  
Sandvik med huvudkontor kvar här  
Mycket verksamhet kvar i offentlig regi  

Mönsterarbetsplatser 

Den 9 oktober höll Lena Modin, Samordnare Vision 2025, i samarbete med 
Agneta Winberg ett arbetsmöte. Deltagarna går på en orienteringskurs, med 
svenska som andra språk på Centrum för Vuxnas Lärande. Eleverna var 16 
till antalet och 21-49 år gamla 

Biblioteket  
Skolan  
Säkerheten  
Gratis simskola  
Göransson Arena  
Ridklubben  
Sandvik  
Stadsparken  
Högbo  
Jernvallen  
Hälsocentralen  
Bra studier för invandrare  
Att man bjuder in invandrare att bo här  

Dålig integration (ingen kontakt mellan invandrare och svenskar)  
Arbetslösheten för både svenskar och invandrare  
Det tas ingen hänsyn till dem som har sjal, när man söker jobb eller praktik  
Dåligt med aktivitetsplatser/lekplatser för barn  
Dåligt med utbildningsplatser om man inte har möjlighet att åka långt  
Svårt att utöva sina respektive religioner (finns ex. ingen Moské i Sandviken)  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Orienteringskurs på Centrum för Vuxnas Lärande 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Fler engelska böcker på biblioteket  
Fler direkttåg mellan Sandviken och Stockholm  
Vi vill ha en biljettautomat på Sandvikens station  
Vi vill ha en högskola här, där vi och folk från andra städer blir inbjudan att 
studera  
Det behövs ett aktivitetshus/lekland inomhus för barn  
Ett tivoli som Gröna Lund eller Disneyland skulle vara bra  
Vi vill ha ett internationellt café  
Förbättra så att det blir lättare att få jobb när man kan lite svenska  
  
Bevara att alla invandrare kan gå i skolan för att lära sig språket  
Bevara badhuset, Högbo och Jernvallen  

Göransson Arena  
BJ Arena i Björksätra  
Nya hus i centrum  
De nya husfasaderna i Björksätra  
Högbo  
Storsjön  
Att man utvecklar staden  

Fler aktivitetsplatser inomhus på vintern och vid dåligt väder  
Universitet  
Många klädaffärer för vuxna  
Många fabriker för fler jobb  
Göra annan friluftsanläggning som Högbo, fast mer centralt  
En bra biograf 

Engelskakurs på Centrum för Vuxnas Lärande, 9 pers, 4 män, 5 kvinnor, 
ålder 20-25 år. Diskussion och grupparbete under en lektion.  

Högbo 
Sandvik  
Göransson Arena  
Sandbacka Park  

Vårdsystemet  
Skolorna  
Arkitekturen  
Stadsplaneringen  

Högbo — bevara  
Storsjön — för outnyttjad  
Fler lekparker´  
Mer aktiviteter för barn- och ungdomar inomhus  
Renare gator  
Fler jobb  
Fler museer  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?   

Engelskakurs på Centrum för Vuxnas Lärande 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   
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Mindre trafik i stan — miljö  

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?   
Utveckla Storsjön  
Fler jobb 

Franskakurs på Centrum för Vuxnas Lärande, 10 pers, 5 män, 5 kvinnor, 
ålder 35-40  
Diskussion och grupparbete under lektioner.  

Sandvik  
Högbo  
Badhuset  
Biblioteken  
Bra geografisk placering  
De allmänna kommunikationsmedlen  
Utbildningssystemet  

Dålig kommunikation/relation mellan skola och föräldrar  
Arbetslöshet  
Dålig social integration mellan människor  

Bättre informationskanaler om olika evenemang till alla människor  
Integrationsenheten gör ett fantastiskt jobb men den humana biten saknas 
för nyanlända.  
"Sälj" gärna in Sandviken/Sverige på ett mer positivt sätt för turister och 
nyanlända svenskar  
Väck liv i Sandvikens centrum  
Fler lokala artister i Folkets hus Teatern, plus mer konserter  
Marknad på Jerntorget  
Musiker på gatan  
"Lekland" inomhus  

Större miljöengagemang 

Den 30 september genomfördes grupparbeten på Hyresgästföreningen. 
Monica Jacobsson, ledamot i kommunstyrelsen höll i mötet. 

Stora stabila företag. Idrottsföreningar och alla ideella föreningar  

Resurser saknas till åldringsvård och till svaga ungdomar för att undvika 
kriminalitet.  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag?   

Franskagrupp på Centrum för Vuxnas Lärande 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?   

Hyresgästföreningen 

Grupp 1.    

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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Bevara något av våra grönområden och Storsjöns stränder, bygg inte överallt. 
Tro inte att alla vill bo i centrum. Tänk på barnfamiljerna, kostnaden blir 
för stor.  

Underbar miljö. Kanalen och de grönområden vi vill ha kvar. Vi har 
exempelvis Högbo som har utvecklat exempelvis golf och konferenser. 
Sandbacka Park  

Göransson Arena  
Om ni kan lyssna och samarbeta med invånarna, då blir ni unik i Sverige. Vi 
hoppas på er.  

Sandvik AB  
Föreningslivet  
Natur och rekreation  

Jantelagen  
Beroende av Sandvik  

Bevara naturen  

(Arena) Jernvallen (Göransson Arena)  
Högbo Bruk/Gysinge  

Dialog med medborgarna  

Högbo Bruk, Sandvik AB, Jernvallen, musiken/musiker, Göranssonska 
Fonderna.  

Ungdomshus/vardagsaktiviteter  
Assimilering och anpassning för människor med andra kulturer (att ge 
möjligheter istället för motsättningar)  
Osäker arbetsmarknad  
Nedskärningar i sjukvården  

Sjukvården, ungdomsaktiviteter, bygg- och utvecklingbeslut, Sandvik AB — 
Sandvikens kommun bör var mer tillmötesgående för Sandvik AB´s 
önskemål. Erbjuda bättre boende för äldre och placera detta i ett tidigare 
skede.  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Grupp 2.  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Grupp 3.  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Göranssonska Fonden  

Äldreboendet 
Musiken  
Sjukvården  

Sandvik — Högbo Bruk — Jernvallen  
Musiken genom Kulturskolan  
Göranssonska skolan  
Göranssonska Fonderna till hjälp för alla åldrar  
Storsjön — Kungsberget — IOGT-NTO  

Fritidsgårdar för ungdomar och andra aktiviteter  
Alla arbetslösa  
Nedskärningarna på Sjukhuset  

Bevara Sjukhuset — Sandvik AB — Ungdomsaktiviteterna till varje pris  

Naturområdet Högbo  
Kanalen  
Göranssonska Fonderna  
Industriskolan  
   

Göransson Arena  
Bra boende för äldre bör erbjudas, med de gamla som får vara med och 
planera från början.  

Bostäder  
Föreningslivet  

Beroendet av Sandvik  

Ej bebygga nära sjön  

Göranssonska Fonderna  

Göransson Arena  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Grupp 4.   

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Grupp 5.  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Jernverket, Högbo Bruk  
Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
Helt beroende av Sandvik  
Utflyttningen: sjukhus, polis, skatteverket, försäkringskassan m.m.  

Bevara Gysinge  
Förbättra området kring Kanalen  
Förbättra området kring Stadsparken  
Förbättra centrala stan  

Göranssonska fonderna  

Göranssonska Arenan  

Företag, egna företag  
Miljö — Högbo  
Bostäder  
Idrottsanläggningar  
Skolor — Studieförbund  
Föreningsverksamhet  

Bruksandan finns/försvinner  
Orättvisa hyror  
Exploatering av Storsjöns tomtmark  

Kommunikationen - bussar  

Göranssonska fonderna  
Bra miljö för både vinter och sommaraktiviteter  

Förbättrade sociala institutioner — skolor, sjukvård, äldrevård, vård för 
drogberoende 

2008-09-26 och 27 

Mamma Mu 
Mamma Mu, Kråkan och KRÅKAN 
Mångfald 
Kultur 

Grupp 6.   

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Grupp 7. 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Röster från Stora Träffen i Sandviken 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Estet 
Nyfikna 
Tha Family 
Mc Donalds 
Kulturskolan 
Ungdomarna 
Fina ungdomarna 
Mc Donalds 
Hammar 
Högbo 
Tha Family 
Högbo 
Bangen 
Hammar 
Hemmakväll 
Unika kulturmiljöer 
Kulturskolan 
Det konstnärliga utbudet 
Stort kulturutbud 
Pizza 
Stabilt företag 
Närheten (Högbo, K-berg) 
Kulturskolan 
Närhet/javisst 
Nära till Högbo 
Naturen Storsjön 
MUF- Sandviken 
Drömfabriken 
Bra musiker av alla slag! 
Maria & Emma 
Emma  
Emma Bessemerblåsarna 
Bessemerblåsarna 
Sandvik 
Bra lärare 
Teater Hammar 
Göransson Arena 
Fusion 
Öppna och glada människor som alltid vill 
Ett levande centrum 
Dunker 
Torghandel 
SAIK 
Biblioteket 
Minibandy (som vid FH) på lördagar 

Samarbetet 
För lite pengar till kultur 
Allt utom Emma 
För lite bridge 
För lite istid till Brinkas konståkare 
Svagt stöd till näringslivet 
Lite sysselsättning för unga 
För dåligt med resurser till skolan. Större klasser ger fler problem för många 
barn 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 
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För lite affärer 
Äldreomsorgen (kan göras bättre) 
Att man inte målar stadshuset 
Saknar husläkare 
Flytten från Hammar  
Finns inget bra musikhus för ungdomar 
Sjukvården 
Icke ungdoms utvecklande 
Outvecklad kunskap hos ungdomar 
Tråkiga färger, mycket grått 
"Egna" 
Tråkiga rondeller 
Dålig busstrafik 
Ny dialekt tack 
Får få fontäner När det väl händer något = dålig reklam 
För dåligt liv i centrum 
SJ 
Inskränktheten 
Socialdemokratiska styret 
Dåliga prioriteringar 
Resecentrums placering 
När man inte vågar vara sig själv 
För få papperskorgar! Det skräpas ned 
För höga skatter 

Mamma Mu 
Mamma Mu och Kråkan 
Sandviksmål ( "Ska ru mä elleh?) 
Värmen 
Riita-Liisa 
Hammar 
Sandvik 
Nya Gallerian 
Tha Family 
Nästan Alla är snälla 
Biblioteket 
Bondenära 
Dans i skolan 
Tha Family  
Jernvallen 
Högbo 
Kungsberg 
Sandvikens kulturskola 
Nöjesmix 
Badhuset 
Ackes dansskola i Sandviken 
Kulturen  m Musik, folkets hus 
Kanalen 

Tha Family 
Flytta Liseberg hit 
Måla stadshuset 
Roligare uteliv för 50+ typ dans inte bara disco och pub 
Öppna super cool bio typ 3-4D 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 
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Mer makt åt folket 
Tha Family 
Alla vågar vara sig själva ....och bara vara glada 
Flera jobb 
Kulturhuset blir kul att se 
Byggnader piffas till och se fräschare ut 
Enormt stort kulturutbud 
Badhuset 
Fler butiker 
Danshus i Åhlénshuset 
Fler caféer 
Trevliga ställen att vara på för unga 
Jämställt 
Fler stads fester 
Mer resurser till skolan 
Cykelställ utanför Gallerian 
Klätterställningar 
Kvällsöppna ungdomsgårdar och fik 
Skridskoplan i centrum (20x20m) 
Gratis aktiviteter för barn som inte har råd 

Bevara levande city 
Norra IP 
Högbo Bruk 
Bra med gångstigar 
Mc Donalds 
Esteterna på Hammar 
Högbo Bruk 
Hammar gymnasiet 
Gratis parkerig 
Det breda kulturutbudet (mer pengar till kulturen) 
Stora träffen 
Stadsparken (bygg hotell någon annanstans) 
Macken 
Pigge 
Tha Family 
Biografen 
Emma båten 
Biblioteket 
Kanalen 
Renare miljö 
Kulturlivet 
Allt 

Gallerian (ett H&M vore fint) 
Bort med all vuxengalenskap 
Fler affärer 
Levande torg 
Åhlénshuset 
Mer musik 
Mer gatu musik och teater 
Snygga till Sandviken lite 
Fler affärer 
Mer lekparker 

Vad vill du bevara? 

Vad vill du förbättra? 
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Mer pengar till skolan 
Stadshuset 
Rusta stadshuset 
Kroglivet för 40+ eller 35+ 
Stadsparken (bygg hotell) 
Gör stadsparken säkrare 
Att hjälpa barn som har cancer 
Folkets hus (billigare hyra för föreningar) 
Stadsparken 
Sköta grönområden bättre 
Förbättra gångvägar i bostadsområden 
Torghandel 
Bussarna till centrum 
Galleria i Åhlenshuset 
Pengar till kultur, satsa på dans 
Billigare i affärerna 
Upplysta områden så man vågar gå ut på kvällen 
Utelivet 
Pengar åt kulturen - mer musik 
Skolmaten 
Mer poliser i stan på kvällstid 
En central livsmedelsbutik 
Fler askkoppar 
Mer spridda mataffärer 
Mer nöjen på folkets hus 
Separata cykelvägar 
Skola och förskola i anslutning till varandra 

Den 5 oktober träffade Lena Modin, Samordnare Vision 2025, Karen 
Swedish community på kanalkyrkan. Åldern på deltagarna var 13-60 år och 
det var totalt 35 personer, 17 män och 18 kvinnor. Med hjälp av en tolk, 
Tyson Tyson arbetade man i grupper och besvarade frågeställningarna. 

Det är bra att vi har många skolor, mycket sport, affärer, företag och mycket 
mera.  
Det är bra att vi ungdomar får träna idrott gratis  
Ungdomars utbildning är bra  
Att man tar bra hand om invandrare  
Att man har bra och lång undervisning i svenska språket  
Kommunens organisation  
Kanalkyrkan  
Sjukvården  
Skola och utbildning  
Socialtjänsten  
Politikerna  

Det är svårt att få jobb, speciellt för invandrare  
Det är svårt att skapa jobb, företagen anställer inte gärna invandrare  
För mycket cykelstölder  
Ungdomarna som bor i Björksätra saknar busskort till skolan, det är det 
dåliga med det sociala  

Karen Swedish community 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?   

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?   
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Svårt för vissa invandrare innan man kan språket för information och texter 
inte finns på det egna språket  
Svårt att ta körkort på svenska, vissa språk finns översatta men inte 
burmesiskan, dyrt att ta körkort  

Bättre informationskanaler till ungdomar om dans, idrott mm  
Ungdomarna vill ha en plats att träna dans på  
Förbättra chanserna att få jobb  
Göra så att barn och ungdomar inte röker så mycket i skolan  

Skolan  
Kyrkan  
Idrotten  
Sandvik  
Det är vackert  

Fler jobb  
Fler företag  
Att skapa fler jobb och praktik för invandrare  
Ett bra lexikon på burmesiska/svenska som hjälp att lära svenska språket 
behövs 

Åsikter från gruppdiskussion i samband med arbetsmöte kring Lokal 
utvecklingsplan i Österfärnebo 

Sandvik 
Ytterområdena 

Sandvik 
Bruksmentaliteten 
Koncentration till tätorten 

Ytterområdena som Gysinge/Högbo. 
Bra skola med IT 

Göransson Arena 
Satsning på ytterområdena 

Åsikter från gruppdiskussion i samband med arbetsmöte kring Lokal 
utvecklingsplan i Österfärnebo 

Ytterområdena 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?   

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?   

Boende i Österfärnebo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Boende i Österfärnebo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Göranssonska fonderna 

Närheten till Dala Kanal 

Åsikter från gruppdiskussion i samband med arbetsmöte kring Lokal 
utvecklingsplan i Österfärnebo 

Göranssonska 
Sandvik 
IT-satsningen i bl.a. skolorna 

Brutna löften 
Snedfördelning av resurser 
Ekonomin 
Dåliga på att planera, anlitar dyra konsulter men ratar resultaten 
Vet bäst själv 

Fria parkeringar 
Det byggs arenor i sta´n 

Få de styrande inne i stan att se hela kommunen 

Moderaterna, kvinnor:5   Män:15   Ålder: 18-77 år 

Närhet, strategiskt bra läge i regionen  
En liten, vital kommun med utvecklingsbara ytterområden  
Sandvik, ett multinationellt högteknologiskt företag med huvudkontoret på 
orten  
Mycket goda möjligheter till ett rikt frilufts-, kultur- och musikliv  
Högbo Bruk, Storsjön, Kungsberget  

Jantelagen i brukssamhället med dess negativa konsekvenser  
Stadskärnan saknas och ytterområdena försummas  
Obalans i styrningen mellan politik och tjänstemän 
Brister i demokratin och i mångfald  

Slå vakt om kvalitéten i skolan och omsorgerna - barn, äldre och 
funktionshindrade ständigt i fokus  
Boendet med mer integrering och mer genomtänkt trafikplanering  
Satsa mer på ytterområdena, decentralisera verksamheterna  
Skapa en levande stadskärna  
Ökad satsning på miljörådgivning  

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Boende i Österfärnebo 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Moderaterna 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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Fortsatt utveckling av entreprenörskap, företagsklimat, upphandling och 
sund konkurrens  

Sandvik, ett multinationellt högteknologiskt företag med huvudkontoret på 
orten  
Göranssonska Stiftelserna med ett ovärderligt engangemang på orten  
Ett rikt idrotts-, musik- och föreningsliv  
Arenorna  

Fortsatt utveckling av samarbetet mellan näringslivet och kommunen, 
matchning av utbildningar bl a  
Satsa mer på ytterområdena, decentralisera verksamheterna  
Landsortsstad i en global utveckling på pendlingsavstånd 
Bejaka och bekräfta Sandvikens kommuns roll i den nu- och framtida 
regionala utvecklingen  
Mera blått - mindre rött!  
Sandviken 2009-01-11 

Personal på Nävergårdens förskola har arbetat med visionen, 13 personer 
deltog. 

Små barngrupper. 
Bra sjukvård. 
Bra rekreationsmöjligheter. 
Bra skolor med små klasser och bra resurser. 
Bra äldreomsorg där par kan bo tillsammans. 

Ett bra sjukhus försvinner, allt flyttas till Gävle. 
Högskolan försvinner, flyttas till Gävle. 
Sjuk- äldreomsorg försämras. 
Dålig framförhållning. 

Miljötänk — kompostering, uppvärmning och bostäder. 
Mångkulturellt. 
Arbetsmiljöfrågor. 
Personalföreningar 

Högbo Bruk: Gratis tillgång till olika aktiviteter och grönområde, sommar 
som vinter.  
Kungsberget: Bra anläggning som lockar åkare från andra orter och städer. 
Göransson Arena: Kultur- och idrottsanläggning för alla. 
Badhuset: Simma, sola, gymma, leka 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag? 

Vad kan göra Sandviken unikt i framtiden 

Nävergårdens förskola 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter, i sätt att tänka och agera, 
som idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens 
kommun? 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter, i sätt att tänka och agera, 
som idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens 
kommun? 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 
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Storsjön: Bad, fiske, båtliv, Emmabåten, skridsko, isfiske 

Kortare behandlingstid av frågor och förslag, snabbare beslut, längre 
framförhållning. 
Vi har politiker med bra utbildning och erfarenhet. 
Ta bort upphandlingsavtalet = att spara pengar. 
Använda kompetenser i kommunen i olika åldrar — generationer. 

Dålig framförhållning, nedskärningar, öppnar och stänger, öppnar... 
förskolor och skolor. 
Många ej påverkningsbara förslag och planer. 
Olika pengapåsar — se helheten på kommunens verksamhet. En ska spara 
en går plus... 
För stora barngrupper inom förskolan. Många kontakter för alla barn. 

Göransson Arena 
Bandy 
Sandvik 
Bangen + rikt musikliv 
Big Band 
Närheten till skog och vatten 
Högbo Bruk 
Den höga kvalitén på förskola och skola 

Förhoppningsvis har sparförslag och nedskärningstider gynnats i nåt 
positivt. 
Göransson Arenan — ska gynna alla invånare. 
Naturupplevelser, Högbo Bruk. 

   
Färg:  brun 
Musik:  fiol 
Känsla:  oroligt 
Tanke:  oklar 
Djur:  orm  
Maträtt: pizza/kebab  

     
Färg:  grön 
Musik:  panflöjt 
Känsla:  lugn 
Tanke:  positiv 
Djur:   älg 
Maträtt:  kalvfilé 

Beskriv i 3-5 meningar vilka nya sätt att tänka och agera som kan 
göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

Beskriv i 3-5 meningar hur Sandvikens Kommuns förvaltningar och 
bolag uppfattas av kommunmedlemmarna år 2025: 

Om Sandvikens kommun idag vore en: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 
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10 personer från HSO (Handikappföreningarna i Sandviken har arbetat 
med visionen.  
Utbyggnad — restaurering av Plangården som nyttjas av HSO-
handikappföreningarna i Sandviken — medlemmar antal 1600 i 
handikappföreningarna samt alla övriga, huvudsakligen äldre och andra som 
upplever ensamhet och där kan umgås. 
En vision är att jämföra med Kratte Masugns konferensanläggning Sunny 
Beach där det finns Spa med solljus, bad, massage och en "semesterlik" 
miljö. Den ljusanläggning. Ljusrum som t.ex.  personer med psoriasis 
behöver, kan inrymmas där. 
  
Lokaltrafiken ska vara helt anpassad för personer med funktionsnedsättning. 
Alla trottoarkanter — avfasade. 
  
Alla affärer tillgängliga. 
  
Färdtjänsten ska kunna likställas med lokaltrafiken både i fråga om 
tillgänglighet och avgifter. 
  
Hissar i alla hus som har mer än 2 våningar. 
  
Sjösunda skulle kunna vara den tillflyktsort som är viktig för många. 
Anpassade bryggor samt en utomhusbassäng med lift till. 

Individ- och Familjeomsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna gällande 
vision 2025 enligt följande:  

Kompetent personal  
Väl utvecklad verksamhet och väl utvecklat samarbete inom IFO  
Värnar om de utsatta  
Göranssonska fonderna  

Ensidig arbetsmarknad  
Samarbete mellan nämnder/förvaltningar  
Upplevd otrygghet  

Förbättra, samarbetet mellan nämnder/förvaltningar  
Förändra, samorganisera ex administrationen  
Förändra, mer flexibel arbetsmarknad sociala företag  
Bevara, våra styrkor  
Bevara,...och utveckla samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän  

Göranssonska fonderna  
Många hemmaplanslösningar  
Närhet tillgänglighet  

Minskad verksamhet inom IFO pga. bra förebyggande arbete  
Utvecklad dialog mellan förtroendevalda och medborgarna  

HSO-Handikappföreningarna 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?    

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?    

Vad vill du förbättra/förändra/bevara?    

Vad gör Sandvikens kommun unik i dag?     

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?    
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Ökad upplevd och faktisk trygghet på alla områden 

Närheten till mångskiftande natur. 
Ingemar Dunkers initiativ i olika musiksammanhang 
Sandvik 
Göranssonska fonden 
Parkbadet 
  
1. Högbo Bruk/  Friluftsliv idrott och hälsa drar folk utifrån. 
2. Jernvallen / Friluftsliv idrott och hälsa drar folk utifrån               
3. Kungsberget / Friluftsliv idrott och hälsa drar folk utifrån 
4. Kulturskolan-kulturutbud 
5.Att vi som arbetar i kommunen stannar kvar. 
  
1.Högbo bruk 
2. Satsas på barn och ungdomar 
3.Lagom stor kommun 
4. IT-satsningen 
5. Kultur och fritid 
6. Kungsberget 
7. Storsjön 
8. Gysinge 
  
Högbo bruk utbud av fritidsaktiviteter 
Kungsberget -skidåkning 
3. Parkbadet- gym, simskola för barn, äventyrsbad. Relaxavd. 
Sjöar och badstränder 
Göranssonska arenan , Björksätra friidrottsarena 
  
Kanalen 
Stadsparken 
Högbo bruk 
Parkbadet 
Kungsberget 
Storsjön                                         

1. För lite utbud av affärer  
2. Tråkigt centrum  
3. Stadshuset en skam  
4. Stadsparken —samlingsplats för missbrukare 
5. Satsning på mer fri företagsamhet  
6. Uppresning av kanalen  
  
1.Kanalen - Dåligt vatten smutsigt  behöver röjas sly  
2.Stadsparken — Dålig bevakning om kvällen. Tillhåll för missbrukare  
3.Använda Emmabåten mer 
4.Parkbadet — För dyrt för barnfamiljer , bättre familjerabatter.  

Personal på Brukets och Takläggarens förskola, Sandvikens kommun 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommun brister och svagheter 
och motivera varje svar. 
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5.Kungsberget —Alkohol hör ej ihop med utförsåkning ,bör serveras efter 
att backen är stängd. För dyrt, större familjerabatter. Längre öppettider på 
helger  
  
1 .För stora barngrupper i förskola och skola  
2. Okunniga politiker  
3. För många invandrare på samma område  
4. Otrygghet utomhus kvällstid  
5.Torget och Stadshuset förfaller.  
  
1.Chefsskap , Sortera i röran - rätt person på rätt plats  
2.Pengaran som styr- Var är människosynen?  
3.Kunskapen sitter på golvet- gå därifrån och uppåt  
4 Barnsyn- finns den? Är vi värdiga mot barnen  
  
1.Affärsutbudet  
2. Lönesättningen( bland de lägsta i landet)  
3.Beroendet av Sandvik  
4 .Dåligt samarbete med Gävle  
5. Neddragningen av sjukhuset 

Bra barnsyn- förskola-skola 
Göranssonska bidragen bra äldreomsorg, bra sjukvård, vackra grönområden, 
närheten till övriga större orter- infrastruktur 
  
Gynnsamt klimat för företagande 
  
Stort utbud av kulturella evenemang för alla åldrar - Göranssonska arenan 
  
väl fungerande centrum med ett brett utbud av affärer 
möjlighet att välja boende — nybyggnadtion- upprustning av befintliga 
fastigheter 
  
aktiv stadspark( musik, uppträdande, marknad och café 
  
aktiv torghandel och saluhall i baptistkyrkan 
  
avgiftsfri parkering 
  
småbåtar i kanalen och badplats 

öppen stad- idyllisk stadskärna 
vackert stadshus 
blomstrande torg 
  
Sandvik nysatsning och forskning 
  
resurserna sätts in på rätt plats 
  
Sandviken och Gävle är en kommun 
  
Världsartister på Göranssonska arenan 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo  och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

När en person från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 tänker de på: 
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utökad hotell och konferansverksamhet i Högbo med rikt utbud av 
friluftsaktiviteter 
  
utbrett utbud av idrottsaktiviteter. Kungsberget ,Parkbadet ,Högbo Bruk, 
Storsjön 
  
föredöme inom förskola,  skola,små barngrupper/klasser och utbildad 
personal älderomsorg, sjukvård 
  
alla känner sig trygga utomhus dygnet runt 
  
att förskola/ skola får använda Göranssonska arenan gratis 
  
Sandbacka park är utbyggt och har lockat fler företag till kommunen 

färg:   grå, brun  
musik:   jämmer och elände, Ödessymfonin, moll, pianokonsert i moll, 

Bach tungt stycke  
känsla :  oroligt, låg, deprimerande, otryggt, ruggig  
tanke:   hur ska det bli?, hopplös, hjälp!, tråkig, sinande  
djur:   mullvad, mördarsnigel, svarta änkan, mal, sengångare  
maträtt:  rågmjölsgröt och nubbe, lungmos, flottig pytt i panna, pölsa  

färg:   regnbågens alla färger , grön, solgul,  
musik:   rock and roll, karneval, Vivaldis  fyra årstiderna, Kevin Borg, 

Alice Svensson  
känsla:   tro hopp och kärlek, högt i tak, trygghet, upprymd glädje 
  
tanke:   carpe diem, sprudlande, livskvalitet, nytänkande, hoppfull  
djur:   lärka, påfågel, katt. Gazell, kanin  
maträtt:  marängswiss, exotisk buffè, hummer och champagne, sjötunga, 

storsjölax 

Tillväxtnämnden i Sandviken har diskuterat Vision 2025 och vill i detta 
skede av processen lämna nedanstående synpunkter. Vidare bifogas 
sammanfattningen över de synpunkter som redovisats på de 
arbetsplatsträffar som genomförts inom Tillväxtförvaltningen.  

Sandvik som garant för en stark arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt, och 
för en forskning- och utveckling i världsledande klass. 
Lång verkstadsteknisk tradition inom näringslivet, med hög kompetens och 
stor flexibilitet. 
Sandbacka Teknikpark med teknik- och IT-företag i världsledande klass, 
och en stark tillväxtpotential.  
Närheten till Mälardalen/Östra Mellansverige där 40% av landets 
befolkningsutveckling väntas ske de närmaste 20 åren. 
Stora möjligheter till friluftsliv och rekreation, under hela året. Högbo såväl 
sommar som vinter. Kungsberget som ”Sveriges närmaste Alpina 

Om Sandvikens kommun idag vore: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Tillväxtnämnden  

Synpunkter från Tillväxtnämnden i visionsarbetet 2025 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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anläggning”. Fritidshusboende bland annat kring Storsjön, Öjaren och 
Kungsberget. 
Starka idrottstraditioner och en förenings- och organisationskultur som 
skapar möjligheter till delaktighet och engagemang. 
En ung kommun och ett samhälle som etablerats i huvudsak under 1900-
talet, baserat på handlingskraft och ömsesidighet mellan näringsliv och 
samhälle samt mellan människa och natur. 

En samhällsplanering som präglas av att samhälle, utan längre historisk 
bakgrund, som växt fram punktvis under stark tillväxt under relativt kort tid 
för att sedan stagnera och krympa under ännu kortare tid. Vi upplever att 
detta bidragit till en kultur av handlingskraft, men ibland för kortsiktigt 
handlande. Innebär också ibland avsaknad av konsekvent handlande baserat 
på kunskap och analys, och ibland brist på handlande trots att kunskap och 
analys finns. 
Att många tar för givet att Sandvik ska utgöra garant för Sandvikens 
fortlevnad, utan att det behövs några motprestationer för att detta ska 
fortsätta vara en verklighet. 
Det saknas väsentliga delar i en långsiktigt garanterad kompetensförsörjning 
i världsledande klass, för det lokala och regionala näringslivet. 
Det saknas vissa väsentliga delar av en långsiktig planering för utveckling av 
kommunens infrastruktur, trafikflöden samt energi- och vattenförsörjning. 

Att bevara Sandvik med huvudkontor och FoU-verksamhet i Sandviken är 
helt avgörande för Sandvikens och hela regionens framtid. 
Att se nettoinvandringen från utlandet som en framtida garanti för 
utveckling och välfärd i vår region. Tack vare invandringen från utlandet 
kan befolkningen öka också i vår del av landet, vilket ger underlag till 
handel, innebär att kommun och företag kan rekrytera medarbetare och att 
vi får en sund befolkningspyramid. 
Att utveckla kommunens verksamheter med en ännu högre grad av effektiv 
användning av befintliga resurser, samt ett ännu starkare fokus på utveckling 
av servicen till företagande och entreprenörskap för att skapa ännu bättre 
förutsättningar till ett diversifierat näringsliv.  

 som skapat förutsättningarna för tillkomsten av 
Sandvikens kommun är flytten av Sandvik AB från Högbo Bruk till 
Sandviken. 
En stark industriell tradition och en verkstadsindustri med både bred och 
djup kompetens, som genererar underlag till många service- och 
konsultföretag i regionen. 
Närheten och goda kommunikationsmöjligheter till Stockholm och 
Mälardalen. 

göra Sandvikens kommun 
unikt i framtiden är detsamma som gjort oss unikt historiskt och i samtiden. 

medelstora verk-tadsöretag som klarar den allt starkare globaliseringen 
genom att ha högre kvalitet och närmare till FoU och kompetensförsörjning.  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill Du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 
Ett välmående globalt Sandvik AB med lokala rötter, huvudkontor och FoU-
verksamhet i Sandviken. Det

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
Ett välmående globalt Sandvik AB med lokala rötter, huvudkontor och FoU-
verksamhet i Sandviken. Det viktigaste som kan 

En konkurrenskraftig verkstadsindustri av världsledande klass. Små och 
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sa in Köpmangatan mellan 
Smedsgatan och Plangatan. Öppna Hyttgatan för busstrafik mellan 
Resecentrum och Mosaiken, Norra IP och Sandbacka Park. 

betydligt längre än i Malmö. Skapa en ny rak förbindelseled för bussar, 
gående och cyklister från Göransson Arena över järnvägen vid Resecentrum, 
via Hyttgatan och Mosaiken över riksväg 80 till Sandbacka Park. 

högstadiet till yrkeshögskola, som 
garanterar näringslivet kompetens och leder till arbete för 
kommuninvånarna. En industriskola där ca 50% är tjejer. 

trafik. Genom 
kopplingen mellan boende och kommunikationer kan man bo bra, med 
goda uppväxtförhållanden för barn och ungdomar samt rikhaltiga 
levnadsvillkor för medelålders samt trygg tillvaro för äldre, i Sandviken med 
möjligheter till förvärvsarbete i en större region. 

nde av företag, 
forskning- och utveckling samt yrkeshögskoleutbildning, med 
omkringliggande butiker, bostäder samt företagsanknutet boende.  
Etablerade nationella FoU-kluster och kompetenscentra inom Industriell IT 
och offentliga e-tjänster. 

v Sveriges och Östersjöns viktigaste 
nav för omlastning av godstrafik mellan järnväg, landsväg och sjöväg (Gävle 
Hamn). En trafiknod med direkt koppling till marknader i Asien via 
Ryssland och Finland. 
Attraktiva destinationsanläggningar i form av upplevelse- och 
rekreationscentra som Göransson Arena, Högbo Bruk, Gysinge Bruk och 
Kungsberget. 

kring Kungsberget och Storsjön.” 

Stora visioner föds ofta när problemen är som värst. En styrka mobiliseras 
hos människorna att se om sitt hus och tänka nytt. Och de nya 
tankebanorna har utgått från begreppet långsiktig hållbar utveckling. Vår 
fortsatta utveckling, inte nödvändigtvis uttryckt som tillväxt, har tagit fasta 
på hushållning, kretslopp, mångfald, tillvaratagande av resurser och hänsyn 
till kommande generationer som ryms inom långsiktig hållbar utveckling. 
Naturen har begränsningar som vi måste ta hänsyn till i vårt 
samhällsbyggande. 

Efter den djupa lågkonjunkturen 2008-10, då många på Sandvik AB sades 
upp, beslöt fullmäktige att kommunen målmedvetet skulle arbeta för ett mer 
diversifierat näringsliv. Visserligen klarade sig Sandvik bra ur krisen, men 
man ville ändå minska kommunens beroende av företaget. . 
Nu finns det betydligt fler små och medelstora företag spridda över hela 
Sandvikens kommun. De flesta av dem är högteknologiska, många med 
inriktning mot smarta energibesparande processer och förnybar energi. 
Sandvikens Energi låg redan tidigt i startgroparna med att installera solceller 
på taken hos sina kunder. Numera har de en stor del av husen i kommunen 
sådan utrustning. Den energi en kund inte själv förbrukar säljs till 
Sandviken Energi, som i sin tur levererar kompletterande el vid behov. 

Ett levande och lättillgängligt centrum. Gla

En ”paradgata” mellan kommunens storheter Sandvik, Göransson Arena och 
Sandbacka Park. Sandvikens ”Turning Torso” ligger efter marken och är 

En Industriskola i världsledande klass, från 

Attraktiva bostäder i anslutning till stråk med kollektiv

En kontinuerligt växande Sandbacka Teknikpark beståe

Ett ”Railport Sandviken/Storvik” som ett a

Attraktivt fritidshusboende bland annat 

Miljöpartiet  

Vision 2025 — Sandvikens kommun  

Ett diversifierat och högteknologiskt näringsliv 
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Nya bostadsområden har planerats så att de har bra och snabba 
bussförbindelser till Sandvikens centrum och de större arbetsplatserna. 
Särskilda cykel- och gångstråk binder samman bostäder, skolor, affärer och 
arbetsplatser. 
På 2010-talet började Sandvikens kommun särskilt satsa på att bygga 
bostäder där det var nära till pendeltåg. Mellan Gävle och Sandviken är snart 
den nya snabbspårvägen färdigställd. Nya bostadsområden har planerats så 
att de har bra och snabba bussförbindelser till Sandvikens centrum och de 
större arbetsplatserna. Den utmärkta kollektivtrafiken i kommunen har 
medfört att många valt att bosätta sig på de mindre orterna och på den 
tätortsnära landsbygden. Därmed har underlaget särskilt för skolor och 
dagligvaruhandel förbättrats väsentligt på de mindre orterna.  
Sandviken har under åren satsat mycket på grönområden och trots att det 
har byggts en del i centrala Sandviken har staden behållit sin gröna karaktär. 
Alla nya hus sedan början av 2010-talet är energisnåla miljöhus, Då beslöt 
kommunen att allt nybyggande skulle ha en sådan profil, eftersom 
Sandviken gått med i sammanslutningen Sveriges energi och 
miljökommuner. Kommunen har numera tagit ställning för en nollvision 
för CO2 utsläpp. Bilar som går på el eller biobränsle är vanliga på gatorna. 
Många arbetsgivare har eluttag vid sina parkeringsplatser för laddning av 
personalens fordon.  

Kommunerna i Västra Gästrikland har sedan flera år ett nära samarbete om 
näringsliv, kultur, utbildning och miljöfrågor. Exempelvis har man 
gemensam gymnasieskola och vuxenutbildning. På så vis har eleverna stora 
valmöjligheter och kan specialisera sig. I mitten på 2010-talet bildades 
Vuxenutbildningen i Västra Gästrikland. Även med Gävle sker allt mer 
samarbete.  
Eftersom klimat- och miljöfrågor har mycket hög prioritet har alla 
kommuner i Gästrikland börjat samarbeta och anställa gemensamma 
specialister inom dessa områden.  
Humanism och äldreomsorg 
På grund av att det finns så många äldre äldre i kommunen har man 
utvecklat olika inriktningar inom äldreomsorg. All verksamhet genomsyras 
av en tydlig humanistisk människosyn. Den enskilda människans önskemål 
och behov har satts i centrum. Ett omfattande folkhälsoarbete har bidragit 
till att äldre är friskare längre. 
Flera boendekooperativ har bildats bland annat för att tillvarata äldres 
intresse av att gemensamt utöva kulturella aktiviteter samt att tillgodose 
behovet av vård för en del invandrargrupper med personal som talar deras 
modersmål.  

I Sandvikens kommun har det alltid funnits en omfattande 
kulturverksamhet, speciellt inom musik och litteratur. Kulturen har fortsatt 
att utvecklas och fått stor betydelse för den öppna och innovativa atmosfären 
i kommunen. 
De många högteknologiska företagen och det kulturella klimatet har 
inneburit att människor från många olika länder nu bor i Sandvikens 
kommun. Nyfikenhet och öppenhet mot andra kulturer och sätt att leva är 
påtaglig. 

Boende och kommunikationer 

Samverkan med andra kommuner 

Kultur och mångfald 
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År 2025 har Sandviken tagit rollen som den trygga kommunen, där 
idéer möjliggörs. Beslutsvägarna är korta och frågor hanteras direkt, oavsett 
till vem de ställs. Boendet är mångfacetterat och erbjuder en stor variation 
som visat sig uppskattas av alla individer.  
  
Gods- och personalflödet från öst har funnit sin naturliga införselväg över 
Gävle hamn som kopplas direkt mot Atlanten och Oslo över en väl utbyggd 
Europaväg 16. 
  
Sandvik AB har kommit över den "finansiella svackan" från tidigt 2000 tal 
och är världsledande verkstadsföretag med blomstrande internationella 
kontakter. Tillsammans med sina underleverantörer har de hjälpt till att 
bygga upp området till att vara en ledande attraktionskraft både nationellt 
som internationellt. Mångfald och utveckling går hand i hand. Inget verkar 
vara omöjligt i den kreativa miljön.  
Den internationella pluralismen nyttjas framgångsrikt i marknadsföringen.  
  
Både de egna drivna kommunala skolorna som de friskolor som finns 
etablerade har utvecklade internationella kontakter. 
Entreprenörsskapsutbildningen i samarbete med Universiteten Luan I Kina 
och  Chicago USA har bildat skola för hur den skapande miljön kan 
påverkas. De R & D satsningar som kommer genom Sandvik AB och inte 
ryms i deras sortimentsprodukter "avknoppas" och förädlas vidare genom 
entreprenörsutbildningen. 
Närheten till Mälardalen nyttjas så att hela Jernvallenområdet sjuder av 
idrott där gymnasieutbildningen spetsats med idrottslig profil. Ungdomar 
söker aktivt Sandviken som sitt förstahandsval. Göranssonska Arenan har 
blivit ett välkänt "varumärke" med status. 
  
Sandbacka Park konceptet har visats sig vara en framgångskoncept under 
alla år och är "dragare" för nya företag in i sina kontinuerligt utbyggda och 
flexibla lokaler. 
  
Kollektivtrafiken med tåg har sedan många år tillbaka fortsatt ökat inom 
det som kallats "nian" och omspänner Uppsala-Gävle-Sandviken-Falun-
Borlänge-Västerås-Örebro med halvtimmesavgångar och ekonomiseras helt 
med biljettintäkter och utan skattemedelstillskott. Resecentrum har vuxit 
fram som ett föredömligt servicecentra allt sedan kommunen flyttade dit sitt 
turismkontor och insåg att kollektivtrafiken måste ha ett levande centra. 
Från Resecentra finns en tydlig skyltning mot de olika delarna av staden. 
Både norrut som söderut över en cykel- och gångväg mot Göransson Arena 
och hälsans stig som till motionsspår som löper efter Storsjön  
Den regionala busstrafiken följer Gävlevägen och nyttjar Storgatan i sin fulla 
sträckning mot och från Resecentra. Det har gett god logistik försörjning till 
Sandbacka Park, till Centrum som till Gymnasiecampus. 
Ett separat godsspår går från Sundsvall ned mot Skåne och har bidragit till 
att företagen fått flera goda infrastrukturella möjligheter att nyttja till den 
växande internationella marknaden.  
Sandviken Centra har blivit en intressant handels- som boendecentra där 
det mindre torget mellan det fortfarande fungerande Stadshuset med service 
för företagande och tillväxtfrågor öppnar sig mot det mindre torget där den 

Centerpartiet  

Vision 2025  -  en röst från Centerpartiet, Sandviken 
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gamla f d kyrkan nu blivit en trivsam saluhall med liv och rörelse. Delar av 
Hyttgatan har fått tak och blivit till en Galleria där folk umgås och trivs.  
  
Kungsbergssatsningen har efter flera år medfört att den alpina 
turismmarknaden flyttats från Sälen/Åre området till det mer för Mälardalen 
lättillgängliga gästrikeområdet.  
Cykelvägen runt hela Storsjön har bidragit till att allt flera kombinerar 
natur- som friskvårdsintressen. Väg 272 har byggts ut som alternativ väg till 
Uppsala och har en avgörande del i att även ytterområdena årligen ökar i 
invånarantal. 
    
Gysingeområdet med sitt “Vita Bruket" drivs till 100 % av entreprenörer 
som både samverkar som konkurrerar. Området har blivit känt för sitt 
entreprenörskap och är en port både mot söder som mot norr. Det 
naturnära boendet har blivit en framgångssaga. 
  
I Sandviken vågar man satsa - ett misslyckande ses endast som en naturlig 
del i att våga fortsatta vägen till framgång. 

Socialdemokratiska partiet i Sandviken har under hösten 2008 på olika sätt 
jobbat med visionsarbetet för kommunen. Visionen har varit utlämnad till 
alla kommunmedborgare för att skapa delaktighet i att forma vår 
gemensamma framtid vilket vi tycker är mycket bra. 
Vi förmodar att det kommit in synpunkter från enskilda partimedlemmar 
och eventuellt från våra föreningar men vi vill också lämna ett förslag från 
arbetarekommunen. 
  
Vår utgångspunkt har varit att inte skriva något i visionen om kommunens 
kärnverksamheter då det är sådant som helt enkelt ska vara bra. Vi nämner 
inte heller sådant som tillgänglighet och jämställdhet då vi menar att det är 
självklarheter. 
Vi vill därför i detta dokument bara ge ett förslag omkring hur en kortfattad 
visionstext skulle kunna formuleras enligt följande: 

Vi vill att kommunens innevånare verkligen ska känna att det är vår 
gemensamma kommun, det är alla vi som bor här som bestämmer hur vi vill 
leva. 
I Sandviken lyssnar vi därför på alla innevånare och ger alla chansen att 
påverka genom demokratiska arbetsformer. 
Delaktighet är Sandvikens kännetecken! 
I vår kommun är det viktigt att alla kommundelar hålls levande genom 
mångas engagemang i utvecklingen. 
Alla delar av vår kommun är viktiga för oss alla! 
  
Hos oss är det dessutom viktigt att vara en del av världen, ta vara på andras 
kunskaper och sprida våra erfarenheter. 
Vi lär av omvärlden och lever i omvärlden! 
  
I Sandviken är vi innovativa på alla områden, här finns idéerna och de 
kommer från alla samhällssektorer. 
Vi tar tillvara allas kraft och kreativitet och skapar det nya tillsammans! 

Socialdemokraterna  

Förslag omkring "Vision 2025 Sandviken" 

Vision 2025 — Sandviken ser många vägar till framtiden! 
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Vi ser det livslånga lärande som en avgörande faktor för framgång, från 
vaggan till graven.  
I Sandviken ges alla chansen till utbildning — bildning!    
  
Vårt Sandviken erbjuder en livsmiljö utöver det vanliga. Natur för 
fritidsupplevelser, kultur för själsliga upplevelser, idrott för kroppens 
välbefinnande. 
I Sandviken mår vi bra till kropp och själ! 
   
Åke Söderman  
Ordförande socialdemokraterna Sandviken 

Sammanfattning av synpunkter som framfördes vid träffas med Kommunals 
arbetsplatsombud 3 och 5 november 2008 
Ca 60 personer i varierande åldrar från -30 till + 50. Majoritet av kvinnor 
Frågorna som ställdes var 
Vilka svagheter har kommunen som arbetsgivare 
Vilka förbättringar/förändringar behövs 
  
Samma synpunkter kommer fram från flera, en genomgående synpunkt är 
att det är stora brister i delaktigheten i budgetarbetet. 
Har också lagt till en rubrik, övrigt, som inte direkt har med förhållandet 
arbetsgivare/arbetstagare att göra 

Ekonomin 
Dålig framförhållning — verksamheter stänger och öppnar 
Det köps in nya och för dyra möbler, användbara kasseras (vi bör inte 
upphandla dyrt och obekvämt) 
Dyrt med byten av chef — "var tar de gamla vägen" 
"Vad kostar alla konsulter?" 
Den bristande framförhållningen inom ekonomin — för kortsiktigt 
tänkande 
Kostnaderna följer inte verksamheten, ex vid "toppar" och "dalar" 
Personalen inte delaktig i ekonomin på resp. arbetsställe - gäller inköp av 
diverse utrustning 
Semesterstopp pga. av svag ekonomin (fast man behöver vila och möjlighet 
att ta hand om sig själv och familjen) 
Svårt med uttag av semester (orörd) pga. av brist på vikarier 
Att man som anställd i kommunen och har egen firma inte får utföra 
uppdrag åt "sin" kommun 
"Var tar förslag vägen?" 
Finns inte utrymme och plats för diskussioner 
Brist på delaktighet i budgetarbetet på egna arbetsstället 
Bristande delaktighet i beslut — "de kommer uppifrån" 
Vikarieanskaffningen. (konverterade tas ej in snart) 
Slut på pengar i slutet av varje år?? 
Kortsiktiga lösningar 
De ofinansierade tjänsterna borde komma med i budgeten 
Chefer saknar kunskap i lagar och avtal — ingen chef borde anställas som 
saknar dessa kunskaper 
Dåligt bemötande av vikarier i äldreomsorgen 
Att det "naggas" på kvaliteten inom äldreomsorgen för att nå nollresultat 
Det verkar som inkompetenta chefer flyttas "runt" på olika tjänster 

Kommunals arbetsplatsombud 

Svagheter/Brister 
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Orättvist att inte politiker har karensdagar — samma rättigheter och 
skyldigheter borde gälla 
Varför låg lön vid arbete med människor och hög lön vid arbete med "döda" 
ting 
Obefintligt samarbete personal — ledning 
Det finns inget samarbete mellan olika instanser som T.ex. mellan personal 
— chef — landsting — skola — politiker 
Fast personal och vikarier uppskattas inte, inget värde i det jobb vi utför 
Dåligt ledarskap bland enhetschefer och rektorer 
Dåliga personalrutiner, vanor 
Bristfällig information från chefer och rektorer 
Dåligt samarbete mellan rektor och chef 
Känsla hos oss "på golvet" att tjänstemännen inte riktigt följer de politiskt 
lagda riktlinjerna 
Det finns många som vill bestämma men "som vill stå till svars" Politikerna 
säger att det är en verksamhetsfråga och enhetscheferna säger "det har 
politikerna bestämt" 
Om man som anställd i kommunen vill engagera sig i beslutsfattandet tar 
det så mycket tid att "livspusslet" inte går ihop och då avstår man fast man 
egentligen vill 
Ogenomtänkta förändringar inom handikappomsorgen 
Man skyller på att det inte finns pengar till äldreomsorg, skola och 
barnomsorg 
För lite personal och för stora barngrupper 
För lite personal inom äldreomsorgen 
Chefer behandlar personal olika fast det kan vara samma problem 
Kommunikation/tillgänglighet kring personer 
Jantelagen — Negativt tänkande — man får bara höra att man kostar 
pengar 
Skillnaderna i personalförmåner inom samma yrke men olika arbetsplatser 
Får inte ta in vikarier som håller på att konverteras — vikarierna tröttnar 
Personalen inom äldreomsorgen "springer fortare" när det behöver sparas 
och det leder till sjukskrivningar 

Inte öronmärka pengar 
Utbildning när vikarier sätts in 
Utbilda personalen i hälsa 
Ge varje enhet en påse med pengar som de kan omfördela själv 
Resonera med personalen om budgeten så vi har möjlighet att påverka 
Gemensamma utbildningar i lagar och avtal för arbetsplastsombud och 
chefer 
Mer delaktighet i budgetarbetet från början och inte bara få information 
Mer och bättre information generellt sett 
Utbildning för personalen påfyllning behövs för att skapa ny energi 
Lägg in de ofinansierade tjänsterna i budgeten 
Sätta in tidigare resurser när det gäller ungdomar 
Utökat inflytande och insyn i verksamheten, skapa möjlighet att påverka 
innan beslut tas 
Bättre och seriösare vikarieanskaffning 
Utarbeta planer för samarbete mellan kommun och landsting 
Bättre rekryteringskrav vid tillsättande av enhetschef 
Gemensamme utbildningar med chefer och personal samt med personal från 
andra verksamheter/arbetsplatser 
Samordnat rekryteringssystem 

Förändringar/Förbättringar 
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Inte "gena" i kurvorna när det gäller arbetsmarknadens lagar och avtal vid 
T.ex. arbetstidsförläggning, minimibemanning, semesteruttag mm 
Tydlighet 
Delaktighet 
Inflytande 
Tydligare information — berörda får samma information i möjligaste mån 
vid samma tillfälle 
Inte bara fråga oss om olika saker, viktigare att lyssna på oss 
Förklara varför det T.ex. inte finns pengar, blir semesterstopp osv. 
Små enkla enkätundersökningar (anonymt för de som vill) 
Alla anställda är lika mycket värda och ska bemötas så 
Prata med personalen vid neddragningar om de har förslag på vad som kan 
dras in eller sparas på 
Prioritera barn och äldreomsorg vid neddragningar 
Dåliga chefer ska inte ha nya chefsposter eller personalansvar 
Inför s.k. "solstrålar" — ungdomar som inte fått sommarjobb kan T.ex. gå 
ut med äldre och liknande. (detta finns i Ludvika) 
Klassfarfar/morfar — extra resurser — elevassistenter i skolan 
Kostnader för vikarier ska budgeteras 
Teambuilding för personalen 
Inte bara ettårsbudgetar utan ha ett längre perspektiv — då går det spara 
mera 
Våga vara en god förebild för en god skola mm, vara positiv 
Vikariepool 
Sakkunniga i rätt nämnder 
Mer pengar till barnomsorgen för att förebygga att barnen hamnar hos soc 
Mera pengar till personalvård 
Öppna gruppbostäder inom handikappomsorgen. Bra för brukarna — 
socialt liv, kan vara själva i sina lägenheter om de vill men har ändå tillgång 
till personal=trygghet 
Personalen har på så vis också stöd av varandra. Billigare än personlig 
assistent 
Övertalig personal kan jobba inom äldreomsorgen 

För få idrottshallar för flickor 
Kollektivtrafiken en skam (skolbuss mellan skolar) 
Kollektiv mellan de olika bostadsområdena i centrum 
Parkeringar i stan för de boende 
Vi vill ha en levande stadspark 
Vi vill ha ett levande Folkets Hus 
Mer spontanidrott/aktiviteter för ungdom oavsett ekonomisk bakgrund 
Problem med tillgänglighet för handikappade i T.ex. affärer och offentliga 
lokaler 
Det är synd att folkrörelseidén håller på att bytas ut mot "gymidén" 
Folkrörelseidén: Ideellt arbete, man hör till och identifierar sig själv i en 
grupp 
Gymidén: Jag packar väskan, tränar, duschar, packar väskan och går hem. 
Jag engagerar mig inte som ledare i andra grupper, städar inte, står inte i 
något chokladhjul på matchdagarna osv. Och ingen arbetar ideellt utan alla 
betalar rejäla avgifter för att man ska kunna ha någon anställd som T.ex. 
städar och så struntar man i chokladhjulet. 
Sjukvården är åt h-e. Vi ska jobba för att hålla oss friska, vi har inte råd att 
vara hemma när vi är sjuka fast vi behöver. Det kan sen leda till att vi blir 
långtidssjukskrivna. 

Övrigt 
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Överlag mycket positiva kommentarer; natur, kultur och fritid nämns ofta 
särskilt. 
Bra med sporter för ungdomar (tre grabbar m16)  
Det kommer att bli bra med konserter i nya arenan (tre grabbar m16)  
Det är bra i Sandviken — men bygg inte någon Postterminal bakom Willys 
(m70)  
Sjukvården kunde vara bättre (m65)  
Framtida utveckling för Sandviken  
Bättre barn och äldreomsorg (k40)  
Bättre skola — mindre barngrupper (k40)  
Sjukhuset skall användas bättre (k40)  
Premiera nytänkande (m45)  
Lös trafikproblemen vid Sandbacka Park (m40)  
Väghållningen för cyklister och cykelvägar måste förbättras (m45)  
Arenan klar 2008 — den skylten måste bort! (m30)  
Saluhall på Jerntorget (m45)  
Utveckling av torget och Centrum (m45)  
Stadshuset måste snyggas upp (m45)  
Kulturlivet viktigt! Inte bara idrott. Konserter och mässor i nya arenan ser vi 
fram emot! (k50)  
Gör nåt åt Kanalen. Båtplatser vi nya området Kanalgränd. Föreningar och 
privatpersoner kan satsa på uppsnyggning — man får en begränsad del att ta 
ansvar för. (k55)  
Gärna mer folk till kommunen (m16)  
Mer affärer i Centrum (m16)  
Skolan måste utvecklas; gärna friskolor som jobbar under samma villkor som 
kommunala men kommunen har ändå ett huvudansvar (m26)  
Centrum utvecklas liksom Björksätra/Norrsätra. Göranssonska arenan blir 
bra! (m26)  
Viktigt att alla har jobb. (m55)  
Skola och äldreomsorg skall utvecklas (m55)  
Göranssonska en bra satsning (m55)  
Ett bra samarbete mellan skolan och idrotten är viktigt! (m40)  
Viktigt att den mindre företagsamheten utvecklas inte bara Sandvik  (m45)  
Bygg Galleria av Stadshuset. Utveckla Centrum (k40)  
Idrotten måste få bra förutsättningar, t ex för innebandyn kan det göras 
mycket mer (m50)  
Bra skola viktigt. Satsa på ungdomsverksamhet. (m40) 
Gör motorstadium av Jernvallen (m40)  
Bättre restauranger. Utveckla centrum (m30)  
Öppenhet och samarbete! (m35)  
Skolan och jobben viktigast (k35)  
Bättre politiker (m65)  
Bättre ekonomiska villkor för små idrottsklubbar (m65)  

Mycket bra att leva i  
Det finns utvecklingsmöjligheter  
Bra i allt  
Bra, trivs här, omgivningen  
Väldigt dåligt med pengar, indragningar i äldreomsorgen, 
personalminskningar- oroande  
Tråkigt, bott här för länge - skolan är bra  
Bra, det mesta finns  

Synpunkter från bandymatchen 9 januari 

Hur upplever Du Sandvikens kommun? 
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Ganska bra, men samtidigt litet tråkigt - det ordnas mycket, men 
folkintresset är litet - öde i stan  
Lagom stor, trivs i kommunen, nöjd med biblioteket och utbudet, missnöjd 
att stadskärnan försvinner - utarmas  
Bra, trivs bra, dagis jätte bra - barnvänligt  
Oro för framtiden, flera barn som inte mår bra - färre personal och klasserna 
blir större  
Saknar satsningar på ytterområden, alltför mycket centralicering — dålig 
satsning på seniorboendena på ytterområdena  
Vet ej  
Bra, Parkbadet, Högbo m m  
Positiv, bra utbud t ex Parkbadet, Högbo, Jernvallen m m  
Ganska bra att leva i, bra möjligheter till motion och div idrott  
Bra att bo och leva i  
Nämn något Du vill ska utvecklas i framtiden? 
Kommunikationen mellan människor - döda Jantelagen!  
Riktig innebandyhall  
Skolan är alltid aktuell, äldreomsorgen likaså  
Äldreomsorgen och dagis  
Bättre motivering att satsa på handikappade  
Större stad, flera ungdomssatsningar  
Skolan  
De är så mycket... centrum, större gemenskap - alla ska med  
Större satsning på skolan, arenan ska bli ALLAS  
Man ska satsa mer på dagis/skolan - barnen är vår framtid  
Satsa mer på ytterområdena — seniorboenden t ex  
Vet ej  
SAIK ska ta SM-guld  
Bättre allmänna kommunikationer  
Kommunikationer, bussar till Valbo t ex, bättre närsjukhus med tillgängliga 
läkare  
Kvinnor: 11, ålder: 31, 48, 50, 38,16, 15, 13, 66, 60,30, 40 
Män: 6, ålder: 50, 20, 27, 47, 60, 10 
Bostadsort: Sandviken 12, Tierp 1, Årsunda 2, Järbo 1, Kungsgården 1 
 

   
Man 18 och man 19, Sandviken 
1. Bra träningsmöjligheter. Skolan är bra. 
2. Möjligheter att spela fotboll inomhus. Stadsparken inte bra, med folk som 
sitter och dricker. Kanske mer butiker i stan. 
  
Man 13 och man 13, Sandviken 
1. — 
2. Mer ishockeyrinkar. Idrottsinriktning i grundskolan. 
  
Kvinna, 60, Uppsala 
1. Positivt! 
2. Konkurrensen med Valbo inte bra. Viktigt att behålla småstadskänslan! 
  
Man, 74, Hofors 
1. Bra med idrott. Fotbollen lite sämre, svårt att behålla bra spelare. Idrotten 
är viktig! 

1. Hur upplever du Sandvikens kommun? 

2. Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden? 
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2. Förbindelser Hofors-Sandviken. Varför inte en bandybuss från Hofors? 
Nu är det lite omständligt att ta sig till match om man inte kan köra själv. 
  
Man, 68, Sandviken 
1. Positivt med att våga saker, t.ex. Arenan, Högbo bruk. Idrotten är viktig. 
2. Tillgången till is/idrott inte så stor i alla delar av kommunen. Viktigt att 
ha utrymme för idrott i lekmiljö. Plogning av sjön för skridskoåkning borde 
fortsätta! 
  
Kvinna, 62, Sandviken 
1. Tycker det är bra, saker fungerar bra. 
2. Centrum — fler affärer. Viktigt att behålla det som finns! 
  
Kvinna, 74, Falun 
1. Åker hellre till Sandviken än till Falun och handlar. Bra 
shoppingmöjligheter. 
2. — 
  
Man, 56, Sandviken 
1. Bra! Barnvänligare än Gävle. SAIK. Bo ute på landet, nära till stan. 
Ridning bra! 
2. Busslinjerna — kollektivtrafiken. Viktigt att kunna pendla utan att 
behöva ha bil. Kan ibland vara svårt att få bussarna att klaffa med varandra. 
  
Man, 60, Uppsala 
1. Liten, trevlig, välordnad. Högbo bra! Kungsberget. Bra med motorvägen. 
Nya arenan bra. 
2. — 
Man, 73, Gävle 
1. Ganska bra. Kulturlivet bra — musiken, jazzen, jazzfestivalen, 
Kammarmusikfestivalen. Symfoniorkestern. SAIK. Göransson Arena. 
2. Hotell till Arenan! 
  
Man, 45, Sandviken 
1. Fungerar bra utifrån ett föräldrapersektiv. Har hittills varit en bra 
idrottskommun. Vi är kanske på fel sida Dalälven när det gäller jobb. 
2. Bussförbindelser måste bli fler. Viktigt att satsa på idrott för att få 
ungdomarna kvar. 
  
Man 59 och man 60, Täby 
1. Tänker på bandy, Sandvik, Kungsberget — positivt! Jobbar med IT i 
skolan. 
2. — 
  
Man, 60, Sandviken 
1. En kommun med penningmässiga problem, minskande inkomster, 
pengarna vill inte räcka till. Satsningar finns, kan bli ett lyft. Kommer 
Arenan att hålla ekonomiskt? Svårt med Sandvik, vi är för beroende av ett 
företag. 
2. Basverksamheterna måste ha ett bra rykte. Attraktiva bostadsområden. 
Arbete för unga. Högskola ska också kunna innebära jobb i Sandviken. Mer 
livskraftiga arbetsplatser. Servicenivån i stan måste öka — fler butiker. 
Förbättra trafiken vid vårt "nya" centrum. Idrottsplats i norra delen av stan, 
för ungdomar. 
  
Man, 60, Stockholm 
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1. Göransson Arena ett stort lyft. Många pratar om det i Sthlm. Kommer att 
sätta Sandviken på kartan. 
2. Bandyn! Konserter (genom arenan) med bra artister. 
  
Man, 70, kvinna 72, Harmånger 
1. SAIK och Sandvik viktigt för att sätta Sandviken på kartan. 
Kulturutbudet litet. Arenan kan bli väldigt bra, konserter mm. Big band. 
Högbo — mycket bra! 
2. Kulturutbudet. Marknadsföra SAIK mera. 
  
Man, 38, Sandviken 
1. Trevlig och öppen kommun. Inflyttarservicen mycket bra! Skolorna bra, 
ett lyft jfrt med Uppsala, även om tempot är något lägre. 
2. Parkbadet måste fortsätta vara ett bra alternativ för barnfamiljer, och inte 
fortsätta med prishöjningar. Grundskolan och barnomsorgen verkar gå åt fel 
håll. Profilering av skolan — t.ex. "Vi ska ha den bästa skolmaten i landet!" 
  
Kvinna, 39, Uppsala 
1. Bandy, Kungsberget — trevligt! Känns som att det satsas mycket på idrott 
för ungdomar. 
2. Fler arbetstillfällen. Mer sjukvård — kan ge fler jobb. 
  
Man 17, man 17, kvinna 17, Sandviken 
1. Skolorna bra. 
2. Mer affärer, handlar hellre i Valbo eller Gävle. 
  
Kvinna, 15, Sandviken 
1. För litet 
2. Fler affärer 

  
Bra                                                                                                                                
Rätt okey                                                   
Trevlig                                                                                                                           
Trevlig                                           
Okey                                             
Hyfsat        
Skaplig                                   
Rätt okey                        
Rätt okey                 
Okey                                                            
Torftig                
Nöjd i stort     
Bakåtsträvande            
Händer för lite            
Sköter ekonomin dåligt                     
Bra utbud                    
Dålig på omsorg, barn- och äldre                                                                          
Dålig på omsorg, barn- och äldre                           
Skaplig                                                                             
Okey                                                            

 

 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 
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Bra läge i landet                                                                                                           
Bra kommunikation 
Nära till friluftsliv 
Saknas en förankring bakåt, historiskt hos ungdomar 
Kul med satsningen på Göransson Arena                                               
Småtråkig 
Bra omsorg 
Bra med kultur och fritid                                                                         
Helt OK att bo i 
Göransson Arena positiv 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden? 
Idrott åt alla                      
Att folk ska sluta gnälla? 
Kommer inte på något                                           
Kommer inte på något                                           
Att äldrevården vidareutvecklas/förbättras       
Mer liv på stan, mer dans                                      
Mer liv på stan. Dans på Valhalla                        
Satsning på ungdomar. Ej bara idrott                  
Bra som det är                                                         
Fler klädbutiker, större nöjesutbud etc.          
Bättre bussförbindelser till ytterområdena         
Bättre utnyttjande av  Storsjön, Högbo..           
Satsning på fler butiker, även livsmedel i centrum. Ej bara bostäder 
Förbättra/utveckla omsorgen                                                                                     
Gör kommunen mer attraktiv för företag att etablera sig = arbetstillfällen 
Förbättra/utveckla omsorgen                               
Gör kommunen mer attraktiv för företag att etablera sig = arbetstillfällen 
Äldreomsorgen                                                       
Okey (man rättar sig i ledet..)                                
Satsa mer på kulturen                                                  
Antal tillfrågade totalt: 21 st 
Antal tillfrågade män: 16 st i åldrarna 12 — 76 år 
Antal tillfrågade kvinnor: 5 st i åldrarna 21 — 70 år 
Bostadsorter: Sandviken, Gävle, Åshammar, Jäderfors och Valbo 

Bra kommun att leva i 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Mera affärer i centrum 
Man, 35 

Väldigt bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Mera affärer i centrum Centrum är dött och man måste göra något åt det. 
Tänk på de äldre. 
Man, 70 

Bra kommun 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Fritidssektorn måste utvecklas mera, mera aktiviteter för barn och ungdom 
Man, 37 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 
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Sandvikens kommun behandlar invandrare dåligt. Många invandrare är 
arbetslösa. 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Gör något för integration (projekt för att anställa invandrare) och 
jämställdhet 
Man, 65 

Liten/lagom stor bra kommun 

Nykterhetsaktiviteter för tonåringar 
Kvinna, 35 

Både bra och dåligt. Jag vill inte att vi köper hangarer. Man kan kämpa mot 
laglösa organisationer på annat sätt. I stället för Göransson Arena kunde 
kommunen satsa på skola, barn och omsorg 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Satsa mera på barn, skola och omsorg 
Man, 50 

Bra kommun 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Mera arbetstillfällen och aktiviteter för ungdomar 
Man, 49 

Bra kommun 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Kontroll på ekonomi, bättre ekonomisk styrning 
Man, 69 

Bra kommun att leva i 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Utveckla centrum 
Man, 62 

Fungerar bra!  
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Centrum, blomstra utvecklas. Handel, café. 
Man, 46, Sandviken 

Helt ok med satsningar, arenor. Skidspår i Högbo 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Sjukvården, dagkirurgin behållas. Utnyttja sjukhuset mer 
Man, Gävle 

Satsa på ytterområdena. Badet i Kungsgården 
2 kvinnor, 45, Kungsgården 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
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Allt är bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Bli bättre 
Man, 25, Sandviken 

Jernvallen unikt 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Behåll och utveckla det som vi idag har 
Man, 45, Uppsala 

Kulturskolan bra — fortsätta med den — viktig! 
Skidspåret i Högbo inte bra, man spårar bara upp det kommersiella, ej 
längre i skogen. 
Exploateringen i fokus, mer miljötänk, eller både och. 
Saknade miljöaspekten i utskicket som gjordes 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Bättre satsningar i Högbo — skidspår för alla. 
Miljöarbetet måste bli bättre — "det är vår framtid" 
Man, kvinna, 18 o 21, Storvik 

Tycker det är bra, stort utbud 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Kollektivtrafiken 
Utveckla Resecentrum, turistbyrå 
Trygghet, Stadsparken 
Kvinna, 67, Sandviken 

Österfärnebo hamnar utanför 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Strid om hall i 20 år (Österfärnebo) 
Äntligen hall 
Mer intresse åt ytterområden 
Österfärnebo 

Det är en bra idrottskommun, bra arena 
Sportkommun! 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Skyltning (trafik) svårt hitta 
17-18, Gävle 

Sakta men säkert dör centrum 
Blommar utanför centrumkärnan 
Svårt med ekonomin Järbo 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Blomstra 
Mer liv och rörelse 
Man, 50+, Järbo 

Bättre förr, lättare få kontakt 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 
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Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Ekonomin ska gå ihop 
Man, 60+, Sandviken 

Skapligt 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Sjukvården. Tillgängligheten, få hjälp fort 
Man, 60+ 

Nöjd 
Missnöje med politisk styrning 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Bra äldreboende, tar hand om i framtiden 
Arenan ska bli bra 
Kvinna, 60+ 
  

Bara bra, men jag ska flytta härifrån eftersom det inte finns några bra 
utbildningsmöjligheter här eller i närheten. Jag tänker inte heller komma 
tillbaka eftersom det inte heller finns några jobb här, eller ens i närheten, i 
det jag ska utbilda mig till. Sandviken för mig är bandy och gamla gubbar, 
som inte heller kan låta en fin ung tjej som mig vara ifred. Sa jag förresten 
att det bara finns gamla gubbar här? 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Sandviken måste bli roligare och det måste finnas snygga, unga killar här 
också. Ett och annat jobb är det också bra om det finns. Förresten, de unga 
killar som finns här är heller inget att ha, tro mig ty jag har testat dom flesta. 
Och inte kan man gå ut och ta en öl på Mulligan´s en måndag ens, för då är 
det stängt. Tänk, bara tänk, om jag behöver lite "kärlek" just då, vart ska jag 
då vända mig? Förresten, det där ljuset kan du stoppa upp. 
Kvinna, 22, Sandviken men inte länge till  

Helt OK 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Satsar på ungdomar, äldre, sjukvården allt som berör människor inte 
Sandbacka. 
Mer levande centrum 
Man, 57, Sandviken 

Bra stad 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Vill ha bättre vägar i kommunen 
Man, 40, f.d. Stockholmare nu Sandviken 
Hur upplever du Sandvikens kommun? 
Centrum har blivit bättre 
Jobbar inom kommunen arbetsklimatet har blivit sämre 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Levande centrum 
Man, 50, Sandviken 

Positivt 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 
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Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Allt är bra 
Man, 50, Tierp 

Positivt. Närhet till allt. Naturen. Bra kulturliv 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Utnyttja sjukhuset till sjukvård 
Man, 65, Sandviken 

Bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Äldrevården bättre 
Kvinna, 55, Sandviken 

Den är bra och den satsar 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Vill ha bättre skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det som varit bra har 
blivit dåligt inom barnomsorg 
Kvinna, 35, Årsunda 

Tråkigt. Händer inget. 
Lyssna på befolkningen 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Lyss på personalen inom äldrevården 
Mer fritidsgårdar 
Öppna stans gator 
Levande resecentrum 
Man, 45, Sandviken 

Helt OK. Bra kommun 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Vill ha bättre lokalbussanslutningar 
Bättre biljettmöjligheter resecentrum 
Kvinna, 35, Sandviken 

Bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Svår trafiksituation vid Maxi 
Bro över Dalbritta 
Levande centrum 
Kvinna, 40, Sandviken 

Bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Vill ha ett badkort som är för innevånarna, ca 2 000 om året så kanske 
nyttjandegraden blir större för innevånarna och då skulle folk kanske köpa 
mer fika och så. En familj med 3 barn har idag inte råd att gå dit. 
Man, 55, Sandviken 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 
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Bra kommun lagom stor 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Utveckla Resecentrum och busstrafiken 
Man, 65, Sandviken 

I stort sett bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Fotbollslag till minst div II 
Man och kvinna, 75, Sandviken 

Bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Trivs bra när jag kommer hit 
Man, 13, Söderfors 

Mycket bra 
Åker hit när jag vill göra något speciellt 
Går gärna på krogen här 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Tycker Sandviken är så himla bra redan 
Man, 40, Ockelbo 

Bra att bo i 
Finns det mesta 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Skolorna (kompisar borde få gå samma skolor, samma tider) 
Kvinna, 40, Sandviken 

Hyfsat 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Friluftsområdena 
Man, 55, Sandviken 

Trivs 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Skolorna, profilering 
Anpassad barnomsorg 
"Nattis" 
Öppenheten 
Flexibiliteten 
Kvinna, 50, Sandviken 

Bra 
Nämn något du vill ska utvecklas i framtiden 
Profileringen (inte för grå) 
Friare boende, nära sjön 
Kommunal service 
Idrott — bredare än idag 
Snabba besked 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 

Hur upplever du Sandvikens kommun? 



 
 
 

331

Föreningslivet. 
Friluftsområdena. 

”Dött” centrum. 
Otrygghet (upplevd). 
Avsaknad av ytor för spontanidrott. 

Förbättra Stadsparken (levande). 
Förbättra stödet till föreningsdrivna anläggningar. 

Verksamheten i våra arenor och kulturarenor. 
Att hela kommunen växer befolknings- och aktivitetsmässigt. 

Personal på Sätralinjens förskola har arbetat med visionen, 10 personer 
deltog. 

Cykelavstånd till det mesta. 
Sveriges BÄSTA förskola — skola — äldreomsorg. 
Alla tillställningar på Göransson Arena. 
Ett levande centrum med torghandel från närproducerande bönder. 
Skidåkningen och boendet i Kungsberget och Högbo Bruk. 
Sjölivet runt Storsjön. 
Enkelt att pendla.  
Bra företagaranda. 

Ett utarmat centrum, ordna till i Stadsparken, få affärer, ett "dött" Jerntorg, 
mycket är koncentrerat kring "Krysset" och "Mosaiken".  
Dålig trafiklogistik vid "Mosaiken", trafikkaos.  
Utöka Kulturskolan, för långa köer. 
Öppna Sjukhuset igen. 
Syns ingen röd tråd i det som våra politiker gör. Inget samarbete mellan 
olika förvaltningsbolag. 

"Gnäll", fokuserar på fel saker istället för att titta på vad man har. 

   
Färg:  Grå  
Musik:  Jazz  
Känsla:  Trygg  
Djur:   Mullvad   

Kultur- och fritidsnämnden  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden? 

Sätralinjens förskola 

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter, i sätt att tänka och agera, 
som idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens 
kommun? 

Om Sandvikens kommun idag vore en: 
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Maträtt:  Kebab-pizza  

Färg:  Grön  
Musik:  Mer blandad konfekt  
Känsla:   Trygg, levande, rolig  
Djur:   Älg  
Maträtt:  Internationellt smörgåsbord  

Vågar göra satsningar 

Göransson Arena.  
Kungsberget. 
Högbo Bruk.  
Levande centrum. 
Lätt att pendla till Uppsala, Stockholm, Falun, Sundsvall.  
Sveriges BÄSTA förskola, skola och äldreomsorg. 

Alla vackra närområden, Högbo Bruk, Storsjön, Öjaren, Kungsberget m.m.  
Bra med cykelbanor. 
Bra idrottsutbud.  
Drömfabriken.  
Cykelavstånd till det mesta. 

Förra året hölls en chefsaspirantutbildning i Sandvikens kommun. På slutet 
av utbildningen fick de 12 deltagarna ett uppdrag att ta fram en vision vad 
gäller ledarskapet i Sandvikens kommun. 
Birgitta Johansson, Therese Kuru, Cecilia Åkelind,Jenny Ögren, Lena 
Larsson, Margareta Dahlqvist, Göran Rosén Bakre raden: Christina 
Nordstrand, Joakim Forslund, Patrik Andersson, Jörgen Andersson, Marcus 
Strand 
 
 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 

Beskriv i 3-5 meningar vilka styrkor, i sätt att tänka och agera, som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun? 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 

Chefsaspirantutbildningens bidrag till visionen 
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Filmen med ungdomar 
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•Jag önskar att det fanns mer affärer i Sandviken. 
•Jag skulle vilja att det var en stor dirtbana i Sandviken. 
•Det ska vara mer affärer i centrum och mindre lägenheter. 
•Jag tycker att vi ska ha en bättre biograf i Sandviken. 
•Jag tycker att det ska vara en gokarthall här i Sandviken. 
•Jag vill att det ska bli fler gungor i Storvik. 
•Jag tycker att vi ska få en ny idrottshall i Österfärnebo skola 
•Jag vill ha ett tivoli som alltid finns i Sandviken. 
•Jag skulle vilja ha mindre trafik i Sandviken. 
 

•Vill ju ha bättre innebandyarenor, vi vill ha nytt golv här inne på 
Jernvallen, mera pengar på idrottsgrejs. 
•Jag tycker dem ska ha mer klädaffärer och fler innebandyhallar i Sandviken. 
•Jag vill att Sandviken ska utvecklas så det blir mer bostäder och så vidare 
och lite mer känt på kartan, större idrottsstad – utvecklas på det sättet också. 
•I framtiden så vill jag att det ska finnas en musikaffär i Sandviken med 
instrument och skivor och sånt där. 
•Jag tycker att det ska vara bättre plogade cykelvägar i Sandviken, annars är 
allting jättebra. 
•Vi vill ha fler busshållplatser i Sandviken. 

 
Våra unga visionärer på 
avdelningen Myran, 
Jernvallsskolan har under hösten 
arbetat med Vision 2025 som ett 
av sina projekt. Projektet 
avslutades med en utställning den 
4 november där föräldrar, barn 
från andra grupper samt övriga 
intresserade kunde se alla kreativa 

modeller. Utställningen besöktes även av förtroendevalda och media. Myran 
består av 34 elever från förskoleklass till årskurs 3. 

Vi har gjort en sovrum. 
Vi har jobbat med kakel och färg och klister 
men det var ganska jobbigt och kletigt. Men 
det fixade vi till slut. Vi har gjort en säng, en 
TV, en hylla och en bokhylla. 
Vi har en lampa i rummet. TV:n är av kakel. 
När man säger den kanalen byter TV:n kanal, 
det finns 1000 kanaler. Våran soffa kan vara 
en säng, när man säger "100" så bäddar den upp sig av sig själv. Vi har godis 
i en skål som fyller på sig själv när det är slut. Växten kan aldrig vissna. En 
lampa som kan tända av sig själv när man säger "lampa". Praktiskt eller hur?  

Parkbadet: 

Jernvallen: 

Elever på Myran, Jernvallsskolan 

Vårat sovrum för framtiden 



 

Framtidshus 
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Vårt hus är ett framtidshus. Det har runda 
fönster för det är ju en ny idé. 
En rutschkana ner från taket och sedan ner i 
poolen. Det har vi aldrig sett förr. 
Skorstenen är annorlunda den renar röken så 
luften blir bra att andas för alla barn och 
vuxna 
 

Vi har gjort en äventyrsträdgård där man kan 
leka och springa. 
Du kan åka hiss, besöka utkikstornet, bada i 
poolen och hoppa på plattor. Om du vill 
flyga kan du ta en tur med flygande båten. 
När du blir trött kan du vila i bollhavet eller 
lägga dig i kosoffan. Vi har även gjort en 
kiosk där du kan köpa läsk från hela världen. 
I utkikstornet kan du läsa alla världens tidningar. Du kan också åka i vår 
speciella rutschkana som är rak men det går fort. 

När man kommer in i badrummet känner 
radion av vilken musik man vill ha. 
I handdukslådan värmer en fläkt upp 
handdukarna så att man kan lägga i 
handdukarna fast dom är blöta. När man 
går in i duschen på den svarta grejen på 
golvet sätts duschen på. Toan spolar 

automatiskt när man är klar. I badkaret är det alltid vatten och utanpå 
badkaret är det vatten innanför glaset. Det finns många tidningar i skåpet. 
När man sätter händerna under kranen på handfatet så spolar den ljummet 
vatten.
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äventyrsträdgården 

Framtidens badrum 
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Undertecknad har under hösten 2008 haft förmånen att få arbeta 
tillsammans med kommunens invånare på landsbygden, i syfte att skapa 
Lokala Utvecklingsplaner. 
  
Arbetet har skapat ett stort engagemang och påvisat viljan och kraften som 
finns för att trygga, säkerställa samt utveckla den egna närmiljön inom olika 
områden. 
  
Respektive bygd har själva besvarat enkäten VISION 2025.  
  
Nedanstående redovisning skall därför endast ses som ett försök till 
sammanställning av de synpunkter och tankar som framkommit och som 
behandlar landsbygdens villkor och förutsättningar i förhållande till tätorten 
och kommunen i sin helhet.   
  
Kenneth Nyberg 
  

En mycket viktig fråga på landsbygden är att slå vakt om, och gärna 
utveckla, den offentliga och kommersiella servicen i bygderna. 
Detta är en förutsättning för att de mindre orterna skall ha en framtid. Om 
servicen försvinner, försvinner även förutsättningarna att kunna bo kvar 
samt att få nya invånare att flytta dit. 
Därför vill man bevara och utveckla ytterområdenas samhällsservice, såsom 
byskolor, barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek, sjukvård mm. 
Försvinner till exempel skola och barnomsorg medför detta ett minskat 
boende av familjer med barn. Detta medför i sin tur försämrade möjligheter 
för ortens affär, bensinstation o s v och sedan är en negativ utvecklingsspiral 
i full utveckling. 
Med bakgrund till detta är det synnerligen viktigt att kommunen gör allt för 
att säkerställa, och gärna utveckla, den service som är så livsviktig på 
landsbygden. 
  
Inom kommunens alla landsbygdsområden finns förutsättningar till en 
utveckling av den småskaliga turism- och besöksnäringen. 
Starka krafter finns för att gemensamt utveckla detta på de sätt och inom de 
områden som är relevanta inom respektive bygd. 
För att lyckas med detta krävs en betydligt bättre marknadsföring och 
information av hela kommunen. I detta bör kommunen ha ett stort ansvar. 
  
Att få ta en aktiv del i samhällsplaneringen när det bland annat gäller 
kommunikationer och trafikmiljö är en viktig fråga. I mångt och mycket ser 
man detta som en överlevnadsfråga. 
Bristande kommunikationer motverkar samhällets strävanden när det gäller 
arbetet för att minska bensinförbrukningen i samhället. Bra allmänna 
kommunikationer är den enda möjligheten för att då kunna behålla 
bygderna levande. 
I detta innefattas även trafiksäkerheten som ofta kan sammanfattas med krav 
på säkrare cykelvägar samt hastighetsnedsänkande insatser på vissa 
genomfartsleder. 
  

Sammanställning av synpunkter från kommunens ytterområden 

Sammanfattande synpunkter inom området — "Vad vill du 
förändra/förbättra/bevara?  
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Näringslivsfrågor och dess förutsättningar, samt fler arbetstillfällen är 
mycket viktiga frågor även på landsbygden. Man vill med gemensamma 
krafter vara med och på ett positivt sätt påverka denna utveckling 
  
Kulturen och kulturhistorian spelar en stor betydelse i de olika bygderna. En 
stor stolthet finns för bygdens historia vilket kan spela en viktig roll när det 
gäller utveckling av den småskaliga turism- och besöksnäringen, likväl som 
när det gäller sammanhållning och samverkan för bygdens bästa. 
  
En utvecklad fritidssektor för alla åldrar är viktig inom alla bygder. I detta 
innefattas inte enbart sport och fritid utan även aktiviteter och verksamheter 
för de som inte är idrottsintresserade. Det måste finnas en större bredd och 
den måste finnas lokalt i bygden. Frågan är således större än att enbart 
säkerställa en "dräglig" nivå på bygdens idrottsplats. 
Därför är det viktigt att det i alla bygder finns en naturlig mötesplats med 
möjligheter till aktiviteter och verksamheter för alla åldrar. 
  
Strävanden finns att utveckla miljötänkandet och miljöarbetet i bygden 
Detta gäller både miljöarbetet i ett återvinnande syfte, dels den yttre miljö 
som finns och som präglar trivseln i bygden, samt dels boendemiljön i sin 
helhet. 
Strävanden finns att skapa förebilder inom miljöarbetet. 
  
En stark önskan finns att boendet och boendemiljön skall utvecklas, vilket 
även innefattar en ökad bebyggelse av bostäder lämpliga för äldre. 
Ofta upplevs svårigheter för äldre som önskar sälja sina hus och flytta till 
lägenhet. De nya möjligheterna till lämpligt boende som finns är ofta i 
tätorten. Att av ålders- eller hälsoskäl "behöva" flytta ifrån sin hembygd efter 
ett helt liv upplevs negativt. Detta medför istället att man bor kvar i sina 
hus, med kanske större behov av samhälleligt stöd. Det medför även att 
yngre barnfamiljer har svårare att hitta lämpligt boende, vilket kan medföra 
en negativ befolkningsutveckling på sikt. 
  
En ökad samverkan inom bygden framförs inom olika områden. Detta gäller 
samverkan i allmänhet för att skapa en "bygde-anda", likväl som att skapa 
bättre förutsättningar för samverkan inom föreningsliv och näringsliv. 
  
Ofta upplevs att all information om Sandviken gäller tätorten. Önskningar 
finns därför att kommunen tar ett större ansvar för att gemensamt utveckla 
informationen till att gälla alla bygder. 
I samband med detta bör de olika bygderna stödjas i utvecklingen av sina 
egna "profilområden", till gagn inte bara för dess invånare utan även med 
tanke på den småskaliga turism- och besöksnäringen.   
  
När det gäller kommunens verksamheter kontra ytterområdena, upplevs en 
snedfördelning av resurserna, brutna löften, för lite intresse, för dålig 
överblick och centralisering. 
För att komma till rätta med detta krävs (förbättrad) kommunikation och 
dialog mellan kommunens politiker/tjänstemän och ytterområdena. Detta 
upplevs idag som starkt bristfälligt/obefintligt.  
Ytterligare ett steg är ett ökat medborgarinflytande i form av samhällskontor 
med viss samhällsservice. 
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Sandvikens Teaterförening 28/10 2008 
-6 pers (1 man + 5 kvinnor) -via e-post har ytterligare 3 kvinnor deltagit. 

-Vackert - natur och omgivning som bjuder något extra för alla 
-Folkets Hus — ett allhus med massor av olika arrangemang, ett centrum 
för alla.  
-Göranssonska fonderna — mycket av "guldkanten" som finns inom barn 
& unga, kultur, idrott, föreningsliv, omsorg mm, är tack vare de 
Göranssonska fonderna.  
-SANDVIK AB — multinationellt företag med sitt huvudkontor i 
Sandviken  
-Föreningslivet — rikt och aktivt 
-Idrottsarenor — mycket idrott som fångar upp ungdom  
-Kultur — rikt kulturliv med olika arrangemang — musik, teater, 
barnteater, Kammarmusiken, SORK, Bangen, amatörteater, Ingemar 
Dunker mm.  

-Vi är alldeles för dåliga på att ta tillvara all den kunskap och kompetens 
som olika kultur har med sig.  
-Vi är inte tillräckligt stolta över allt vi har här — kultur, föreningsliv, 
natur, idrott, musik — vi ser inte vilka enorma guldgruvor som finns.  
-SANDVIK AB — mycket står och faller med SANDVIK, går det dåligt så 
påverkar det hela kommunen och vice versa.  
-Negativ bruksmentalitet, istället för att vara stolta över vad bruket skapat 
till oss och det arv vi borde vara stolta att förvalta.  

Förbättra:  
-Skapa naturliga mötesplatser för integration av ålder, kultur mm  
-Se till hela kommunen inte bara centralorten — ytterområden är precis 
lika viktiga och SKALL också ha av kakan. Har de senaste åren varit alltför 
mycket fokus på centralorten.  
Förändra:  
-Folkets Hus — inte längre folkets hus, för höga priser, för lite inflytande, 
drivs som bolag pga för lite stöd från kommunen...  
-Tillgängligheten och kvalitén på kulturen ska vara det primära och 
effekterna blir sekundära.  
-Viktigt att redan nu söka samarbetspartners och se vad vi kan göra 
tillsammans, "nätverka", inför regionsammanslagningen. Sandviken kan inte 
stå själv, vi är på tok för liten och sårbar.  
-Skapa långsiktig planering för kommunen och dess verksamheter, alltför 
kortsiktiga skapar förvirrig och dålig ekonomi samt villervalla hos världen 
utanför om vad vi håller på med. Måste få till positiv mediebevakning istället 
för allt negativt som jämt skrivs om Sandviken. 
-Flerårsavtal för föreningar för att de bättre skall kunna arbeta framåt och 
bli starkar och tryggare.  
Bevara: 
-Mångfalden med kulturen  
-Naturen  
-Bruksandan  
-Högbo Bruk och Gysinge Bruk  
-Med mycket mera...  

Sandvikens Teaterförening 

Vision 2025 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 
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-Den geografiska placeringen 
-
-Göransson Arena  
-Teaterföreningen — fyller 75 år 20/9 2009 — erbjuder via kommunalt 
anslag teater, musik, dans mm till alla kommuninvånare och besökare samt 
till för- och grundskola, estetelever mm. Teaterföreningen har uppdraget 
från kommunen att förmedla kvalitativ och professionell teater, dans och 
musik till för- och grundskola.  
-Föreningsanslag — sättet som vi i vår kommun fördelar anslagen är unikt.  
-SAIK-bandy 

-Öppenhet från kommunledningen mot medborgarna — sluta med 
toppstyrning och hemlighetsmakeri.  
-Träffpunkt — där alla oavsett ålder, kön, kultur, intressen kan känna sig 
välkomna — ett FOLKETS HUS.  
-Teaterföreningen som tillsammans med kommunen erbjuder aktiviteter 
för att hjälpa långtidssjukskrivna m fl att komma tillbaka till arbetslivet via 
olika kulturaktiviteter. 
-Samverkan med övriga kommuner och län (Dalarna, Uppsala...)  
 
-Göransson Arena — tillsammans skapar vi den arena som sätter Sandviken 
på kartan!  
   
Ett litet axplock från ett styrelsemöte en mörk kväll i oktober! 
 
Lena Larsson  
ordförande Sandvikens Teaterförening 

Personal på Björkparkens förskola har arbetat med visionen, 7 personer 
deltog. 

Korta ner beslutsprocessen, rakare kommunikation mellan "toppen" och 
"folket".  

Färg:  Röd  
Musik:  Jazz  
Känsla:  ödslighet 
Tanke:  "du ska inte sticka ut" 
Djur:  gös  
Maträtt: pyttipanna  

Färg:   regnbågsfärgad  
Musik:  jazz  
Känsla:  inbjudande och livfullt 
Tanke:  "du ska tro att du är något" 
Djur:  gös  
Maträtt:  hummer  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

SANDVIK AB 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden 

Björkparkens förskola 

Beskriv i 3-5 meningar vilka nya sätt att tänka och agera som kan 
göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Om Sandvikens kommun idag vore en: 

Om Sandvikens kommun 2025 vore en: 
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Närhet till natur, både sjö och skog 
Närhet till storstads område m. flygplats m.m. 
Sveriges bästa barnomsorg 
Bra utbud av motionsanläggningar såsom Kungsberg, Högbo, Parkbadet 
Många stora evenemang i Göransson Arena 

Toppstyrd kommunorganisation, som gör det svårt att få fram nya idéer. 
Dålig framförhållning i planering av barnomsorg, skolor och äldreomsorg. 
Det läggs ner och öppnas igen. 
Centrum har tömts på matbutiker, svårt för de äldre som ofta bor centralt. 
Resecentrum är dåligt planerat, ligger ocentralt och överfallsrisk. 
Utarmning av sjukhuset, dåligt att behöva åka till Gävle för akutvård, 
provtagning etc. 

Ett levande kulturliv med många olika evenemang och ett väl fungerande 
bibliotek. 
Många möjligheter för barn att utöva olika idrotter. 
Bra utbud av bostäder, valmöjligheter bland villor och lägenheter. 
Kommunen satsar mycket på IT i skola och förskola vilket är bra inför 
framtiden. 
Närhet till naturen, en fin miljö vid Högbo bruk som alla kan utnyttja.  

Sandvik 
Bandy 
Kungsberg 
Högbo bruk 
MUSIK i alla former såväl rock som storbandjazz, klassiskt. 

Jante-lagen finns i Sandviken, bruksmentalitet. 
Passivitet, man agerar inte även om man tycker något är fel. 
Mycket skvaller i en liten stad, alla vet allt om alla. 

I en liten stad blir man inte ensam, det finns många som bryr sig. 
Bra att man mer och mer börjar ta in folkets syn i kommunens visioner. 
Bra att man jobbar mot ett mångkulturellt samhälle. 
Sandvikens Demensförening 
2008-11-14 
   

När en kommunmedborgare 2025 skall beskriva det bästa med att 
bo och verka i Sandvikens kommun räknar han/hon upp följande 
fem argument: 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns brister och svagheter 
och motivera varje svar. 

Gör en topp 5-lista över Sandvikens kommuns tillgångar och styrkor 
och motivera varje svar. 

När personer från andra delar av landet tänker på Sandviken och 
Sandvikens kommun år 2025 så tänker de på: 

Beskriv i 3-5 meningar vilka svagheter, i sätt att tänka och agera, 
som idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens 
kommun? 

Beskriv i 3-5 meningar vilka styrkor, i sätt att tänka och agera, som 
idag finns hos boende och verksamheter i Sandvikens kommun? 
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Sandvikens kommun har inbjudit medborgarna att lämna synpunkter på 
arbetet med Vision 2025 som presenterats i informationstidningen nr 3 
2008. Vi har givetvis inga invändningar mot att detta arbete startat utan 
hoppas att många goda idéer kommer från Sandvikenborna. 
  
Vi vill ändå anlägga ett annat tidsperspektiv på arbetet.  
I informationstidningen nämns äldreomsorgen närmast parentetiskt i några 
uttalanden i inledningen. Ett antal politiker från olika partier har bl a haft 
uppdraget att svara på frågan "Vad är Sandvikens svagheter?". Ingen har 
tyckt att det är bekymmersamt att kommunen vid flera tillfällen pålagts 
straffavgifter på grund av alltför långa väntetider på plats i särskilt boende. 
Vi tycker att det är ytterst beklagligt att kommunen inte haft visionen att 
klara av denna viktiga basverksamhet. Det borde inte vara svårt att räkna ut 
att antalet äldre ökar och därmed också antalet demenssjuka som kräver 
speciell vård och tillsyn. Ett på statistik baserat räkneexempel visar att ca 200 
lägenheter behövs för dementa år 2010 i vår kommun. 
  
Ett par fall med förvirrade äldre har blivit omskrivna i lokalpressen på 
senaste tiden. Ingen av de drabbade fanns på gruppboende avsedda för 
dementa. Personalen på "vanliga" äldreboenden eller inom hemtjänsten har 
sannolikt inte tillräcklig kunskap om demenssjukdomar och bristande 
rutiner verkar förekomma. Det styrker oss i uppfattningen att kommunen 
inte förstått allvaret i att antalet äldre ökat och fortsätter att öka och att 
därmed vårdbehovet också blir större. 
  
Vi vill peka på den tragedi som ligger bakom varje fall där sjukdomen 
tvingar fram en lösning som samhället skall svara för. Många års vårdarbete 
har utförts av anhöriga som med förtvivlan upptäcker att de till sist inte 
räcker till när sjukdomen obevekligt förändrar tillvaron. Det är det svåraste 
beslut en maka/make har att ta, att inte längre orka med det gemensamma 
liv som varat i decennier utan man måste söka samhällets stöd och hjälp. Då 
måste också den goda hjälpen finnas. 
  
Inom vår förening brukar vi åka runt och ordna s k musikcaféer på alla 
demens-enheter. Vi har då märkt att det kan se olika ut t ex i inredningen 
— allt ifrån ombonade, hemlika miljöer till ganska spartanskt inredda 
lokaler. Vi undrar därför hur arbetssituationen är i dag. Vi gör det genom att 
ställa ett antal frågor. 
  
·Har varje enhet arbetat fram en egen inriktning i omsorgen och hur följs i 
så fall efterlevnaden av målsättningen upp? 
·Vilken fortbildning har personalen om medicinering inom demensvården? 
Detta gäller inte bara de med speciellt medicinskt ansvar. 
·Hur aktiveras de boende genom dagliga promenader eller andraberikande 
aktiviteter? 
·Har kommunen planer på att se över lokalerna så att de boende kan känna 
värme och trivsel i sitt nya hem? 
·Hur beaktas kostens betydelse i omsorgen? 
·Kvalitetsmätningar fortsätter som tidigare hoppas vi. Drar man slutsatser av 
dessa vilket leder till färre misstag och olyckstillbud? 
·Vi har ingen anledning ha synpunkter på löne- och anställningsvillkor 
eftersom det är förhandlingsfrågor. Vi kan bara konstatera att nöjd personal 
gör säkert ett bra arbete. 

Sandvikens Demensförening 

Krav på god demensvård 
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Senast 2010 skall arbetet ha påbörjats med att förstärka demensvården och 
äldrevården i övrigt så att antalet platser räcker till och att personalens 
kompetens är god. 
Senast 2010 skall det finnas en fastställd plan för personalens fortbildning 
om demenssjukdomar och deras behandling. Detta gäller även personal i 
ledande ställning på de olika boendena. 
Senast 2010 skall en tidsplan finnas fastställd hur man löser återstående 
problem med platsbrist och brist på kompetens bland personalen. 
Senast 2010 skall medel finnas anvisade så att ovanstående tidsplan blir 
verklighet. 
 
Gert Larsson 
Ordförande Sandvikens Demensförening 

Vi vill presentera vår Vision 2010 för demensvården i Sandvikens 
kommun. 



...tycker till
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Sandvikens Vision 2025 — synpunkter på byggnadsvård 
20090112 
   
I kommunstyrelsens idetext (Infotidningen nr 3 2008, s14) finns 
"Sandviken lever upp till sin tradition om ett samhällsbyggande präglat av 
helhetstänkande och spännande arkitektur". 
I Översiktsplanen för Centrala Sandviken - Sandviken ser framåt: står det att 
Länsstyrelsen i Gävleborg bl a föreslår att kommunerna bör år 2008 i sin 
översiktsplanering ta ställning till hur kulturhistoriska och estetiska värden 
ska bevaras och utvecklas.  
   
Därför efterlyses ett särskilt avsnitt i Vision 2025 och Översiktsplanen som 
behandlar Sandvikens kulturmiljöer och behovet av bevarandeprogram och 
vårdplaner för dessa unika områden. Det är inte bara Högbo och Gamla 
bruket som bör lyftas fram, utan även de tidstypiska, värdefulla stadsdelar 
och miljöer som representerar olika tidsperioder i Sandviken. 
  
Ett bra exempel på hur en kommun kan presentera dessa frågor är 
Sundsvalls kommuns Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad med 
bilagor. Dessa bilagor behandlar tidstypiska särdrag samt råd och riktlinjer 
för skyltar. 
Fastighetsförvaltare och husägare i Sandviken är i behov av information och 
vägledning i ett tidigt skede av planering för ombyggnad och förändring. 
Det som gör Sandviken unikt är att det finns hela sammanhängande 
stadsdelar och orter som är tidstypiska och väl värda att vårda. Därför 
efterlyses ett särskilt avsnitt i Sandviken Vision 2025 om Sandvikens 
kulturmiljöer och behovet av bevarandeprogram och vårdplaner. Om det 
mot förmodan finns en majoritet som hävdar att något sådant behov inte 
finns, så bör det framgå i Sandviken Vision 2025.  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Lil Benton 

I dyrtider som denna vill jag slå ett slag för vårt fina Sandvikens 
folkbibliotek. 
Vilka storartade möjligheter att förkovra sig i samhällets  
rika utbud! Att ta sig uppför trappan till de olika faktaavdelningarna och 
botanisera bland det samhällsorienterande utbudet, etnografi, pedagogik, 
psykologi,eller varför inte naturkunskap, biologi, medicin, teknik, miljö...? 
Konst, musik, idrott, religion, språkvetenskap you name it.... 
Att idag gå omkring okunnig är faktiskt inte särskilt relevant, 
när man beaktar vilken generositet o bredd mediautbudet rymmer. Att ta del 
av allt detta - låta sig entusiasmeras av kunskapsfloden -  kanske smittas av 
ett nytt intresse intill ämnet man sökte. För att inte tala om ljushallens o 
tidningsrummets utbud av tidskrifter o dagstidningar. 
I detta tar du samtidigt ditt samhällsansvar, lär dig kritiskt granska, inser att 
det är möjligt att påverka -  men skaffa bättre på fötterna istället för att 
råskälla grovt, rakt ut och tro att detta handlar om yttrandefrihet. 
Är glad över att jag bor i Sandviken med närheten till ett rikt kulturutbud i 
omlandet o lokalt, men tycker att vi kunde debattera mera på ett insiktsfullt 
sätt. 

Lil tycker till om byggnadsvård... 

Barbro tycker till... 
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Folkets Hus o biblioteket håller fortfarande stilen - ett framsynt bygge, men 
i tider där egot härjat fritt, o visst ointresse för vår nästa brett ut sig, känslan 
av hänsyn o solidaritet blivit hånad i så många tonarter, har högmod isolerat 
många. 
Till sist vill jag slå ett mycket allvarligt slag för våra ursprungliga 
kommundelar. Farligt om vi inte inser att skattekronorna måste fördelas 
solidariskt o medvetet även där. Ta reda på vilka områden som förlorat 
samhällsservice o allmän tillsyn, alla kategorier, eller vilka beslut som rentav 
tagits till förmån för medborgarna, men inte genomförts. 
Lätt att komma med högtflygande nyheter, men värdet av omsorg om det 
befintliga är precis lika viktigt. Framför allt lämna möjlighet att påverka, 
reell demokrati.   
       
Barbro Hedlund. 

Håller med om att ett visionsarbete måste kanaliseras och inriktas på det 
som invånarna upplever som viktigt. För en allt större grupp av Sandvikens 
invånare blir frågor om tillgänglighet och användbarhet av bostäder, 
arbetsområden, friluftsliv, turism, trafik, kulturmiljöer av stor vikt. Denna 
växande grupp av medborgare har funktionsnedsättningar som gör att dessa 
miljöer i varierande grad utestänger och hindrar i olika avseenden. 
  
I den nationella handlingsplanen (SOU 1999/2000:79) för 
handikappolitiken betonar regeringen att det är en fråga om demokrati och 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Samhället måste 
byggas med insikten att alla människor är lika mycket värda , har samma 
grundläggande behov och skall behandlas med samma respekt, att mångfald 
berikar, att varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för 
samhället. Det är tyvärr bara att konstatera att målsättningarna i prop 
1999/2000:79 är långt från uppfyllda enligt den då angivna tidplanen dvs 
utgången av år 2010. Mycket återstår att göra när det gäller de tre 
huvudområdena: - att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla 
samhällssektorer — att skapa ett tillgängligt samhälle samt — att förbättra 
bemötandet. 
  
2003 antogs visionsdokumentet Sandviken ser framåt — Vision 2015. Vad 
är det som gör att dokumentet inte duger längre? Kanske är det så att viktiga 
områden saknades i den slutliga visionen. Skisserna på visionen och förslaget 
till Översiktsplan för Centrala Sandviken var viktiga dokument när 
kommunen deltog i Europeiska Handikappåret 2003 under parollen 
Sandviken ser framåt. Trots att ett antal synpunkter om tillgänglighet finns 
med i Samrådsredogörelsen, så har dessa försvunnit i Översiktsplanen för 
Centrala Sandviken aug 2003.  
  
Handikapplan för Sandvikens kommun antogs av kommunfullmäktige 
1998-04-27 med målet att Sandvikens kommun skall ytterligare utvecklas 
till en tillgänglig kommun för alla människor, där också människor med 
olika funktionsnedsättningar skall ges förutsättningar att ta del av 
samhällsutbudet, kunna verka och bo tillsammans med andra i en god 
samhällsmiljö. Planen är begränsad men med en tydlig anvisning till annan 
lagstiftning. Tyvärr har den inte uppdaterats eller kompletterats trots att det 
har efterlysts i olika planeringssituationer, t ex 2003 och 2006-12-18 

Lil tycker till... 

Synpunkter på Sandvikens Vision 2025 
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(kom.fullm.sammanträde). Det handikappolitiska programmet ersätter inte 
gällande lagstiftning på handikappområdet. Kommunen ska under alla 
förhållanden följa lagstiftningen. Om kommunens ambitioner är över 
miniminivåer, så utgör en handikapplan en möjlighet att påverka samtliga 
aktörer i kommunen. En kommunal handikapplan eller ett program är en 
beskrivning av kommunens vilja och ambition inom handikappområdet. 
Därför är det av största vikt att Vision 2025 och Översiktsplanen för 
Sandviken 2010 konstaterar behovet av en revidering och komplettering av 
Handikapplanen för Sandvikens kommun (1998-04-27). 
  
Sandviken Vision 2025 och Översiktsplan 2010 är viktiga dokument om 
kommunen skall bli den tillgängliga och fungerande kommun som 
utlovades 2003. Därför efterlyses ett ställningstagande från kommunen vad 
gäller handikapplan och målsättningar för att få tillgängliga och användbara 
kultur-, bostads-, bebyggelse- och arbetsområden i Sandviken.  
  
Sandviken 2009-01-12  
  
Lil Benton 

Mina visioner över utbildningen i Sandviken för barn 0-18 år. 
Är att alla barn som bor och går i grundskolan i Sandvikens kommun ska 
klara de nationella målen med minst godkänt. De förutsättningar som 
behövs till detta skall tillgodoses och följas upp kontinuerligt.  För att alla 
elever på samtliga skolor i Sandvikens kommun skall få den måluppfyllelsen 
bör det finnas tydliga riktlinjer för ett sådant arbete. Är det något barn som 
är på väg att hamna fel ska det finnas goda handlingsplaner för hur man går 
vidare med detta.  
Sandviken ska också vara en föregångskommun med noll tolerans mot 
mobbning och detta arbete ska ske kontinuerligt och ständigt vara aktuellt. 
Uppkomna problem ska genast tas om hand om av engagerade lärare, elever 
och andra vuxna i skolans värld. De "likabehandlingsplaner" som alla ska 
arbeta efter ska hela tiden utvecklas och anpassas till barnen och de vuxna 
som arbetar i förskolan - skolan.  Detta kontinuerliga arbete ska påbörjas 
redan den dagen barnet börjar i barnomsorgen.  
Sandvikens kommun kommer också att ha profilerade skolor som alla barn 
är välkomna i och drivs av kommunen som huvudman. Grunden ska vara 
densamma i alla skolor men det ska vara en möjlighet för varje elev att välja 
den inriktning som passar det enskilda barnet bäst. I alla kommunens skolor 
ska det finnas en engagerad lärarkår och andra engagerade vuxna som kan ta 
tillvara på alla barnens olika kompetenser. Utbildningen i samtliga skolor 
ska vara bred men vid dessa profilerade skolorna så lägger man extra mycket 
krut på vissa saker som t.ex. Idrott, språk, matematik mm. Skolorna ska 
också vara uppbyggda så att det inte är problem för en elev att byta om de 
känner att de hamnar fel oavsett vilken skola man går i.  
Alla som arbetar inom förskolan - skolan kommer att få den 
vidareutbildning som krävs för att klara sitt uppdrag på bästa sätt samt att 
vidareutveckla sin pedagog och lärareroll. Gruppernas storlek ska vara 
välanpassad efter de barn som går i förskolan — skolan.  Det ska dock aldrig 
överstiga skolverkets riktlinjer.  
Alla de som jobbar med barn och ungdomar i Sandvikens kommun 
politiker, tjänstemän, arbetare mm ska alltid ha vetskapen om hur mycket 

Jessica tycker till om utbildning... 

Vision 2025 
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det kostar med att misslyckas med ett barn. Det ska hela tiden ske ett 
systematiskt och utvecklade arbete med barnen i förskolan — skolan i 
Sandvikens kommun. Man måste tänka längre än budgetår och det får aldrig 
vara en bidragande orsak för att något barn inte får de den har rätt till.  
År 2025 har alla barn rätt till en trygg och inspirerande uppväxt som 
anpassas efter den enskilda individen.  De vuxna som arbetar med barn och 
ungdomar har en god kännedom om det och vad de behöver . Det kommer 
inte längre att läggas kortsiktiga budgetar utan de läggs på minst 4 år. Det 
sker alltid ett kontinuerligt och utvärderat arbete med barnen.  Det finns en 
god dokumentation för att det görs ett gott arbete med varje elev i 
Sandvikens förskolor — skolor. 
I Sandvikens kommun investerar vi i utbildning för att vi vet att det blir 
lönsamt i framtiden.  På det viset kommer kommunen att vara en 
nyckelkommun för utbildning och arbete. Vi vet att alla kompetenser 
behövs i vår kommun och vi är duktiga på att ta tillvara på dem på rätt sätt. 
Vi i Sandvikens kommun vet att vi alla är beroende av varandra och gör vårt 
bästa för att alla ska få en god uppväxt och levnadsstandard i vår kommun 
från 0 år och uppåt.  
Sandviken 090110  
Jessica Jonsson 

Jag vill dela med mig av lite tankar om all den vackra natur och de 
upplevelser som finns vid Hedåsen och Treboområdet, söder om Sandviken. 
Det talas mycket om Högbo, vilket är naturligt med de tillgångar som finns 
där, men även på denna sida av sta´n har vi ett oerhört fint och delvis 
outnyttjat rekreationsområde och vi måste börja fundera på hur vi får 
turisterna att söka sig hit och stanna även här.  
  
Hedåsbadet skulle kunna utvecklas rejält om man fixade till byggnaderna 
och tog tag i skadegörelsen. Campingområdet kan bland annat utvecklas 
med uthyrningsstugor. Kanske skulle Hedåsen vara bättre att drivas privat 
eller som arrende istället för kommunalt för att få igång verksamheten 
ordentligt. Ett hotell eller annan möjlighet till turistboende i området kring 
Trebo/Hedåsen skulle heller inte vara fel. Detta är särskilt viktigt nu när 
Göransson Arena kommer att finnas bara ett par stenkast från detta område. 
En arena som kommer att dra mycket folk till Sandviken genom olika 
arrangemang.  
  
Vid motionsspåren i Trebo är det ofta fullt med bilar, parkeringen skulle 
kunna göras ännu större. Det skulle öppna upp motionsspåren om man 
röjde ur lite och breddade dem. Detta skulle kanske också göra att området 
känns säkrare för folk att vistas i även på kvällstid.  
  
Det finns också flera sätt att utnyttja Storsjön bättre. Emma borde ha 
möjlighet att lägga till på fler ställen för att ge fler människor möjlighet att ta 
del av Storsjön. En annan tanke är en kanotled i Storsjön som utgår från 
Trebo och sträcker sig till öarna runtomkring.  
  
Sedan har vi diskussionen angående tomter eller inte vid Storsjön i 
Säljansområdet. Varför inte bygga på andra sidan vägen istället, mot 
Sandvikenhållet. Där finns mycket outnyttjad mark. Detta skulle ge en 
mängd sjönära tomter och ändå lämna marken orörd närmast vattnet. 
Kanske finns det en anledning till att detta inte är ett alternativ men annars 
tycker jag att det är en bra idé. 

Janne, Trebo Brygga tycker till... 
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Vikingabyn en turistattraktion. 
Vikingabyn* expanderar på plats intill tidernas väg.  
Turistvikingbåten* med elmotor färdas tyst uppströms Fänjaån mot Fänja. 
Från Fänja fortsatt färd mot vikingavagn* och häst (samarbete med 
hästnäringen) till Vikingagravarna (med guide) Därefter fortsatt färd till 
Strandbaden (samarbete) för vikingamat/ölprovning. Återfärd till 
vikingabyn för övernattning i små vikingahus, alternativ Sjösunda.  
  
Reningsverket skall flyttas.  
Fördelar: renare vatten, badvänligare sjö, fiske turismen gynnas. Nackdelar: 
???  
  
Återvinningen utvecklas/expanderar och flytta från Storsjöns strand någon 
km bort mot exempelvis Bergavägen.  
Fördelar: Lastbilar med släp behöver då inte rangera/parkera på 
busshållsplats (vid vikingabyn), ej heller åka genom byn till kyrkans 
parkering och rangera där.  
  
Inga problem med: lysrör, dunkar med kemikalier och övrigt skräp i sjön. 
Oljespill på vägkanten mot sjön. Trasiga madrasser, burkar och glas vid 
strandkanten.  
Kraftiga oljud vid rangering.  
Ev. ej släcka brand. Mycket besvärligt och dyrt att sanera i en sjö.  
Nackdelar: ca 3-5 min längre bilfärd. 

Mot Fänjaåns strand,  mot bron samt intill Tidernas väg.  
Stora "inkastarskyltar" (på egen tomt) mot Tidernas väg.  
  
Uthyrning av vikingabåtar placerade vid f.d. reningsverket, inom synhåll 
från vägen.  
  
Vikingaloppis/liknande vid f.d. återvinningen.  
Små Vikingahus vid f.d. återvinningen med direktparkering vid husen. 
Utsikt mot Fänjaån och mot kyrkan.  
  
Vikingamuseet flyttas från Strandbaden till f.d. återvinningens plats.  
  
Avtal med markägare, som möjliggör uppsättning av stora vikingaskyltar, vid 
infarten till Årsunda.  
Fler hemslöjd/hantverkskurser vid byn. 
  
( * handikappanpassad ) 

En bra blandning med kultur och teknik som huvudingredienser. 
Flera snabba kommunikationsmöjligheter söderut till bl.a. Stockholm och 
Mälardalen.  Närheten till havet i öster och den relativa närheten till 
fjällvärden västerut. 

Lars Pierrou, Årsunda tycker till... 

Vad har hänt om 10 år? 

Vikingabyn expanderar 

Clas Harrysson tycker till 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 
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Att det finns för många byggnader i staden som  förfular miljön. T.ex. 
Stadshuset, hyreshusen nära korsningen Barrsätrag / Sveavägen och de trista 
nyare vita "klossarna" som inrymmer ICA, Willys o Rusta. (Observera! 
Ingen kritik mot företagen i sig) 
Att det saknas en central matvarubutik. 
Att stadskärnans butiksutbud är splittrat ifrån Storgatans östra delar till 
Hyttgatans södra.  
Att staden inte utmärker sig när man passerar den på Riks-80.(se förslag 
nedan) 

En eller ett par kvälls/helgöppna träffpunkter för ungdomar 15-19 år. 
En öppen o tilltalande stadspark för aktiviteter av olika slag; Skateboard, 
utebad, kafé, restaurang etc. 
Satsa på Albas arenaprojekt i Stadsparken för kommunmedborgarnas enklare 
men nog så viktiga arrangemang. 
Bygg en ny infart till Sandvik för den tunga trafiken! 

Sandvik med dess huvudkontor är globalt allt mera unikt. Detta med tanke 
på att att många andra världsföretag har kontoren i större städer. 
Enligt nationell undersökning; En väl utbyggd social verksamhet för att 
stötta barn o ungdomsfamiljer. 
Flera olika natur- och friluftsområden för året-runt-bruk. 

Att Sandviken medvetet satsar på solenergi och vindkraft för både industri o 
privatpersoner. 
En Sandvikens "Turning Torso" vid trafikplatsen Scherpbacken, med 
modern bensinstation och ett utbud av rena energiformer. Därutöver en 
vägkrog med ett utsiktstorn i form av en Gruvlave. Detta för att ge 
Sandviken ett ansikte som passerande resenärer kan minnas och 
förhoppningsvis göra nyfikna så de stannar till i staden. Väl uppe på 
utsiktsplatsen i tornet får man en härlig vy över Storsjön med omnejd. 

Utifrån att vi påminns om det ensidiga näringslivet med en stor industri kan 
jag tänka.  
Uppfinnarlusten och kreativiteten i samhället speciellt borde stimuleras.... 
Utlys varje år en uppfinnartävling för olika åldersspann t.ex elever på 
lågstadiet ( även 6:åringar kan uppfinna), mellenstadiet och gymnasiet.( ev. 
vuxna) Kanske inovationscirklar för vuxna!!  
Varje år delas pris ut under buller och bång!  Det ska vara väldigt fint att få 
pris! (Nästan som ett Sandviken Nobellpris) 
Man kanske ska tränas att tänka nytt och uppmuntras i den tanken redan 
tidigt i livet... Kanske går vi miste om många stora inovationer för att man 
inte fått uppmuntran!  
Kanske stimuleras en och annan entreprenör, nyföretagarere eller utvecklare 
på kuppen på mycket lång sikt...!! 
Lena Ö 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Lena Ö tycker till 

En tanke! 
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Jag har läst informationstidningen om vision 2025 och det är mycket där 
som jag håller med om. Särskilt Jan Sturessons funderingar känns angelägna 
och beaktansvärda. Det jag särskilt har fäst mig vid är under rubriken 
"konkurrens" om behovet av att "sticka ut". För att en kommun skall kunna 
göra sig känd måste den skilja sig från mängden. Då gäller det att vara på 
framkant i något-/några avseenden. Likaså måste vi börja fundera på var 
människor är på väg och inte varifrån de kommer. Det tycker jag är bra 
formulerat och nödvändigt för att vi skall kunna dra rätta slutsatser. 
  
Några synpunkter har jag dock. Jag saknar det som måste vara grunden för 
allt visionstänk, nämligen den långsiktiga hållbarheten. Fram till år 2025 
måste vi ha löst det mesta som har med långsiktig hållbarhet att göra och 
därför borde en vision till betydande del just handla om detta. Jag skulle 
vilja spetsa till det och säga att utan långsiktiga lösningar beträffande vår 
resursförsörjning kan vi glömma alla andra visioner. Vi kan inte invänta att 
andra löser de frågorna åt oss. Vi måste göra allt som går att göra på alla 
nivåer, från den enskilda människan till globala överenskommelser och 
aktiviteter. Kommande generationer kräver det av oss. 
  
Den långsiktiga hållbarheten vilar på tre ben, ekologi, ekonomi och socialt. 
Av dessa är ekologin den helt dominerande därför att en förstörd ekologi 
inte kan ersättas med pengar och leder också till en social katastrof. Vi måste 
helt enkelt lära oss att leva och verka inom naturens ramar. 
  
En vision utan ett betydande avsnitt om långsiktig hållbarhet blir inte 
trovärdig och kommer att leda till att vi drabbas av den ena obehagliga 
överraskningen efter den andra.  
  
När man läser inledningen av informationstidningen kan man få intrycket 
att kommunstyrelsen skall avpolitiseras! Där står att politiken skall "trimmas 
ihop" och bli ett "team". Jag tycker att det i stället borde ha stått att 
politiken och därmed demokratin skall vitaliseras. Ett viktigt sätt att göra det 
på är att kunna visa på skillnader i politiken. Jag är av den absoluta 
uppfattningen att tänka olika och ge uttryck för det är att berika. 

Sandviken är känt ute i världen, såväl nationellt som internationellt, genom 
Sandvik. Nationellt sprids också kännedom om Sandviken genom idrottsliga 
framgångar. Regionalt är Sandviken till viss del också känt för en tilltalande 
natur och attraktiva friluftsanläggningar. 

Vi är dåliga eller räcker inte till när det gäller att marknadsföra våra 
tillgångar. Vi skulle kunna bli mycket bättre på att på allvar ta tag i den 
viktigaste framtidsfrågan alla kategorier, hållbarhetsfrågan. 

Ekologin är grunden. Det är viktigt att alla beslutsfattare bär med sig den 
kunskapen och använder den kunskapen i allt beslutsfattande. 
Besöksnäringarna utgör viktiga arbetstillfällen och behöver kommunal 
draghjälp. Vårt engagemang runt dessa frågor behöver förstärkas. 

Tommy Stenergard tycker till 

Synpunkter om vision 2025  

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter?  

Vad vill jag förändra/förbättra/bevara?  
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Sandvik är till viss del unikt, sett med våra ögon. Med andras ögon är vi inte 
unika. Vi är en bland många andra kommuner med ett dominerande stort 
företag. 

En förutsättning för att göra oss unika är att hela kommunorganisationen 
genomsyras av den specialitet det är fråga om. Det måste vara något som 
"sticker ut", som Jan Sturesson påpekar, och som kommunledningen med 
kraft understödjer. 
  
Mot min bakgrund tycker jag att energifrågorna är en sådan fråga. 
Energifrågan är den viktigaste frågan ur ett hållbarhetsperspektiv. Den är 
också en av de allra viktigaste frågorna ur miljösynpunkt. Inte minst 
industrikommunen Sandviken är starkt beroende av god tillgång på 
förnyelsebar energi. Det har därför antagits en ny energiplan med en 
klimatstrategi och kommunen har ansökt om ett medlemskap hos 
"klimatkommunerna". För mig känns energifrågorna som möjligt att samlas 
kring och göra Sandviken känd för. 
  
Tommy Stenergard 
Miljö-och hälsoskyddschef 

Jag tycker om att dansa och tycker att Sandviken ska haka på trenden. 
Önskar att man startar upp danser i Högbo igen. Det finns ju en dansbana, 
men gärna flera. 
Det är ju så bra ordnat där med hotell och stugor så jag tror att det skulle 
komma många besökare från andra orter om man bara har bra orkestrar.  
Det skulle sätta Sandviken på kartan för dansare....och det finns det 
MÅNGA av! 
Gärna någon STOR dans på Göranssonska arenan också på vintern. 
Carina 

Samhällsutvecklingen ställer krav på att förskolans och skolans verksamheter 
ska vara i takt med tiden och ge den kompetens som är nödvändig för att de 
lärande ska kunna fungera i utbildning, arbete och vardagsliv. Det gäller 
dock inte bara att möta de samhällsfrågor och de behov som barn och 
ungdomar har idag, utan även att ha en beredskap att möta de behov som 
barn och ungdomar kommer att ha i framtiden (2025?).  
Därför måste barn, elever och personal under åren fram till 2025 på ett 
likvärdigt sätt ha möjlighet att använda modern IT i sin pedagogiska vardag 
och genom detta hitta spännande metoder för det livslånga, livsvida och 
livsdjupa lärandet. Då ökar förutsättningarna för att det traditionella 
lärandet utvidgas genom att knyta an och dra nytta av det informella, 
mobila och flexibla lärandet. Hur nu det kommer att se ut 2025? Än så 
länge har vi bara satt ner avstampsfoten i ett långt trestegshopp! 
För att öka likvärdigheten måste förskolan och skolan fastställa en lägsta 
nivå, som gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, att 

Vad gör Sandvikens kommun unikt idag?  

Vad kan göra Sandvikens kommun unikt i framtiden?  

Carina tycker till 

Hej 

Honken tycker till 

Framtida förskola och skola i Sandvikens kommun (2025) 
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lära sig att lära och arbeta självständigt med hjälp av IT-stödet. Samtidigt är 
det är viktigt att ge barn, elever och personal som vill mer och som är extra 
engagerade ökade möjligheter för innovation, kreativitet och nyskapande. 
Idag handlar kompetens bl.a. om hur vi kan hantera ett snabbt växande 
media- och informationsflöde och att kunna omvandla detta till kunskap. 
Barns, elevers och personals lärande grundar sig på en mångfald 
informationskällor som måste granskas källkritiskt. För att kunna ta till vara 
dessa former för lärande måste alla ges möjlighet och ha förutsättningar att 
utveckla digital kompetens. Vad är då detta? 
EU-kommissionen publicerade inför 2007 en lista över åtta 
nyckelkompetenser som man anser att alla EU-medborgare bör ha för ett 
livslångt lärande.  
Kommunikation på modersmålet 
Kommunikation på främmande språk 
Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 
kompetens 
Digital kompetens 
Lära att lära 
Social och medborgerlig kompetens 
Initiativförmåga och företagaranda 
Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 
Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan 
bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa 
kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra och 
aspekter som är väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat.  
Digital kompetens definieras på följande sätt:  
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-
färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, 
producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och 
delta i samarbetsnätverk via Internet. 
Så här ser många barns och ungdomars vardag ut redan idag. De känner sig 
mer hemma på de digitala arenorna än i skolan. För den kommunala 
utbildningsarenan är det här en ödesfråga. Hur ska man bli trovärdig i barns 
och ungdomars ögon och öron? Om inte kommunen och skolan tar 
förändringarna i samhället på allvar och handlar därefter kommer kanske 
den kommunala skolan i Sandvikens kommun att vara snudd på utraderad 
år 2025.  
Är det den visionen vi ska ha?  
Erik Holmkvist 

Jag har funderat över arbetet med Vision 2025. Som jag förstår det är det en 
sorts demokratiprojekt vid sidan av och utöver Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelse etc. Medborgarna ska få tillfälle att bidra till bättre 
politiska beslut i kommunen, nu och på sikt.  
De politiska partierna, nämnderna, fullmäktige och kommunstyrelsen 
kommer väl även framöver att vara de viktigaste planerande och beslutande 
grupperna. Partierna klagar över svårigheter att rekrytera nya aktiva 
medlemmar. Medborgarna tenderar att bli intresserade av enstaka frågor, 
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inte av politiken i sin helhet. Ibland blir intresset mycket stort, men 
övergående. Politikernas kontakter med medborgarna kanske blir mer 
fragmentariska. 
I det läget ser jag massmedia som en möjlighet som KS och KF kunde 
utnyttja (och kanske redan utnyttjar). Jag tänker mig att någon/några i 
kommunen skulle samla och arkivera alla insändare och debattartiklar i alla 
tidningar som har Sandviken som spridningsområde, och göra likadant med 
alla inlägg i etermedia. Inläggen skulle tas på så stort allvar som möjligt och i 
normala fall besvaras. Inläggen skulle tas tillvara i det dagliga arbetet i 
nämnder, fullmäktige och kommunstyrelse och kunde kanske i många fall 
bidra till kommunens utveckling.  
Det jag föreslår kanske redan är genomfört. Om inte, så är det mitt förslag 
till förbättring av demokratin och av politiken i allmänhet i kommunen. 
Anders 

Stora visioner föds ofta när problemen är som värst. Därför är det inte så 
konstigt att Sandvikens visioner för 2025 tog form så fort. Det började med 
en längtan att Sandviksanställda som varslades skulle kunna hitta en 
meningsfull framtid utan att behöva lämna kommunen. 
  
Sandvikens Energi låg i startgropen för ett projekt med solceller som hade 
lyckats i andra länder. Projektet skulle behöva många installatörer och löpa 
över flera år. Elbolaget började installera solceller gratis på södertak hos sina 
kunder så att deras ström kom delvis av egen produktion. All överskottsel 
gick tillbaka till Sandvikens Energi och kunden fortsatte att betala för den 
mindre summa el som levererades över nätet då soleffekten var låg. 
Processen gick långsamt i början eftersom utbyggnaden finansierades av 
vinster från husens solcellsöverskott men ju flera tak som producerade ström 
desto fortare kunde utbyggnaden ske. Fler och fler blev inblandade medan 
nätet blev mindre belastat. 

Kommunen arbetade målmedvetet mot ett mer diversifierat näringsliv vilket 
engagerade en hel del från Sandvik. Nu finns det betydligt fler små och 
medelstora företag spridda över hela Sandvikens kommun. De flesta av dem 
är högteknologiska, många med inriktning mot smarta energibesparande 
processer och förnybar energi, naturresurser från regionen t.ex. pellets, flis 
och biobränsle och lokal mathantering. Sandviken har under åren satsat 
mycket på grönområden. Alla nya hus är sedan början av 2010-talet 
energisnåla miljöhus. Vår kommun är också ansluten till 

av de nya husens låga driftskostnader har många 
äldre privata hus byggts om för passiv och aktiv utnyttjande av solen.) 
Kommunen har numera tagit ställning för en 0-vision för CO2-utsläpp.  På 
gatorna är det vanligt att träffa på hybridbilar som går på el eller biobränsle. 
Biobränsletankning går överallt och en del av solcellernas överskott går till 
billaddning. Det är vanligt hos företag att hitta parkeringar med 
elladdningsuttag vars el produceras på taket till bilparkeringen. 
Alla 900 varslade fick inte plats på Sandviken Energi och de nya företagen. 
En del fick leda berikande skolprojekt som passade deras kompetens. 
   
De 300 som var kvar fick vara med om ett provår där Sandvik fick dispens 
för solidarisk arbetsdelning. Resultatet var en mänsklig lösning som spred sig 
sedan till andra företag i kommunen som dominoeffekt ledde till enklare 
friskvård och bättre skolresultat hos elever i alla åldrar. Första steget var att 
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varje anställd inom drabbade branscher fick önska en arbetstid med hänsyn 
till hans familjesituation men som inte översteg 40 arbetstimmar i veckan. 
Alla som kunde hitta fördelar i att sänka sina löner temporärt för att få mer 
tid för barnen eller att vårda en äldre släkting, studera deltid eller koppla av 
gjorde det möjligt för avdelningen att gå vidare utan uppsägningar för 
ickeplacerade arbetare. En positiv effekt för Sandvik var att sjukfrånvaron 
minskade och en känsla av lojalitet och glädje spred sig över avdelningarna. 
Hela projektet löpte så bra att det blev standarprocedur vid 
anställningsintervjuer att diskutera familjens behov och önskningar om 
anställningsgrad. 2025, då det var högkonjunktur igen, fick alla möjlighet 
att öka och ställa upp även övertid innan nya anställningar gjordes men alla 
var överens om att vid nästa lugna period fanns en möjlighet att dra ner och 
göra annat. 

Kommunerna i västra Gästrikland har sedan flera år ett nära samarbete om 
näringsliv, kultur, utbildning och miljöfrågor. Exempelvis har man 
gemensam gymnasieskola och vuxenutbildning. På så vis har eleverna stora 
valmöjligheter och kan specialisera sig. Sandviken har fått en gymnasielinje 
som heter skogsekologi som arbetar mycket nära Skogsmuseet i Högbo. I 
mitten på 2010-talet bildades Vuxenutbildningen i västra Gästrikland. Även 
med Gävle sker allt mer samarbete. Eftersom klimat- och miljöfrågor har 
mycket hög prioritet har alla kommuner i Gästrikland börjat samarbeta och 
anställa gemensamma specialister inom dessa områden. 

På grund av att det finns så många äldre i kommunen har man utvecklat 
olika inriktningar inom äldreomsorgen. All verksamhet genomsyras av en 
tydlig humanistisk människosyn. Många pensionärer flyttar till vuxna 
kollektiv som till exempel i Gysinge där alla aktiva kan delta i kurs- och 
skapande verksamhet. Dessa samlade pensionärer har blivit en stark grupp 
som deltar aktivt i Sandvikens utveckling. Flera gruppboenden där vänner 
hittar kollektiva lösningar är på gång i Sandviken. För äldre äldre har den 
enskilda människans önskemål och behov satts i centrum. Ett omfattande 
folkhälsoarbete har bidragit till att äldre är friskare längre. Genom den nya 
arbetsmodell som Sandvik startade för att lösa sin gen ekonomiska kris 2008 
har vi nu många flera deltidsarbetare inom alla yrken som får en viss 
ersättning för sina insatser för vård inom familjen. Flergenerationsboende 
har kommit på modet och en familj som vill bygga om sitt hus så att en 
äldre släkting får det bra där kan få bidrag för ombyggnaden av staten och 
landstingspengar för rehabiliteringsinsatser hemma. Allt det är trots allt 
billigare och gemytligare än att omhänderta alla på anstalter. På det sättet 
finansieras en kvalitativ förbättring inom sjukvården. 

Kulturen har fortsatt att utvecklas och fått stor betydelse för den öppna och 
innovativa atmosfären i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2009 
att alla offentliga möten skulle ramas in med levande musik eller diktläsning. 
Följden är inte bara en naturlig kulturell upplevelse för publiken utan även 
en chans att uppträda för kulturskolans elever, deras lärare och andra 
musikgrupper. Nu är suget på att gå på konserter så stort att en 
busstransport kan beställas till de flesta kulturella aktiviteter i Gästrikland. 
Samma gäller sport och transport till vår egen Arena. Bussarna drivs med 
biobränsle och har olika storlek för olika behov. 
De många högteknologiska företagen och det kulturella klimatet har 
inneburit att människor från många olika länder nu bor i Sandvikens 
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kommun. Nyfikenhet och öppenhet mot andra kulturer och sätt att leva är 
påtaglig. 

Nya bostadsområden har planerats så att de har bra och snabba 
bussförbindelser till Sandvikens centrum och de större arbetsplatserna. Den 
nya snabbspårvägen mellan Gävle och Sandviken är snart färdigställd. 
Eftersom långa godstransporter går via räls är vägkvaliteten bättre och håller 
längre särskilt eftersom personbilar har blivit mindre i storlek. 
Väghållningen har blivit enklare och man har lyckats nå 0-visionen för 
dödsfall i trafiken i Sandvikens kommun i flera år. Det trots att vi nu 
utnyttjar vinterbanor för spark utan sand och salt. Då både spark och cykel 
är inne igen märks de en förbättring av folkhälsa samt minskat antal 
höftfrakturer vintertid. Dessutom klarar äldre att handla själva i lokala 
butiker som har sprungit upp i bostadsområden. 

Fler uppfattar fördelen av att äta färska varor utan konserveringsmedel, långa 
transporter och multinationella anrättningsvägar. Inom kommunen ökar 
odlingar för varje år och organiserade leveranser sker till näraliggande 
butiker. Fler familjer väljer att bo på landet eftersom kommunikationerna 
har förbättrats och flera småföretag har lokaliserats en bit utanför stan. 
Byskolorna som kände sig hotade i början av 2000-talet har vitaliseras och 
har både gott om elever dagtid och öppethållande kvällstid för vuxna som 
vill umgås eller träna på gym. Ungdomskvällar finns också minst en gång i 
månaden. 

Dagstidningar har nästan alla upphört. Nyheter vill folk få direkt över nätet 
eller radio och TV. Resultatet är att Annonsbladet har expanderat med mer 
debatt- och ledarsidor och Sandvikenborna läser många flera böcker nu än 
tidigare. Biblioteken är både kunskapsbank och kulturförvaltare. Ett 
populärt sätt att umgås är att träffas i bibliotekens kaféer eller ta barnen till 
högläsningsstunder på bibliotekens teatrar. Levande Teater med eftersnack 
har blivit en del av vardagslivet i biblioteken, där diskussionen är livlig och 
aktuell litteratur kan rekommenderas. 
Carla Sundström, Kungsgården 

Fyra sandvikare tycker till... (1 man, 3 kvinnor) 

Biblioteket med de generösa öppettiderna. 
Kulturskolan. 
Lyhördheten hos kommunpolitiker, det finns ett intresse och engagemang 
— även om resultatet blir varierande. 
Demokratirådet. 
Att man är duktig på att ta bort löven på gatorna på hösten. 
Vacker grönska, fina blomplanteringar och väl underhållna grönområden 
Att man försöker hålla så rent och snyggt som möjligt. 
Klottersaneringen och att detta arbete pågår året om. 
Kommunen är ganska bra på snöröjning och grusning (det är inte lätt att 
göra allt snöröjningsarbeta med en gång). 
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Parkeringen och hela trafiklösningen vid Ica Maxi, Mosaiken. Parkeringen 
är alldeles för nära själva butiken, inte säkert för kunder när bilar nästan kör 
på folk. Cykelställen är felplacerade och placerade för långt från 
kundvagnarna (det är lättare för äldre och handikappade att ta bussen till 
Valbo än att ex. cykla till Mosaiken och handla). 
Intervallerna, särskilt vid Resecentrum är för korta, svårt för äldre och 
handikappade att hinna över, speciellt på vintern. 
Det saknas bänkar/sittplatser på många ställen i Sandviken. 
Tunnlarnas planering med korsande cykelvägar, ex. vid Statoil och OKQ8. 
Inte så mycket aktiviteter kring småföretagande. 
Synd att blomsterarrangemangen på Hyttbron mellan Resecentrum och 
centrala staden tyvärr, ofta skadegörs på sommaren. 
Skadegörelse i allmänhet (till en del får vi leva med detta och försöka 
påverka våra unga medmänniskor och kanske även vuxna, att inte förstöra 
och skadegöra). 
Att det inte satsas lika mycket på planteringar och grönområden i 
kommunens ytterområden. 

Det borde finnas "matarbussar" till och från Högbo vid speciella 
arrangemang ex. vid midsommar. Detta för att slippa bilköer, spara på 
miljön och öka tillgängligheten. 
Utnyttja Stadparken för Kulturskolans aktiviteter — ex. sommarteater. 
Återerövra Stadsparken. 
Viktigt att all vård, service etc. är tillgänglig för äldre samt andra som har 
som har stort behov och inte tar sig fram så lätt. 
Det behövs fler bänkar/sittplatser runt om i Sandviken. 
Varför inte öppna en saluhall i Ica Extras gamla lokaler (vid Systemet)? 
Vi har en önskan om ett tillgängligt rekreationsområde vid ex. Gunnars 
Udde, nära stan med tillgänglighet till vattnet (Storsjön), för dem som inte 
har tillgång till bil utan som går och cyklar. 
Det behövs även handikappvänliga naturområden närmare stan. 
Tryggheten måste öka i stan, bättre belysning, gäller särskilt Stadsparken. 
Arbetet med integration utifrån olika behov bör bli bättre. 
Vi behöver ett aktivt Jerntorg, ett torg som inte ska användas till parkering 
utan för handel, liv och rörelse, ex. Bondens marknad. 
Ett förslag är också en sparkfil på gångvägar och cykelbanor, som inte sandas 
och saltas (så har man längre upp i Norrland). Att åka spark är både nyttigt 
och trevligt och det spar energi och miljö samt underlättar för t. ex. äldre 
människor med gångsvårigheter, att komma fram. 

Ett allaktivitetshus för alla med massor av olika möjligheter till att skapa. 
Att man satsar mer på näringslivet. 
Tillgänglighet till miljöstationer utan att behöva bil. 
Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och service, också utan bil. 
Att göra hela Sandviken mer tillgängligt och cykelvänligt. 
Detta samt att satsa på att underhålla planteringar och grönområden kan 
göra Sandviken unik som den gröna, blommande, ekologiska och 
miljövänliga kommunen. 

Det är viktigt att hitta enkla sätt för oss medborgare att kunna tycka till om 
olika projekt och satsningar i kommunen. Satsningar som detta med 
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visionsarbetet är en väldigt bra början och det behövs hela tiden folk som 
arbetar mer ut mot medborgarna för en dialog. 
  
Sandviken är en bra kommun att bo i men det finns en hel del större och 
mindre förändringar/förbättringar som skulle göra Sandviken till en ännu 
bättre kommun att bo i, framförallt för barn och ungdomar. Och ska man 
väl satsa på utveckling så måste man satsa rejält för att det ska ge ett bra 
resultat. Vi sandvikare "gömmer" oss gärna lite bakom detta med 
bruksmentalitet. Vi använder det nästan som ett skydd för att slippa ta tag i 
saker, utveckla och förnya. 
  
Vi måste uppmuntra barn och ungdomar att vara aktiva och då måste vi ge 
dem de bästa förutsättningarna för detta. Exempelvis så är utbudet på många 
skolgårdar under all kritik, utrusta skolgårdarna så att barnen har bra 
möjligheter att vara aktiva under rasterna. Samma sak med lekparker runt 
om i kommunen, satsa på några av dem och se till att de sköts. Satsa på 
rejäla klätterställningar etc. för barnen att aktivera sig i. Varför inte bygga en 
lekpark vid Jerntorget, utanför Stadshusets entré med ett intilliggande fik, 
kanske med en gammeldags karusell med tak som sakta snurrar runt. 
"Lekparken" på Hyttgatan, undrar vem den är till för? den är ju inte direkt 
funktionell för barn och med ett alldeles för dåligt utbud för att kallas 
lekpark). En annan del av Jerntorget bör utvecklas till en handelsplats med 
liv och rörelse och möjlighet till gratis plats för handlare för att göra torget 
attraktivt. 
  
För att göra Sandvikens centrum lite annorlunda och lättillgängligt, ordna 
exempelvis en räls för spårvagn med förbindelse Resecentrum — centrum. 
Detta kan göras till en roligt tripp, kanske med en gammal spårvagn. Glasa 
sedan in området runt krysset för en större känsla av galleria. Det måste vara 
roligt och intressant för folk (särskilt barnfamiljer) att åka till centrum i 
Sandviken. 
Det är också viktigt att satsa på bra fungerande kommunikation mellan 
Resecentrum — Jernvallen/Göransson Arena. 
  
Sedan har vi ju två fantastiska grönområden mitt i centrum som vi borde 
göra mer av och utnyttja bättre, vi tänker naturligtvis på kanalen och 
Stadsparken. 
Rensa upp vid kanalen, bygg ett glashus vid Dal-Brittas med ett fik, varför 
inte en fiskerestaurang, gör det möjligt för bad och uthyrning av 
båtar/kanoter. 
Även i Stadsparken vore det fint med ett fik vid kanalen, dit man också kan 
ta sig med båtarna/kanoterna från Dal-Brittas. Engagera de lokala bagarna 
som kan turas om att leverera bröd etc. Sedan skulle vi gärna se en 
"skridskobana" i Stadsparken, i plastmaterial, som är möjlig att utnyttja året 
om, särskilt för barnen. 
Vi skulle också önska att det var mer aktiviteter kring Parkbadet på 
sommaren med utomhuspool och solmöjligheter på gräsmattan. Låna/hyr ut 
"spel" och material till spel i Stadsparken, exempelvis schack, brännboll och 
volleyboll. Engagera föreningar att anordna turneringar med jämna 
mellanrum och engagera "pigga" pensionärer för många av dessa aktiviteter 
så att det sköts bra. 
  
Vi tror att Sandvikens kommun kan bli unik i framtiden om vi satsar på 
barn och ungdomar, och ger dem möjlighet till ett aktivt och intressant liv i 
här så att de också gärna återvänder hit efter studier och arbete på annan ort! 
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Shiyar vill i första hand presenteras som sandvikenbo. Han är kurd och 
kommer ursprungligen från Syrien. Shiyar har bott i Sandvikens kommun 
sedan 1993. Han bodde tidigare i Kungsgården och längtar fortfarande dit 
och känner sig hemma där. Idag bor han tillsammans med sin familj i 
centrala Sandviken och driver Living Room/Lobby. I Syrien studerade 
Shiyar juridik som han inte riktigt avslutade och i Sverige har han gått 
restaurangutbildning i Stockholm och affärsskola i Gävle 

Jag har drivit allt från kioskverksamhet, pizzeria och café till Living 
Room/Lobby där jag är idag. Detta är en livsstil — att göra saker man tror 
på, att göra saker andra kan njuta av — det är drivkraften. Men det är också 
viktigt att göra saker lite annorlunda, för jag vill ju själv utvecklas 
tillsammans med det jag gör. Därför känner jag mig också nöjd för varje 
nytt steg jag tar som också ger till andra. 
Att jobba innovativt med verksamheten är en förutsättning för att jag ska 
hålla på, om jag ska göra samma sak som alla andra så kan jag lika gärna låta 
bli. Det är viktigt att varje individ tar tillvara och försöker förmedla sina 
tankar och idéer. 
Jag och min kompanjon är båda intresserade av musik och vill att det hos 
oss ska handla om underhållning med kvalité. Vi vill försöka erbjuda 
sandvikenborna det där lite speciella. Trots detta så känns det som att 
sandvikenborna de senaste 10-15 åren blivit mer tillbakadragna, är man över 
30 så går man bara ut och roar sig vid speciella till tillfällen, exempelvis 
högtider som påsk. I Gävle är krogkulturen annorlunda, där möts alla åldrar 
ute i en helt annan utsträckning. Utvecklingen har också gjort det enklare 
att söka information och ta del av andra städers utbud samt att snabbt och 
enkelt ta sig dit. 
Jag förstår dem till viss del eftersom Sandvikens centrum är "dött" på 
kvällarna. Det finns gäster här som kommer tillbaka efter en promenad runt 
krysset och frågar var centrum egentligen ligger, de kan inte tro att detta 
verkligen är centrum. Det finns också fler outnyttjade tillgångar i centrum 
bl.a Jerntorget eller "stentorget" — bara sten — stendött. 
När jag tittar framåt, på Sandvikens framtid ser jag att vi som bor här måste 
bli mer kreativa och höja statusen på kommunen. Vi måste vara stolta att 
vara sandvikenbor. Det är också viktigt att ta till vara mångkulturen i 
Sandviken, vilket kan tillföra mycket för kommunens utveckling. 
Sandvikens kommun har mycket att erbjuda, se bara på Sandbacka Park, 
Göransson Arena, Storsjöns stränder, Kungsberget, Högbo, Björk & Berries, 
Vikingabyn som visar vår historia och en mycket aktiv och framåt 
idrottsrörelse. Ser vi sedan till regionen så måste jag ju nämna Mackmyra 
Whisky, allt detta är unikt för mig 
År 2025 ligger Sandviken i topp i Sverige med alla de besöksmål som jag 
tidigare räknat upp. Infarten till Sandviken är snygg, upplyst och 
inbjudande. Staden är mer miljöanpassad, promenad- och cykelvägar finns 
överallt vilket gör att vi oftare lämnar bilen hemma. 
Vid Kanalen finns bänkar utställda, det är lummigt och fullt av grönska, det 
är rent och fint och ett grönområde där många vistas och man promenerar 
gärna längs kanalen. Biltrafiken har minskat i centrum, vi tänker på miljön 
och även där har utvecklingen gått framåt så att man gärna promenerar och 
cyklar till och i Sandvikens centrum. Här samlas människor i alla åldrar både 
på dag- och kvällstid. Högbo som är en otroligt viktig del av kommunen för 
aktiviteter både sommar och vinter har bevarats och den fantastiskt vackra 
cykelleden från Sandvikens centrala delar gör att vi tar cykeln även hit eller 
så utnyttjar vi möjligheten att åka kollektivt till och från alla våra fantastiska 

Shiyar Ali, Sandvikenbo, kurd från Syrien 

Ta del av Shiyar Alis tankar kring Sandvikens kommuns framtid. 



 
 
 

360

besöksmål, bussarna går ofta och det är enkelt att åka kollektivt i Sandvikens 
kommun. Detta gör Kungsberget, Högbo, Storsjöns stränder etc. så 
lättillgängligt och vi gärna stannar hemma på semestern, vi behöver inte åka 
till andra platser jämt, allt finns ju här. 
År 2025 är Sandviken också världsbäst på värdskap och tillgänglighet, vi tar 
väl hand om Sandviks alla gäster samt andra som gärna turistar här, på allra 
bästa sätt. Vi involverar mer ungdomar i olika evenemang så att de drar 
publik i alla åldrar och att influenserna kommer från flera generationer samt 
att generationsväxlingarna blir mer naturliga. 
För framtiden är det viktigt att vi marknadsför kommunen genom de 
fantastiskt unika tillgångar som redan finns här, att vi tar vara på 
mångfalden och att vi tar ner medborgardialogen ända till skolnivå och låter 
förändringen börja redan där. 
Framtiden är upp till oss själva. Vi kan inte sitta hemma och tro att allt löser 
sig utan vi måste själva vara delaktiga i kommunens förändring och 
utveckling. 

Tillgänglighetskonsult, föreläsare, författare och frilansreporter. 

Lagom till jul passar det bra att få presentera min önskelista över hur jag vill 
att Sandvikens kommun ska se ut. Jag skriver inte ner den på baksidan av ett 
kvitto från ICA Maxi eller någon av de andra stora affärsdrakarna som 
ständigt utvecklar och förnyar centrumhandeln i en positiv riktning, trots att 
centrumkärnan förskjuts något åt höger. Till tomten (läs kommunalråden 
och andra beslutsfattare) lämnar jag ett tjockt dokument där jag omsorgsfullt 
förklarar min önskan om en kommun som med öppna armar välkomnar alla 
på ett rättvist, demokratiskt och likvärdigt sätt.  
   
Jag önskar att det år 2025 inte längre fanns någon otillgänglig fysisk miljö, 
att kollektivtrafiken kan användas av både dig och mig och att all 
information förstås av alla. Österfärnebos närhet till Dalälven och den nya 
generationens mjölkbönder ska blandas med Kungsbergets skidåkare och 
entreprenörerna i Storviks företagareförening. Turismen lockas av allt från 
äventyrliga lekar i natursköna Högbo till bad, gösfiske och seglig i Storsjön. 
Naturligtvis lokas folk från hela världen till metropolen för att även ta del av 
allt fantastiskt som ortens författare, konstnärer och musiker producerar. De 
stolta innevånarna ska skryta om “sin" kommun, uppfinningsrikedomens 
centrum, där stålindustrin först såg dagens ljus. Sandviken är mångkulturens 
centrum där madéer och kristna går hand i hand, där traditionell 
bruksmentalitet varvas med nytänkande entreprenörskap, där 
landsortstryggheten är lika stor som våra förortsförhoppningar till 
mälardalsregionen.  
   
År 2025 är Sandviken en av landets mest attraktionsstarka kommuner 
eftersom vi är tillgängliga för alla. Trappsteg och trottoarkanter är 
bortplockade, hörselslingor installerade och man tänker på allt vilket gör att 
alla 40-talister älskar att bo och leva här. Tillgänglighetstänkandet gör att 
barnfamiljer flyttar hit då man enkelt kan handla med barnvagnen i 
tillgängliga butiker. Aldrig mer uppstår dåliga exempel som Göranssonska 
arenan där ingen funktionsnedsatt kan idrotta på grund av otillgängliga 
omklädningsrum, eller knasiga övergångställen som vid Jerntorget, över 
Odengatan, där endast halva övergångstället är färdigbyggt. 
   

Lars-Göran Wadén 

Min vision - Sandviken 2025  
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Eftersom ingen år 2025 kommit på idén att bygga speciella toaletter för 
rödhåriga har även de speciella toaletterna för rörelsehindrade tagits bort. En 
rullstolsburen kvinna slipper bli ett tredje kön och får gå på samma toalett 
som sina väninnor. Eftersom ingen heller kommit på idén att göra speciella 
entréer för mörkhyade har Folketshuschefen plockat bort de speciella 
entréerna för rörelsehindrade. Man har insett att det är dumt att släppa in 
gående från framsidan samtidigt som rörelsehindrade välkomnas till 
teatersalongen genom en bakdörr. Och som tur är kommer det 2025 inte 
finnas lokaler som Drottningen som totalt utestänger många med barnvagn, 
rollator eller rullstol.  
   
Vi kommer att leva i ett likvärdigt, rättvist samhälle. Det är nära till vård 
och omsorg av hög kvalité för alla oberoende kön, nationalitet, ålder och 
funktionsnedsättning. Skolelever i alla åldrar får en välutvecklad 
undervisning av engagerade lärare i tillgängliga lokaler och med resurser och 
hjälpmedel för individuella behov. Sandviken är en fantastisk kommun. 
Med hjälp av dig och mig ska vi låta den statusen kvarstå. Visste du att vi 
tillsammans, om vi engagerar oss och är stolta över det vi har, till och med 
kan göra det ännu bättre? Jag tror på tomten. Under mitt 36-åriga liv har jag 
upptäckt att om man önskar sig något tillräckligt starkt så går det att 
förverkliga sina drömmar.  
1 december 2008  
Lars-Göran Wadén 

Britt-Marie arbetar på PROs Folkhögskola/Gysinge Herrgård sedan nio år, 
de senaste 5 åren som rektor. Folkhögskolan är den enda i världen som har 
en pensionärsorganisation som huvudman.  
- Ibland tycker jag att människor i närområdet skulle använda oss mer. Vi är 
ju öppen för alla över 18 år och man behöver inte bo kvar här utan kan åka 
fram och åter om man bor i närheten. Jag stortrivs, det är fantastisk att få 
arbeta i en sådan här miljö. 

Småskalig kommun med stora kultur- o naturvärden som gör den 
"livsvänlig" för nutidens och framtidens människor - de som söker det 
långsiktiga och genuina i livet.  
  

Kanske att man inte rätt tar tillvara de olika kultur-, natur- och bruksbygder 
kommunen har. Man borde göra mer för att locka eko-turismen till dessa 
trakter som har så storslagen natur och miljö. Inte minst tänker jag förstås på 
Färnebofjärdens Nationalpark och Gysinge Bruk.  

Lyft fram och förbättra, visa upp bruksmiljöerna. Högbo och Kungsberget, 
särskilt stort vintertid. Gysinge med Färnebofjärdarnas Nationalpark, 
Naturum och ett bruk som fortfarande innehåller allt från "slott till koja"!  
Håll ut - det kommer leda in i framtiden!  

Att bättre tillvarata och utveckla det genuina man har från stads- till 
landsbygd med rika kulturhistoriska bruk. Människor idag och i framtiden 
behöver kontakt med sin bakgrund - historia! 

Britt-Marie Fredriksson 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor? 

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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Pappa, Äkta make, Fastighetsmäklare, Bandyspelare 

För att lämna min vision för Sandviken 2025 krävs en kort tillbakablick. 
Någon klok tänkare eller statsman sa i en svunnen tid någonting i stil med 
att; 
En förutsättning att förstå framtiden är att kunna sin historia. 
  
Min historia i all sin enkelhet är att jag är en vanlig grabb uppväxt på 
Aroslund i Västerås, ca 400 m sydväst om Rocklunda isstadion, som lärde 
mig simma i Storsjön, Sjövik, Årsunda. 
  
Jag har tillbringat alla mina soliga somrar i "Gamla Mejeriet" vid 
Emmabryggan vid stranden i Sjövik- Årsunda. 
Sandviken var stan där alla mina fastrar, farbröder och kusiner bodde när de 
inte badade i Sjövik på somrarna. De arbetade nästan alla på Jernverket vad 
jag kan minnas. 
Varje lördag åkte vi till Sandviken och flanerade på Hyttgatan och handlade 
på Sanko och Tempo, drack Trocadero och åt wienerbröd på Marangoni. 
Sandviken var "stan" för mig när jag var en liten grabb. 
Jag blev äldre växte upp, mötte SAIK på Norra (utan konstfruset) en alltför 
solig vårsöndag i början av 70-talet. "Jontik" tror jag för övrigt gjorde sitt 
enda allsvenska bandymål den söndagen. 
Sandvikens betydelse för mig blev mindre under en period i mitt liv. Det 
fanns dock alltid med som en del av mitt Årsunda. 
Mitt livs resa fortsatte med utbildning, yrkesval, bildande av familj, karriär... 
  
I dag bor vi i Sandviken sedan 5 år tillbaka i ett underbart hus i Hedgrind, 
200 m till båten vid Stenbryggan. Vi ser Göranssons Arena växa fram från 
vårt arbetsrum. 
  
Varför bor vi här? 
  
Vid valet att flytta hit spelade min familjs och min kärlek till det stora gamla 
huset vid stranden i Årsunda en stor roll och avgörande betydelse. 
  
Vad kom vi till? 
  
Vi kom till en liten lugn stad som har en unik ställning. Med en 
världsledande koncern som har sitt huvudkontor, verkställande ledning, 
utvecklings- och forskningsavdelningar í en liten ort på landsorten i det lilla 
landet Sverige. 
Detta faktum är både Sandvikens styrka och dess svaghet. 
Det är lätt att ta allt för givet samtidigt som det skapar och ger en möjlighet 
att utveckla och förädla kreativa idéer till lönsamma framgångsrika 
verksamheter inom såväl näringsliv som kulturliv. 
Detta gäller med all sin tydlighet i dessa dagar i december 2008. 
  
Vi ska bekräfta och uppmuntra det rika kulturarbete som utförs och bedrivs 
av människor i vår stad; Drömfabriken med Per, Bosse och Jappz. Alla 
rockkonserter som Ingemar arrangerar. 
Slitet som Åke har lagt ned för att bibehålla och förädla Bangen, den bästa 
av endast 3 kvarvarande Jazzfestivaler i Sverige. De oräkneliga timmar som 
Thomas och Edlund lägger på att fostra ungdomar i SAIK´s juniorlag... 

Jan Hedvall 

Vision 2025 
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Den här listan kan göras hur lång som helst... Orkesterföreningen, "Jöggas" 
krönikor, Gillis historieskrivande, kusin Bosses arbete med Storbandet, Ann-
Marie Aldéns körer... 
  
Allt detta måste vi se att vi kan och våga berätta för andra att vi har i 
Sandviken för att vår vision ska bli verklighet. 
  
År 2025 är jag en obetydligt äldre grabb som fortfarande spelar innebandy 
varje måndag och torsdag, med "Jontik", Rolf, Thomas, "Fibblon", Erik, 
Kent, Bosse, "Aldor", Östen, Uffe, Lasse, "Eidis" och resten av grabbgänget 
som nu har flyttat hem från Dubai, Kenya och Singapore.  Vi träffas numera 
på förmiddagarna. 
Vi är inte kvar i Norrsätras slitna gympasal längre. Vi spelar nu i en flexibel 
och anpassad hall i den ombyggda idrottshallen bredvid hotellet i anslutning 
till Arenan. Norrsätras skolområde med sitt strategiska trafikläge är för övrigt 
sålt till och konverterat av näringslivet. 
I ett Sandviken som har öppnats upp för den moderna miljöanpassade 
trafiken i centrala stan. Vilket åter har skapat ett blomstrande affärsliv i 
centrum med puls i butiker, caféer och restauranger. 
Vi har bejakat och utvecklat närheten till Stockholm, London, New York 
och inte minst Beijing. Vi har byggt nya bostadsområden vid Storsjöns 
stränder med miljö och ekonomi i fokus. Där välutbildade upplysta 
medvetna familjer bor som arbetar i såväl Sandviken som 
Stockholmsregionen. Den ligger numera spårbundet endast 40 minuter 
söder om Sandviken. 
  
Alla dessa familjer har nämligen valt att deras barn ska lära sig simma i 
Storsjön... 
  
Jan Hedvall 

Julia går första året på Hammargymnasiet Estetiskt program inriktning Bild 
och Form. 

Jag gillar att vara i Sandvikens stadspark. Den är alltid fin och prydlig ger 
lite storstadskänsla som stadens oas. Säger jag detta till folk i min ålder får 
jag genast höra: 
"Där blir man våldtagen och rånad!".  
Vi har fantastiska omgivningar! Storsjön med sina fina stränder och bruken i 
både Högbo och Gysinge. Inne i stadskärnan finns de gamla, fina 
brukshusen. Det är miljöer att bevara och satsa på. Men om man frågar folk, 
inte är det så många som tycker om miljön i Sandviken.  
Alla mina vänner ska flytta härifrån efter skolan. Några ska utomlands, jag 
själv drar nog till Stockholm eller Göteborg. Men häromdagen var det en 
som sa "Jag kan tänka mig att bo kvar i Sandviken, är jag dum?"  
Alla nickade bestört och sa att "Ja, verkligen". Jag med. Det är aldrig man 
hör någon vara nöjd med Sandviken, varför skulle någon vara det?  
Nu när jag sitter och försöker få uppslag till den här texten inser jag att det 
hon sa var något väldigt fint. Det är fint att gilla sin hemstad. Att kunna se 
styrkorna.  
Jag tror att en av de största utmaningarna vi måste besegra för att nå ett 
bättre Sandviken är just att ändra ungdomarnas inställning. Tänk en 

Julia Lindblom 

Ta del av Julia Lindbloms tankar kring Sandvikens kommuns 
framtid. 
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generation som är stolta över naturen, bruken, mångfalden, stadsparken och 
livet i denna småstad.  
Men kanske måste vi också ändra Sandvikens syn på ungdomarna? En 
öppen och välkomnande syn. Som sätter tro på ungdomarna, som några 
tidigare talare uttryckt det.  
Eller en syn som sätter tro på folket över huvud taget. Sandviken har en stor 
mångfald av människor från olika kulturer. Utnyttja och lyft fram det! 
Mångfald berikar.  
Jag drömmer om ett kulturcentrum, där allt ryms. Där alla konstformer får 
ta lika stor plats. I denna byggnad ryms även kulturskolan. Jag är så glad att 
kulturskolan finns! Den är produktiv och för samman människor som 
annars kanske inte skulle möts. Jag önskar att alla barn kunde gå på 
kulturskolan och på så sätt ha en stadig grund att stå på i sig själva. 
Kulturskolan ska vi verkligen vara stolta över. De producerar talanger varje 
år. Samma med gymnasieskolan. 
Jag tycker vi kan vara stolta över vår utbildning. Jag har - under min fem år 
långa tillvaro här — stött på i stort sett bara bra lärare. Det är otroligt viktigt 
för inlärningen och lusten att gå till skolan.                                                                                             

Jag hoppas att vi fixar att jobba med jämställdhet, omsorg, ungdomar, miljö 
och kultur. Det låter väl kanon? 

Författare, dramatiker. Gift med Anette och bor i södra Björksätra. Har 
tillsammans med barnen Linnéa och Jonas bildat proggbandet Band avd. I 
bandet ingår även brorsbarnen Samuel, Fredrik och Kristoffer.   
Efter succén med pjäsen I syrenernas tid på Valhalla har han den 2 oktober 
2009 premiär på pjäsen Maran som utspelar sig i Mossvägsbarackerna året 
1967, strax innan Jimi Hendrix gör sin berömda spelning i Högbo. 

Kanske är jag alldeles för pretentiöst när jag försöker ha en vision för vår 
hemstad som sträcker sig ända fram till 2025. I en föränderlig värld som vår 
har framtidsvisioner en tendens att krackelera och falla samman. I efterhand 
framstår de som smått patetiska. 
I maj satt jag på en uteservering i New Yorks finanskvarter och tjuvlyssnade 
på ett koppel finansvalpar som sken ikapp med solen över det strida 
penningflödet rakt ner i deras fickor. Några månader senare fick vi 
sandvikare beskedet att nästan 1000 personer får gå från Sandvik AB. Det 
räcker alltså att en valp hickar till på Wall Street för att världens finansiella 
system rasar ihop som ett korthus. I det perspektivet är det kanske förmätet 
att ha en vision om framtiden.  
Men man kan ha önskemål och tankar. Min första tanke är att ett samhälle 
behöver en grundläggande trygghet: arbete, bostad och vänner. Men ett 
tryggt liv kan också vara förbannat torftigt. Det behövs så mycket mera än 
så. I nästan alla brukssamhällen finns ett lite mera komplicerat förhållande 
till begreppet trygghet. Många av oss är trygghetsnarkomaner och bekämpar 
därför fria tankar och idéer, som kan tänkas hota oss i stället för att se dessa 
tankar som ett försök att förändra någonting till det bättre. Vi hamnar på 
osäker mark, eftersom vi kanske inte förstår eller har kunskap. 
En paradox är då att vi samtidigt litar blint på att marknadskrafterna i 
världen alltid ska förse oss sandvikare med arbete. Varför? I Sandviken 
glömmer vi lätt att Sandvik AB är som vilket annat företag som helst. 

Så vad är möjligt att ordna till 2025? 

Bernt-Olov Andersson 

Ta del av Bernt-Olov Anderssons tankar kring Sandvikens 
kommuns framtid. 
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Företagsledningen arbetar för sina aktieägare i första hand och inte för oss 
som råkar bo här i stan. En dag kan de bara ge sig iväg härifrån, eftersom de 
ekonomiska förutsättningarna att stanna kvar inte finns. 
Jag menar alltså att vi ska följa bankrådgivarens eviga råd, att inte lägga alla 
äpplen i samma korg. Vi måste skapa ett bredare utbud av arbetsplatser och 
möjligheter att försörja oss. Så långt den ekonomiska tryggheten. 
Annars tycker jag det allra viktigaste är att försöka skapa en annan slags 
människa. En bruksmänniska som inte är rädd för det okända, som inte 
fördömer andra och som själv inte är rädd för att ha fel. Vi kan inte bortse 
från att det finns en negativ bruksmentalitet här i Sandviken, inte bara bland 
människor i allmänhet utan också bland kommunens politiker och 
tjänstemän som beslutar och som har makten.  
Vår kommun skulle kunna ta ett principbeslut att bryta all negativ 
bruksmentalitet med målet att förvandla den till sin motsats. Vi skulle 
kunna bli en förebild för andra bruk. Kommunen skulle kunna tillsätta 
medel till en årligt återkommande Anti-Jante-festival. Den kan innehålla 
föredrag av forskare, författare, kulturpolitiker men också musik, dans, 
litteratur och andra yttringar som får oss sandvikare att bli hela människor 
och inte bara ett skattunderlag. 
I samband med detta borde en riktig inventering göras bland stadens 
invandrare. Där finns bl.a. ett oerhört stort kulturellt kapital som ofta 
försvinner eller förringas av oss "riktiga" svenskar. Ett exempel är musikern 
Ciwan Haco som är en världsartist, som vid en av sina framträdanden hade 
300 000 personer i publiken och som fram till helt nyligen var bosatt på 
Nya Bruket i Sandviken. Ni kan ju roa er med att googla på honom. 
Jag har varit aktiv som författare och s.k. kulturarbetare i Sandviken i över 
trettio år och har under hela denna tid noterat att kompetensen inom 
kulturområdet inte blir bättre med åren. Tidigare hade vi ledstjärnor som 
Gösta Sandin och Inga Hagström inom kommunalpolitiken, aktiva personer 
som båda var kulturellt intresserade och med inflytande över de politiska 
besluten. Dessa saknas idag. Det blir allt mera tydligt att dagens 
kulturpolitiker behöver skaffa sig kunskap och egna erfarenheter av stadens 
kulturliv. Går jag på biblioteket eller konsthallen idag träffar jag sällan på en 
kommunalpolitiker. Gösta Sandin kunde jag ha en politisk eller en filosofisk 
diskussion med, efter ett av stadens kulturprogram. Ville jag träffa Inga 
Hagström så var det bara att gå till nästa kulturprogram. Hon fanns alltid 
där. 
Ett dilemma i sammanhanget är att en författare eller konstnär ofta är ovillig 
att arbeta just partipolitiskt. Det har med konstnärlig frihet att göra. Att stå 
fullkomligt fri. Tänker man efter så är det nog en konstnärs viktigaste 
uppgift. Däremot är dessa personer ofta mycket engagerade och kunniga i 
kulturfrågor. Jag föreslår därför att det i framtiden tillsätts en permanent 
referensgrupp med personer från de olika kulturyttringarna till stöd för våra 
kommunpolitiker. Ordförande i den gruppen skulle kunna ingå som 
partipolitiskt obunden medlem i Kultur & Fritidsförvaltningen. Jag föreslår 
dessutom att man på sikt särar på Kultur & Fritid, eftersom kulturen alltid 
har en tendens att glömmas bort. Fritid skulle då kunna ha en liknande 
referensgrupp. 
När jag nu ändå är i farten så föreslår jag även att starta ett Sandvikens 
Litteraturhus med utgångspunkt från att Sandviken har en ovanligt stark 
litterär tradition. Vi kanske är unika i Sverige just i detta avseende. Det finns 
nog inte många kommuner som är så gestaltad i litteraturen: gator, hus, 
vägar, tidsepoker. Ett sådant hus efter tysk modell (som skulle bli det första i 
Sverige) skulle kunna innehålla permanenta program, utställningar, 
skrivarutbildningar m.m. Det är bara fantasin som sätter gränser. 
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Vi ska vara rädda om och stötta den lokala kulturen. Och det säger jag inte 
enbart för att jag är författare, utan för att alla människor har ett stort behov 
av den, vare sig de vet det eller inte. Kulturen följer inga flyktiga 
konjunkturer. Den ser till hela människan. Den ger oss andra värden än just 
ekonomiska. Den är evig även om den blir mera betydelsefull i ett samhälle 
som är i kris. Idag är det alltså rätt att satsa på kultur i Sandviken. För när 
jobben försvinner måste det finnas en anledning att stanna kvar i stan.  
Bernt-Olov Andersson 

Arbetar med centrumutveckling i föreningen Sandvikens Stadsutveckling. 

Centrums styrka är närhet. Det är inte längre från Gallerian till 
Systembolaget än vad det är i ett köpcentrum. Närhet till alla butiker på 
gågatan. Gratis parkering. Det kostar inget att parkera — lägg på p-
kostnaden på det du handlar i en annan stad och det blir dyrare varor. Här 
kan du ta en fika för kostnaden av en P-biljett. 
Utbudet av butiker. Vi har inte den likriktning som finns i köpcentrum. 
Samma kedjor överallt. Här kan du även hitta den lilla udda butiken med 
god service.  
Du blir sedd som kund. Det är viktigt att känna sig välkommen när man 
besöker en butik och det blir du i Sandviken. Servicegraden är hög.  

Alla butiker har inte insett vikten av gemensamma öppettider. Vissa butiker 
tror inte att det märks att "man drar ner gallret" tidigare än andra. 
Öppettiderna är 10 — 18 vardagar och 10 — 15 lördagar vilket till 90 % 
efterlevs. Men svårigheten är att nå 100% som håller de gemensamma 
öppettiderna. 
Det är enklare i en Galleria eller köpcentrum då finns detta med i 
hyresavtalet och det är böter om någon bryter mot öppettiderna.  
Kunden får inte vara osäker på öppettiderna då väljer hon andra 
handelsorter.  
När det gäller livsmedel är detta inget problem och handelsindex ligger över 
100 % vilket innebär att man åker hit från andra kommuner för att handla 
livsmedel.  
Den yttre miljön i centrum behöver också rustas upp. Detta är en uppgift 
för kommunen.  

Flytta ut bilarna från Stadshuset till Jerntorget. Låt det bli ett torg innanför 
stadshuset och runt Drottningen. Ta bort Torggatan mot Knuten (gamla 
bussgatan) och flytta in parkeringen emot centrum. Detta för att få känslan 
av närheten till centrum.  
Låt en pendelbuss gå från Resecentrum — S.Hyttgatan — N Järngatan — 
Plangatan upp Odengatan — Hyttgatan och vidare mot Mosaiken.  
Det kanske också är dags att titta på ev. en omflyttning av vissa befintliga 
butiker till ett bättre läge för butiken och som då gynnar kunden. Man tätar 
alltså till centrum.  

Vi vet egentligen inte hur bra vi bor och hur mycket Sandviken har till sina 
innevånare.  Likaså närheten till kommunikation med beslutsfattare.  

Carina Rask-Jönsson 

Vad är Sandvikens Centrums styrkor? 

Vad är Centrums svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens Kommun unik idag? 
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Vi ska fortsätta med det vi påbörjat och satsa på ett fint Centrum. Vi måste 
inse att med enade krafter och med kommunens goda vilja ska vi rusta upp 
miljön och underhålla stadskärnan så att vi sandvikenbor kan vara stolt över 
vårt centrum. 

Stadsarkitekt i Sandvikens kommun 1964 - 1994. 

Styrkan hos ett samhälle ligger inte i den unika egenskapen i förhållande till 
andra, utan i känslan för orten hos dom människor som lever där. 
Det är inte förekomsten av miljardprojekt från 70-80 talen som konstituerar 
den goda livsmiljön utan kvaliteer i vardagen, intimitet och värme. 
  
Betrakta samhällsbyggandet i ett individperspektiv inte 
kommunalegocentriskt. 
Ta tre steg ut i världen. JAG — VI — ALLA 
Bostaden — JAG   Gården — VI   Gatan torget parken — ALLA 
  
Synsättet illustreras tydligt i bostadsområden som nya Bruket i Sandviken, 
Grimsta by i Upplands Väsby och andra. 
  
Bostaden, den privata sfären, möter omvärlden via den halvprivata zonen 
och sedan vidare det offentliga livet. 
  
Se bruksandan som något positivt, känslan av samhörighet, möjligheten att 
vara igenkänd, att känna många och att kännw igen ännu fler. 
  
Skapa goda mötesplatser, ett livfullt kulturellt centrum där kanske inte 
handel och kommers dominerar bilden utan utgör en bekväm komplettering 
till de bostäder som byggs där. Undvik de rationella bostadslösningarna. Det 
irrationella och oväntade skapar större intresse även om kostnaderna inte 
alltid blir de lägsta. Ralph Erskine visade på olika sätt hur man skapar 
miljöer som väcker intresse, även för andra än de som bor där. 
  
Även kommersiella miljöer behöver omsorg vid utformningen. Slarviga 
trafiklösningar och en torftig gatumiljö befäster känslan av ointresse för 
invånarna. 
Utanför butikerna har kommunen fortfarande makten och kan forma 
omgivningen. 
Markinnehav och planmonopol är kraftfulla redskap i händerna på den 
medvetna kommunens politiker och tjänstemän. 

Engagerad kulturarbetare med inriktning på Kammarmusik och en hejare på 
att steka strömming. 

Min väninna från Småland (Nässjö) kommer hit varje sommar för att 
uppleva BANGEN och hon är SÅÅÅ imponerad över Sandviken och 
Sandvikenborna, "alla är så trevliga och pratar med mig och det är ett sånt 
härligt folkliv på stan med musik o människor i alla åldrar, jag blir varm i 
själen av att komma till Sandviken", säger hon. 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 

Janeric Bywall 

Tankar kring vårt omgivande livsrum 

Elisabeth Harr 

VISIONER 
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Vilket betyg, va? 
Fast jag som bor här upplever inte alltid stan så... 
Kanske borde vi se till det vi har med öppnare ögon? 
Om vi är glada och positiva, både i ord och i tanke, får vi ett bättre samhälle, 
en bättre stad med förnöjsamma invånare. 
  
Jag skulle vilja ha flera synliga poliser på stan! Inte poliser som haffar oss och 
pekpinnar oss utan poliser som promenerar omkring, som dricker kaffe på 
en uteservering, som står och pratar med medborgarna, gamla som unga. 
  
Jag förespråkar alltid kulturen och tänker då främst på konst o musik, 
eftersom detta ligger mig varmt om hjärtat, men kultur är så mycket mera, 
egentligen det mesta. Språk, mat, natur, litteratur, idrott, teater osv. Jag tror 
att det är viktigt för ett bra liv att vi tillgodogör oss olika former av kultur. 
  
Storsjön — vilken lycka för oss att segla på det glittrande vattnet eller att 
bara sitt vid stranden eller på en brygga och lyssna till kluckandet... 
Högbo — ett paradis, helt gratis för oss alla, bara några  
km bort. Högbo har alltid för mig varit en tillflyktsort, 
i lycka vandrar jag genom skogen eller gör upp en eld i kvällningen... Men 
också när sorgen väller över mig — åker jag till Högbo. Där ger stigarna och 
träden mig tröst. 
  
Naturen som omger staden och kommunen — är unik. 
  
En satsning på KONSTHALLEN och KULTURSKOLAN t ex, för att bara 
nämna två områden, skulle göra Sandviken unik i framtiden. Och 
DROTTNINGEN, f.d. Baptistkyrkan, som är mitt hjärtebarn, Sandvikens 
nya Kulturhus, vad ska det bli av den? 
  
Och STADSPARKEN som ligger där så öde för det mesta, vad ska det bli av 
den? 
  
SANDVIKENS CENTRUM är väl kanske det sorgligaste, så öde även där, 
och så tråkigt, blommor och lyktor och, naturligtvis, fyllda butikslokaler 
önskas. Och mera städning, papper och annat skräp måste bort varje dag, 
likaså bör affischtavlorna hållas efter. 
  
En trevlig miljö betyder så ofantligt mycket, och med trevlig menar jag just 
ovanstående, inte alls så kostsamt egentligen. 
  
Om jag ska svara på de fem frågorna så blir det så här: 

Tjaa, kanske just storleken, inte för liten och inte för stor. En bra kommun 
att växa upp i med Jernvallen (o andra idrottsanläggningar, sorgligt med 
Norra IP) och Kulturskolan 

Försämrad service för äldre, vården överhuvudtaget 

Det som har med kultur att göra, alltså allting! Idrott, konst, musik o 
litteratur gör medborgarna till lyckliga människor, det är jag övertygad om! 
Tänk på: inga höga trottoarkanter! 

Sandvikens kommuns styrkor?  

Sandvikens kommuns svagheter? 

Förändra/förbättra/bevara  
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Unikt är förstås Sandvik, det stora stålföretaget som vi alla, på ett eller annat 
sätt, lever av. 

Sandvik förstås, men där styr ju marknaden... 
Och konsthallen o Kulturskolan! 
  
Satsa på KULTUREN igen, 1990-91 fick ju kommunen ett kulturpris, men 
sen då? 

Yrke:    Säljare 
Säsonger i SAIK:  13 
Position:  Mittfält/anfallare 
Moderklubb:  Skutskär IF 
Övriga klubbar:  Zorkij, Dynamo Moskva,  
   Raketa Kazan 
Meriter:   4 SM-guld, 2 junior VM-guld, Årets junior,  
   Årets man 4 år, Vann skytteligan år 2000.  
Styrka på isen:  Teknik och spelförståelse 
Kan bli bättre på:  Konditionen och snabbheten 
Förebilder:  Peter Forsberg, Zidane 
Varför bandy:  Den sport jag tyckte var roligast. "Lirarnas sport" 
Bästa arena/plan (bortsett från Jernvallen): ABB Arena 
Bästa stämning på läktaren: Studenternas 
"Roligaste" motståndarlag: Hammarby 

Framförallt tillgången till friluftsaktiviteter. Vi har Storsjön med med allt 
vad det innebär, Kungsberget med alpin skidåkning. I Högbo finns 
friluftsliv, golf och längdskidåkning. Och så har vi naturligtvis möjlighet att 
gå och se elitseriebandy med SAIK! Nästa år står även Göransson Arena klar 
och det tror jag kommer att bli ett enormt lyft för Sandviken. Ett STORT 
tack till Göranssonska stiftelsen som bygger den till oss (Sandviken)!! Som 
småbarnsförälder så tycker jag också att Sandviken är perfekt att bo i. Bra 
skola, mycket aktivitetsmöjligheter för barnen och tryggt!  

Om det nu finns någon svaghet så är det väl kanske utbudet för shopping 
och nöjen! 

Jag tycker att vi ska satsa vidare på att vara en idrotts och friluftskommun 
samtidigt som vi bör göra något åt vårat centrum som är ganska tråkigt och 
dött idag!   

Det som gör Sandvikens kommun unik idag är väl samma sak som våra 
styrkor!  

Som jag sagt tidigare så tror jag att just möjligheten att utöva alla dessa 
idrotter och fritidsintressen är något vi bör satsa vidare på. Jag tror faktiskt 

Sandvikens kommun unik idag?  

Sandvikens kommun unik i framtiden?  

Magnus Muhrén 

Vad är Sandvikens kommuns styrkor?  

Vad är Sandvikens kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara?  

Vad gör Sandvikens kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden? 
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inte att det är särskilt många kommuner som kan konkurrera med oss när 
det gäller bredden vi har på möjligheter till aktiviteter! 

Engagerad skolbibliotekarie med ett brinnande intresse för integration. Nyss 
hemkommen från en körresa till Burkina Faso i Västafrika. 

Jag har en dröm om att alla inflyttade sandvikenbor känner sig delaktiga i 
samhällslivet och samhällsbygget här. Alla vi är en resurs och ska betraktas 
som en tillgång. Vad Sandviken borde bli bättre på är att hitta forum där 
man kan fånga in alla medborgares idéer, tankar och förslag. Så tillvida är 
visionsarbetet 2025 gott, om vi når ut till dessa grupper vill säga.  
   
Vi har ett bra bibliotek som mötesplats och arena för information och 
kunskapande, men det  skulle kunna bli ännu bättre om vi verkligen vill se 
till att nå ALLA  våra nyinflyttade. De måste få befinna sig i ett 
sammanhang. Viktigt att svenskundervisningen är effektiv och hjälper till att 
lösa de problem som kan ligga till hinder för ett snabbt tillryggaläggande av 
språket. Centrum för vuxnas lärande får en central roll i det här bygget. 
  
Barn lär sig snabbare än vuxna ett nytt språk. Alla barn som kommit 
inflyttat från ett annat land, ska erbjudas plats i kulturskolan om de skulle 
vilja det. Det är en satsning som snabbt skulle återbetala sig i form av 
delaktighet och uppmärksammande av förmågor som nu har mycket 
begränsade möjligheter att få blomma.  
  

En konkret satsning för integration och gemenskapande är att upplåta en 
lokal där invandrargrupper kunde få hyra in sig och "bjuda på" sina 
nationalrätter — ett  slags GLOBALT KÖK! Jag har förmånen att vistas i 
kök från många olika länder och jag vill gärna att sandvikenborna ska få 
smaka på alla rätter och känna dessa dofter utöver det vanliga.  
  
En annan konkret satsning skulle kunna vara att en söndag eftermiddag 
boka Parkbadet för enbart  kvinnor. Tänk vilken känsla för våra 
invandrarbarn att kunna gå och bada med sina mödrar. Den dagen är det ju 
lämpligt att enbart kvinnlig personal är tjänstgörande. Med lite vilja så skulle 
det  kunna gå...  
  
Efter en resa nyligen till ett av jordens fattigaste länder i Västafrika, har jag 
även lust att skriva RENT VATTEN, under rubriken tillgång. Så självklart 
tycker vi det är att varje morgon skruva på kranen för att koka 
morgonkaffet. För att vi ska bli ödmjukare i vår attityd till natur och 
omvärld så drömmer jag om att Sandviken ska ha en aktiv vänort i Burkina 
Faso. Tänk vad spännande för våra barn och ungdomar på alla nivåer om de 
fick ha en kontakt i Afrika att interagera med, ett utbyte av tankar, idéer och 
ett konkret biståndsarbete.. Spännande!  
Helena Näslund 

Helena Näslund 

Jag har en dröm om Sandviken 

Vi har en unik tillgång i vår kommun och det är de Göranssonska 
stiftelserna. Med rätt satsningar kan vi snabbt se resultat i ökad 
integration.  



 
 
 

371

Driven entreprenör och företagare inom rese- och upplevelsebranschen. 

Måndag morgon den 12 maj 2015, vaknar som vanligt lite tidigt till en 
strålande försommarsol. Kliver upp före alla andra i familjen som jag brukar 
på måndagarna, tar tidningarna under armen och promenerar mot det stora 
bad- och friskvårdscentret. Passerar den gamla skolan där några av mina 
barn en gång i tiden hoppade hage på skolgården. De stora vita byggnaderna 
som påminner om ett kloster är idag en livaktig företagspark. Hejar på 
Mohammed som driver ett Storehouse i den tidigare och idag utbyggda 
gymnastiksalen, i de andra byggnaderna sjuder det av liv och rörelse trots 
den tidiga morgontimmen.. 
Små eldrivna transportbilar kör i skytteltrafik, firmaskyltarna är så många att 
man inte hinner läsa ut alla företagsnamn ens i promenadtakt. Mohammed 
är en av de nysvenskar som kom hit i flykten från Saddam Husseins grymma 
terror i Irak för ca 15 år sedan. Det tar mig inte mer åtta minuter från det 
att jag lämnar bostaden så är jag framme. Det är det som är tjusningen med 
att bo i Sandviken, just närheten till allt. 
  
Väl framme vid det stora bad- och friskvårdscentret möter Manuel med ett 
brett leende och hälsar mig välkommen.  
- Tomas, bana tre väntar på dig och när du är klar väntar din frukost på 
bord elva som vanligt. 
Skall vi ta hand om dina tidningar så att de inte blir blöta? Grape eller ägg? 
Jag säger att en skalad blodgrape blir bra, och ännu en ny givande vecka 
väntar. 
Annat var det förr på det stora badhuset, då öppnade man inte förrän 
kl.10.00 för att man skulle städa anläggningen, man var glad om man fick 
komma in, och fanns det plats för 40 längder i lite mer än motionstempo 
fick man vara glad. Det finns ju folk och firmor som bara lever på att städa. 
Jag möter just personalen från Poolservice när jag anländer. De städar 
numera anläggningen på söndagnätterna så att Manuel kan maximera 
nyttjandet och intäkterna. Det är därför det går så bra, är lönsamt så att 
Manuel och personalen kan hålla anläggningen i toppskick numera. Bara det 
att man öppnar kl.06.00 på morgonen gör ju att fler kan nyttja alla resurser. 
Klockan är nu 6.45 och jag har hunnit göra mina fyrtio längder, eller 
enklare sagt en kilometer. En härlig frukost och mina två tidningar väntar på 
den nya relaxavdelningen i atriumbyggnaden mot stadsparken. 
  
Lars kommer och gör mig sällskap vid sjutiden. Lars har just etablerat sig i 
centrala Sandviken. Efter många år fick han köpa gågatusystemet på 
Hyttgatan och Köpmangatan, och i maj 2016 skall hela systemet vara 
inglasat och klart. Lars vill ha hjälp med exploateringen och införsäljningen 
av de nya försäljningsytorna som blir i centrum. Flera står i kö, även 
Manuel, en tidigt invandrad spanjor som driver det stora bad- och 
friskvårdscentret vill etablera en Tapasrestaurang mitt i systemet. Behovet av 
serviceställen och restauranger med ett varierat utbud är akut då centrala 
Sandviken de senaste sju till åtta åren förtätats så till den grad att långa köer 
bildas vid lunchtid vid de få matställen som finns. 
Hammarskolan som alla trodde skulle bli Kulturskolans nya placering blev 
istället med ett kompletteringsbygge ett hotell med trehundrafemtio rum, 
utbyggt och med kompletterande serviceinrättningar som kemtvätt, 
fitnesscenter, ett nytt konsert- och konferenshus där den gamla 
gymnastiksalen tidigare stod och mycket annat. 
  

Tomas Roslund 

En dag i Sandviken 2015 
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Färdig med frukost, tidningar och veckans första rådgivning tar jag en kort 
promenad längs kanalen upp mot centrum, solen har värmt upp denna 
underbara majdag ännu ett par grader. Tänka sig vilken gåva att få starta 
dagen på detta vis och den är fortfarande inte åtta. Jag har inte rört mig mer 
än tolvhundra meter från min bostad i Seestaden. Jag möter hundägarna på 
sin första morgonpromenad, och bakom gamla Plangården har hundarna en 
egen lek- och rastplats. Ett utbyggt system för kompostering av hundbajs 
finns numera i hela kommunen. Det var en tjej från Estland som under 
tiden hon studerade biokemi som skapade och löste patent på denna så 
sinnrika och underhållsfria hantering av hundbajs. Tillverkningen 
sysselsätter 40-50 personer i hennes nybyggda lokaler på Tuna 3. En 
exportsuccé som blivit EU standard. 
På vägen fram mot Missionskyrkan möter jag alla dessa skolbarn som alla 
bär på olika fodral, fiol-, gitarr- och flöjtfodral med noter under armen på 
väg mot den sedan fyra år nya kulturskola som man så sinnrikt byggde i 
stadsparken istället för ett hotell. Nu har de fantastiska och ändamålsenliga 
lokaler efter år av diskussioner och planer. Stadsparken känns numera säker 
och fantastisk som mötesplats för ung som gammal. Att se alla de unga 
pensionärerna samlas kring de motionsredskap som står i parken påminner 
mig om hur det såg ut i Peking när jag besökte det OS året 2008. Kineserna 
är våra förebilder mer än någonsin. Vi har ett intercontinentalt utbyte med 
Kina, Japan, Italien och Spanien om hälsa, friskvård och äldrevård och 
omsorg. Programmet är så brett att vi pratar om tusentals av våra 
medborgare, hälsopedagoger, föreningsledare och omsorgspersonal som 
ständigt flyger ut till samarbetsländerna från den nyöppnade och expansiva 
regionflygplatsen. 
Vår hälsocoach Magnus som vi tidigt anlitade på resebyrån har numera sin 
bas i stadsparken, utomhus på sommaren och tillsammans med 
Innebandyklubben höst och vinter i den numera fem år gamla 
minimultiarenan. De var oerhört framsynta den gamle bilbyggaren, 
markbyggaren och innebandyfolket. Att gymnasieskolan skulle utöka antalet 
obligatoriska timmar i frisk- och hälsovård (de tidigare kallade gymnastik- 
och hemkunskaps- och hushållslektioner) på grund av ungdomarnas 
ständiga viktökning och ohälsa, förstärkte bara behovet av den arenan. 
Gymansieskolan drar återigen elever till vår stad, lärarna står i kö för att få 
de attraktiva tjänsterna. Min yngsta tjej skall gå ut det andra året av fyra på 
ett av de program som förbereder henne till en framtid på tandis. Ett yrke 
hon tidigt pratat om, och idag ett bristyrke. Bara i vår stad behöver vi just 
nu 12-13 tandläkare då många av de gamla är pensionsmässiga, och att vi 
samtidigt har helt kostnadsfri tandvård i just vår lilla stad. 
Alla har ju rätt till en hel och ren mun. Alla de tidigare tillåtna 
lightprodukterna lade grunden för de tandproblem vi nu måste reparera. 
Allt har kunnat genomföras för att landstinget upphörde och vi behåller den 
tidigare skattesatsen till landstinget lokalt. Staten har övertagit all specialist- 
och akutsjukvård. Läkarutbildningen har mer än dubblerats och alla som 
utbildas på samhällets bekostnad får en del av sitt livs tjänstgöring 
kontrakterad i allmänhetens tjänst. Detta har gjort att man återigen kan få 
en tid hos en namngiven doktor. 
  
Fantastiskt att man får uppleva allt detta, men vi hade inget val när 
befolkningstalet ständigt ökade och alla ville bosätta sig i det Sandviken som 
jag och alla andra talade om. 
Att få leva och bo som de i Sandviken blev ett begrepp. 
  
Sju minuter tar promenaden som blir till en resa, en inre resa som SJ på den 
gamla goda tiden så vackert marknadsförde tågresandet. Jag promenerar 



 
 
 

373

Odengatan upp, hejar på Andreas som sedan länge övertog föräldrarnas så 
kända lunchrestaurang. Han serverar dagens sista frukostgäster på 
uteserveringen denna underbara majmorgon. 
Går in i Järnhallen, den stora nya saluhall med glastak över hela den tidigare 
så tråkiga Järntorg som bara levde upp när bandylaget hade vunnit något 
mästerskap. Inte ens 1:a maj firades där längre. 
Jag tar den västra hörnentrén där också Skyline har sitt andra centrumstopp. 
En miljövänlig kollektivtrafiklösning som förbinder alla viktiga knutpunkter 
från Järnvägen-Centrum-Mosaiken-Gymnasieskolan-Sandbacka Park-
SANDVIKs nya vägport-SANDVIKs gamla vägport-Arena Jernvallen, allt i 
cirkel. 
Det unika med hela satsningen är att det blev kostnadsfritt att åka, och att 
centrum närapå blev bilfritt. Fantastisk stad vi har, gratis tandvård, gratis 
lokaltrafik, endast 20 kronor att resa till Gävle eller Falun med de nya tågen. 
Service och värdskap har äntligen fått en betydelse för oss som bor här i 
Sandviken. 
Att leva och bo som de i Sandviken är ett begrepp. De små och stora 
företagen som tidigare fick kämpa för att få utbildad och kvalificerad 
arbetskraft har kö av sökande som vill ha anställning. Det har aldrig tidigare 
funnits så många fåmansföretag, vilket idag är det enda sätt att komma in på 
marknaden i vår lilla stad. Kulturen med anställning är verkligen på 
upphällningen. Var dig själv så köper jag dina tjänster om du har något att 
sälja. 
Äntligen framme på kontoret. Fortfarande har jag en stol med utsikt över 
den så prunkande Jansasparken. Bostadsbolaget som sköter parken, och de 
engagerade parkskötarna har sedan snart tjugo år hyst min beundran när jag 
ser med vilken ömhet och professionalitet de odlar, planterar och vårdar 
parken. 
Mitt sista och stora projekt innan jag drar mig undan till vårt kontor i södra 
Europa varvat med lite insatser på den sydamerikanska kontinenten den 
kalla delen av året, är att få ordning på den gigantiska byggnad som tidigare 
hyste merparten av kommunens centrala förvaltningar. Den står tom och 
öde sedan årsskiftet då de flyttade all verksamhet till den gamla men väl så 
funktionella skolbyggnaden i väster där Walter lärde mig de fysikaliska 
grunderna och Gun Britt de nordiska språken. Jag hade mina sista 
högstadieår på den skolan. 
Sven och Gunilla, två entreprenörer från Kalix köpte allt för 3 år sedan, och 
det de åstadkommit med Järnhallen, stadens senaste saluhall som är i full 
blomning, visar prov på nytänkande och kreativitet som är ett av Sandviken 
kännetecken. 
Att få växa upp och åldras i Sandviken ger bara möjligheter i en kommun 
där ingenting är omöjligt. Tiden då kvalitén på våra kommunala skolor var 
så dålig att friskolor var det enda alternativet är numera historia. Den nya 
ledningen har lärt sig läxan av den gamla som var trött, inte tillräckligt 
lyhörd och trodde att lösningen låg i ständiga omorganisationer. 
Numera står till och med grannkommunernas grundskolebarn i kö för att få 
gå i våra skolor. 
Det känns lite tradigt, och kanske rent av lite skrytigt när vi Sandvikare skall 
berätta för alla andra hur bra vi har det här i Sandviken. Men det var just det 
som var det unika, att kommunen, näringslivet och de stora fonderna som vi 
begåvats med, kunde samarbeta så bra. 
Det var det, och en stor portion framsynthet av den nya unga 
kommunledningen som vågade satsa och stötta alla de företag och 
entreprenörer som gett oss alla de nya och moderna faciliteterna alla söker 
sig till. 
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Arenor vare sig de är inomhus eller utomhus för folklig sport, kultur och 
bildning, är de dragare som gör oss så unika. Det är bredden i utbud och 
möjligheter, få andra mellanstora städer kan uppvisa. Med den nya 
Mälardalspendeln som kommer om två år, 2017-2018 kan du äntligen kliva 
på ett snabbtåg till Gävle-Uppsala-Stockholm eller Falun en gång i timmen 
mellan sex på morgonen till elva på kvällen. 
  
Nej, nu måste jag göra mitt månatliga coachsamtal på resebyrån innan jag 
stegar över till Sven och Gunilla för det första projektmötet. 
  
Vi kanske ses i vimlet. 
Tomas Roslund 

Lärarutbildare vid Högskolan i Gävle.  
Intressen: Natur och kultur. Gift med Siv, barnen Magnus och Ulrika. 

Ofta har bruksorterna Sandviken och Borlänge, där jag är uppvuxen, 
jämförts i olika sammanhang. Minns från min barndom när Brage mötte 
SIF på Domnarsvallen. Strukturen har varit likartad med framgångsrika 
storföretag som "försörjt" orten med arbete. Ofta var det män som fick 
arbete på järnbruken. Visionen som fanns i Borlänge på 1970 — talet att 
skapa ett samhälle som inte enbart var beroende av "det stora företaget" 
drevs av medvetna och starka kommunalpolitiker.  Numer kan inte 
Borlänge kallas bruksort längre eftersom där finns ett differentierat 
näringsliv. 
  
Högbo Bruk är en av pärlorna i kommunen vilken årstid eller väder det än 
är. Har under åren åkt mycket skidor där, alltid i preparerade spår, i fin 
terräng. Jag hoppas att spåren kommer att vara lika välskötta i framtiden. 
Eller tar det konstfrusna spåret alla resurser?  
  
Snabbt märkte jag och min nyinflyttade familj vilket rikt kulturliv som fanns 
i kommunen. Sandviken kan vara stolta över den fina konsthallen, med gott 
renommé i landet och ett bibliotek som har öppet varje dag året om. 
Kulturskolans framväxt under årens lopp har vi följt, inte minst genom våra 
barn. En ovärderlig tillgång för barns utveckling. Sandviken har (vet inte 
riktigt hur det är i dagsläget) låga avgifter vilket betyder att familjers 
ekonomi inte är avgörande om barn vill börja med någon aktivitet.  
De kulturarbetare och konstnärer som verkar i olika delar av landet och i 
världen har satt Sandviken på kartan.  Många av dem har utvecklats genom 
kulturskolan. Kultur är livsviktigt, kan inte värderas i pengar och min 
förhoppning är den, att beslutande politiker och tjänstemän förstår detta och 
satsar de resurser som behövs, inte bara för att bevara det som redan finns 
utan är beredda att satsa för framtiden. Nog vore det häftigt med ett 
Kulturhus med scen för musik, teater och dans.  Där olika konstnärliga 
uttryck kan samarbeta och utveckla det nya. 
  
Vi som bor i centrala Sandviken har nära till allting. Det känns härligt att 
kasta sig på cykeln och ta sig vart som helst när man ska uträtta någonting. 
Vår familj har alltid varit en cyklande familj och min vision är att 
Sandvikarna lämnar sina bilar hemma och cyklar mer. Det är bra både för 
hälsan och miljön.  
  

Harry Berg 

Ta del av Harry Bergs tankar kring Sandvikens kommuns framtid. 
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Att ha ett arbete och att träffa arbetskamrater är betydelsefullt. Dagen 
arbetsliv ser annorlunda ut än gårdagens hierarkiska. Det är min övertygelse 
att arbetsplatser och dess innehåll utvecklas om personal får möjlighet att 
använda sin kompetens genom att vara delaktiga i arbetets innehåll och 
utformning. Min erfarenhet är den att människor växer och utvecklas om de 
blir sedda, tagna på allvar och får vara med i en beslutsprocess. Det krävs en 
vilja och hårt arbete för att nå det. Sandvikens kommun och näringsliv har 
här en viktig vision att förverkliga.  
  
Jag har farhågor att den nya arenan som är ett jätteprojekt kan komma att 
utvecklas till Jätten gluffs-gluffs som slukar alltmer av skattemedel. År 2009 
skall kommunen stå för alla kostnader själv. Skattemedel som är en 
nödvändighet för att förskola — fritidshem — skola — äldreomsorg och all 
annan offentlig verksamhet skall fungera på en hög medmänsklig och 
kvalitativ nivå. Låt mina farhågor förbli farhågor. Se till att framtidens 
Sandviken blir en kommun där ALLA INNEVÅNARE kan utvecklas och 
trivas oavsett den egna plånbokens tjocklek.  
  
Min vision är ett livskraftigt Sandviken där begrepp som rättvisa och 
solidaritet är centrala och att dessa begrepp omsätts i konkreta åtgärder.  
Harry Berg 

Aktiv kvinna, kontorschef Swedbank Ockelbo-Torsåker-Hofors. 

Sandvikens styrkor är möjligheterna och närheten med det rika 
som sedan tidigare skapats i form av till exempel Kulturskolan, 
musikevenemangen som jazz, rock och kammarmusik och Gästrik Konst. 

Kungsberget och kring Storsjön känns som en "livsnjutningsförmån" för alla 
gamla och nya Sandvikenbor. 
Inom dessa områden känns det som att Sandviken som kommun är unik. 
Allt finns lättillgängligt och i närområdet. Visionen måste vara att bevara 
och utveckla de redan starka sidorna. 
  
Förbättringsområdena är drogproblematiken och de brottsförebyggande 
åtgärderna. 
(tur att Lena Brodin kom tillbaka!). Flera speciallärare till skolan — där 
också åste få ett större utrymme i skolarbetet. Maten 
till skola och omsorg måste förbättras - bli mer närings- och smakrik. Vi 
måste kämpa för att få tillbaka en del av 
  
Kan vi i vår vision se förbättringar inom dessa områden och lösa dessa 
knutar tillsammans kommer Sandviken att vara den trygga, säkra och 
roliga plats att leva på och verka i även i framtiden! 
  
Framåt Sandviken! 
Lotta Petterson 

Micke "Rocky" Dahlöf är artist och drömfabrikant, medlem i musikgruppen 
Jappz och ledare för sitt eget band Micke Dahlöfs Heta Fyra. 

Lotta Petterson 

Ta del av Lotta Pettersons tankar kring Sandvikens kommuns 
framtid. 

kulturliv 

Idrotts- och friluftslivet vid Jernvallen, BJ Arena, Högbo, Parkbadet, 

moral och etikfrågor m

akutsjukvården. 

Micke Dahlöf 
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Jag tycker att Sandviken är en bra kommun och att allt finns här. För mig är 
Sandviken lagom stort, med många människor som man känner och alla är 
snälla. Här finns Drömfabriken med mycket musik och där många 
människor träffas. En annan bra sak är Bangen, med bra musik och massor 
av publik. Mer bra musik har vi, speciellt Micke Dahlöf´s Heta Fyra, som är 
mitt band. 
  
På vintern tycker jag om Kungsberget, för jag tycker om att åka slalom. Det 
är också bra att det kommer så mycket folk och busslaster från Uppsala, 
Stockholm och andra ställen till Kungsberget. Om man inte åker slalom i 
Kungsberget så kan man vara på Parkbadet och simma eller åka i den gula 
rutschkanan. 
Jag arbetar på Drömfabriken varje dag men jag bor i Järbo. I Järbo är det 
jättebra för man kan cykla så mycket. 
  
Om jag tycker att något skulle kunna förbättras i Sandviken så är det i så fall 
att vi skulle ha ännu mer musik och fest här. Jag skulle också vilja att 
Kungsberget var öppet året om så att man kunde åka slalom även på 
sommaren. Något som jag önskar skulle hända i framtiden, det är att 
Refreshments skulle ha en spelning här så att de fick se hur det är att spela i 
Sandviken. Refreshments är bra, det är Rock´n Roll! 

Dambandyspelaren Sofia med smeknamnet "Soffi" har nr 5 på tröjan. Kolla 
in henne nästa gång du går på dammatch.  
Yrke:    Student 
Säsonger i SAIK:  10e 
Position:   Libero 
Moderklubb:  Grängesbergs BK 
Övriga klubbar:  GBK 
Meriter:  1 SM-guld, 2 VM-guld, 1 SM-silver, 3 World 

Cup segrar, Årets junior 2002 
Styrka på isen:  Spelförståelsen, passningsspelet 
Kan bli bättre på:  Allt, men främst skott och skridskoåkningen 
Förebilder:  Andreas Westh, Susanna Kallur 
Varför bandy:  Den klart roligaste sporten. Lirarnas sport. 
Bästa arena/plan (bortsett från Jernvallen): Kyrkan i Byn 
Bästa stämningen på läktaren: Studenternas i Uppsala under SM-finalen. 
"Roligaste" motståndarlag: Västerstrand. Det är oftast jämna matcher och de 
bjuder upp till bra spel, därför brukar det för det mesta spelas bra 
bandymatcher när vi möts. Två lag som verkligen vill spela bandy. 

Eftersom jag kom till Sandviken då jag började på bandygymnasiet 1999 vet 
jag egentligen inte så mycket om hela Sandvikens kommun. Det kanske 
finns något alldeles underbart som jag inte har en aning om. Men jag har 
bott i Sandviken i ett antal år och jag har till och med flyttat till en annan 
stad men kommit tillbaka på grund av att jag trivs så himla bra i Sandviken. 
Och den allra största anledningen till att jag trivs så bra i Sandviken är 
bandyn och SAIK. 
Bandygymnasiet och SAIK har fostrat mig både inom bandyn men också 
mycket till den person jag är i dag. 

Ta del av Micke Dahlöfs tankar kring Sandvikens kommuns framtid. 

Sofia Rådman 

Det allra bästa är bandyn och SAIK 
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Känslan som blir i staden när det går bra för våra SAIK-lag är speciell. Jag 
har inte upplevt den någon annanstans, även om jag inte bott på så många 
olika ställen. 
Jag minns hur det var i början på 2000-talet när det var mycket publik på 
herrmatcherna och stämningen var på topp. Om man gick på stan en 
matchdag eller dagen efter match kunde man alltid höra några som pratade 
bandy. Det är så det ska vara. 
Tyvärr har publiken svikit en del de senaste åren, men från och med nästa år 
kommer det garanterat att bli drag runt bandyn igen. 
Vi har framtiden för oss då vi kommer att kunna stoltsera med den 
häftigaste arenan. Göransson Arena kommer att bli något i hästväg och alla 
som spelar bandy i Sandviken längtar till dagen då man får kliva in och ut på 
den perfekta isen. 
Om man säger Sandviken kanske de flesta tänker på Sandvik som självklart 
har satt Sandviken på världskartan, men inom Sveriges gränser är Sandviken 
även en bandystad och det både hoppas och tror jag att den kommer att vara 
även i framtiden. 
Jag blir då kvar i "Viken" på obestämd tid tillsammans med Göransson 
Arena. 

Lite info om mig: Passerat 50 års gränsen, har 4 barn och särbo. Jag är nog 
mest "känd" som Kråkans röst i radioserien om Mamma Mu och Kråkan. På 
många av de kända barnvisorna av Jujja och Tomas Wieslander medverkar 
jag även som multimusiker. Grammisnominerad i år för barnskivan 
"Gagga", jobbar på kulturskolan och är ursandvikare. 

- Hallå, du har kommit till Sandvikens Kommun.  
  
-Hej, jag heter Anne-Maj, jag har fått erbjudande om ett bra jobb på 
Sandvik. Vår familj, dvs jag, min man och våra 3 barn , 4, 10 och 15 år vill 
veta om det är bra att bo i Sandviken.  
-Javisst, om någon av era barn är intresserad av cykling så investerar vi just 
nu 800 miljoner i världens största cykelvelodrom....... Näe, jag bara skojade.  
Klart ni ska flytta hit, VI är en stad på allas läppar. Det har sen 15 år drivits 
en stenhård miljölinje, som gjort oss till en av världens ledande mijlöstäder. 
Detta gör att vi, trots stora investeringar, nästan halverat vår energikostnad i 
staden. Just nu har vi 3 olika grupper från Japan, Ungern och Canada här 
för att se och lära vilket också ger mer i kommunkassan. 
  
Pengarna vi tjänar på energibesparingarna har gjort att vi kan satsa på lärare i 
skolan. Det i sin tur gör att vi egentligen spar pengar på att ha fler lärare 
anställda eftersom dom sällan är sjuka och framförallt kan sättas in där det 
behövs, elever med särskilda behov får allt stöd de behöver. Detta gör att vi 
spar ännu mer pengar på uteblivet klotter, våld, inbrott, droger mm. Även 
inom förskolan har personalen fått bättre villkor vilket vi kan se på barnen 
som är trygga och väl förberedda för skoltiden.  
  
Är ni kulturintresserade så varmt välkomna till "livet", det kallas så vårt fina 
kulturcentrum mitt i stan. Anledningen till namnet framgår när ni kliver in i 
fiket som är centrumets nav. 
Här samlas alla, oavsett ålder, kön, nationalitet och intresse, för det är här 
det händer när det händer nåt. 

Anders Ågren 

Ring!!  
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I ena hörnet kan man se en barnkör stå och vänta på att få komma in i 
kulturskolans körrum, En samling människor kanske har samlats i 
bibliotekets föreläsningssal en bit bort för att höra ett föredrag. En 
rockgrupp håller precis på att packa ihop efter ett rep i ett av musikrummen. 
Kanske en grupp pensionärer som väntar på att få börja sin släktforskarkurs 
och just berättar för några intresserade ungdomar hur det fungerar. 
Estetlinjen har troligtvis haft en av sina lunchkonserter mitt i fiket till folkets 
jubel. Folk sitter och fikar, läser böcker, lyssnar på skivor, surfar, spelar spel. 
I författarrummet finns möjlighet för skrivsugna att utbyta erfarenheter och 
tipsa varandra. Ett dagisgäng har prom enerat hit för sagostund och 
samtidigt fått prova på att spela teater i teaterrummet.  
  
Det är en smältdegel som förenar kultur och folk i alla sina former helt 
enkelt. Går ni dit så har ni snabbt hittat hjärtat i Sandviken och troligtvis 
fått er ett par nya vänner på köpet.  
  
Är ni idrottsintresserade så finns Jernvallen och "gråsuggan", alltså 
Göransson Arena, en fantastisk arena men oändliga möjligheter, här är ofta 
internationella idrottsevenemang och stora mässor placerade. En fin 
friidrottsarena har vi sen många år och Högbo, med allt som hör till 
friluftsliv, är ett måste även för den osportiga. Utförsåkning? Javisst, 
Kungsberget en busstur bort har allt ni kan önska.  
  
Själva stan har perfekt storlek, ni kan cykla till det mesta och mitt i centrum 
finns "oasen", tidigare kallad stadsparken, här finns massor att göra för barn 
och föräldrar. Stadens 360 föreningar turas om att ansvara för oasen en dag 
per år och kan då passa på att göra reklam för sin förening samtidigt som 
dom guidar bland de många aktiviteter som finns. Mamma Mu-landet är en 
välbesökt liten del i parken med klätterbanor och kojor i träd mm. Den 
lockar turister från många länder. Att badhuset byggts ut med en utedel gör 
att parken flödar av solbadande människor hela sommaren. 
Om du sen lär dig förstå det lokala språket "sannviksmål" och tar del av 
innevånarnas öppna famn, då är det inget snack: Börja packa! 

Går sista året på handelsprogrammet Trainee, Sandvikens gymnasieskola och 
har praktik på Synsam och Sekreterarjouren. Extrajobb på Synsam. På 
fritiden gillar Stina att umgås med vänner och träna. 

Styrkor som finns i Sandvikens Kommun enligt mig är Högbo Bruk, det är 
en så otroligt fin plats, sådan fin natur runt om, äventyrs bana, möjlighet att 
paddla kanot, hotell, restaurang, SPA, golfbana, jag kan hålla på och räkna 
upp så många fler förslag men jag tror att ni vet vad jag menar. 
Framgångsrika företag som Sandvik är också en stor styrka för Sandvikens 
Kommun. Just Sandvik har en mycket stor del i att Sandviken finns på 
kartan, men även att vi har ett bra bandylag, SAIK har del i att Sandviken 
finns på kartan. För om jag ger ett exempel så när jag och min klass var på 
en handelshögskola i Norrtälje på studiebesök visste föreläsaren som var runt 
50 år var Sandviken låg för han hade besökt Sandvik. När jag var på en 
festival i somras träffade jag och mina vänner några grabbar som var runt 20 
år, de visste vad Sandviken låg på grund av att vi har just bandylaget SAIK, 
ett bra bandylag och bandygymnasium. Men jag måste tillägga att om det 
går dåligt för Sandvik börjar det gå dåligt för hela Sandviken. Om Sandvik 

Stina Solander 

Vad är Sandvikens Kommuns styrkor? 
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blir tvungen att göra nedskärningar skulle många tvingas flytta från 
Sandviken eftersom det är många sandvikenbor som är anställda på Sandvik. 

Svagheter som Sandvikens Kommun har är att det finns inte mycket 
aktiviteter för ungdomar mellan 15-17 år att göra på kvällarna. T ex UC är 
jättebra att det finns, men det är mest yngre människor som är där därför 
blir det inte lika roligt för dem som är lite äldre att gå dit. I början av ettan 
på gymnasiet var det roligt att gå på skoldanser t ex. Men det börjar rinna ur 
sanden, på den senaste skoldansen var det inte alls lika mycket folk som den 
brukar vara, fast det är upp till skolans elevråd att förbättra. Men det skulle 
vara roligt om Sandvikens kommun kunde anordna något, som har ett 
större kapital än vad elevrådet har, samt mer kontakter. 
Eftersom jag går sista året och fyller 18 år sent på året finns det inget att göra 
när dom flesta 18-åringar går på krogen. Det finns inget uppmärksammat 
ställe för endast gymnasieelever att umgås på. Fast om jag känner Sandvikens 
ungdomar rätt är dom så tråkiga och skulle kanske inte ta till vara på en 
sådan möjlighet att umgås. De är för rädda och tänker för mycket på vad 
andra tycker och tänker, därför är det lättare att stanna hemma och ha 
tråkigt. Men om man kämpar för det, samarbetar med ungdomar i skolan 
som kan locka folk skulle det säkert lyckas, om man vet att andra ska gå kan 
man själv gå. 

För att få lite inspiration, eftersom dessa är väldigt svåra frågor kikade jag lite 
av vad som stod på andra enkäter, där hade en man på 22 år skrivit att 
Sandviken ska förbättra tron på ungdomar, det tycker jag var ett mycket bra 
svar. Det tycker jag verkligen att man ska förbättra, kanske inte bara i 
Sandviken heller, det behövs nog lite överallt, men någonstans kan man ju 
börja. 
Något jag tycker man ska bevara är Årsunda vikingaby, det finns så mycket 
historia där, med gravkullar, hus som är byggda på riktigt gammalt vis. 
Jag tycker även vi ska bevara och utvecklas inom sporten, speciellt bandy. 
Det är den sporten man förknippar Sandviken med. Bandygymnasiet ska 
vara lockande för andra bandyfantaster att söka till. 

Sandvik, Högbo bruk, Årsunda vikingaby, Göranssonska Arena, Kungsberg 
är några stora delar i vad som gör Sandvikens Kommun unik idag. 

Att Sandvikens Kommun är ett attraktivt ställe som många vill flytta till på 
grund av att det är nära till det mesta, stadsliv och natur. Många små lite 
udda affärer, inte alla de stora kedjorna som finns så nära som i Valbo. 

Bildkonstnär, med intresse för litteratur, i ämnen utanför konsten som 
historia, existentiella frågor, filosofi, även naturvetenskap och teknik. Läser i 
perioder även en hel del kriminalromaner, idag en genre med spännande 
personporträtt blandat med fantasifulla skildringar av subkulturer. 
Människans mörkare sidor exponeras men tillåts inte segra. Nutida 
kriminalromanen är färskvara som belyser dagens samhällen med ofta udda 
och vinddrivna existenser i rollerna. Romanerna är inte sällan utan humor, 
som framträder kontrastrikt mot en mörkare bakgrund. 

Vad är Sandvikens Kommuns svagheter? 

Vad vill du förändra/förbättra/bevara? 

Vad gör Sandvikens Kommun unik idag? 

Vad kan göra Sandvikens Kommun unik i framtiden? 

Tord Larsson 
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I min vision begränsar jag mig till den visuella aspekten av staden, detta 
forum är allt för kort. 

Med åren har jag mer och mer, av olika skäl, kommit att mer uppskatta 
Sandviken som stad. 
I ungdomen, då jag i högre grad var ute i svängen, var det Gävle som kändes 
mest intressant i vårt landskap, en stad som då lockade med sin atmosfär och 
stämning. Många intryck från denna tid har jag fortfarande kvar, som den 
lite fräna doften av rostat kaffe från Gevalia, ofta förnimbar över stora delar 
av staden. 
  
Alla Europeiska städer är idag mer eller mindre anpassade till bilsamhället. 
Vägarna är som städernas pulsådror. I detta perspektiv känns det ändå rätt 
att anlägga stora varuhus, industriområden och verkstäder i stadens olika 
utkanter, så att bilburna kunder utifrån slipper passera centrum. 
Varulogistiken med tunga fordon förenklas.  I större städer finns ringleder 
och "länkar" som förbinder olika större centra. 
I många av dessa moderna städer stor vikt lagts vid att ge centrum en 
identitet med utrymmen för andra behov än rent kommersiella. Ett bilfritt 
område i centrum för minglande och flanerande med små oaser för 
återhämtning. Så här har utvecklingen varit i de flesta städer, även i 
Sandviken. 
Jag anser, på tvärs emot en del affärsinnehavare, att Sandviken centrum idag 
fungerar bättre än någonsin, mer vänligt att vistas i med sina gågator, 
betydligt mer tilltalade än tidigare.  
En annan sak som på ett positivt sätt genom åren bidragit till trivsel, är den 
medvetna trädplanteringen, både i centrum och kringom. 
Mycket har blivit bättre i Sandvikens inre struktur och personligen tycker 
jag om den senaste tidens medvetna satsning på förtätning av statskärnan, t 
ex i nuvarande området Kanalgränd. 
Nya Bruket är också exempel på en tidigare lyckad satsning på denna trend. 
Möjligen kan även det pågående Sandvikbygget nära Resecentrum bidra till 
en högre grad av förtätning. Trots rivningen av en gammal kulturbyggnad 
kan det nya bygget ändå väsentligt bidra till ett levande centrum. 
I Svensk byggtradition finns en traditionell rädsla för att sätta samman 
husen närmare. Alltför många stora öppna ytor utan funktion ger ofta ett 
ödsligt intryck. Ur energi- och infrastrukturaspekter är det även opraktiskt. 
Ett säreget utformat parkeringshus kan i sammanhanget kännas bättre än en 
stor ödslig parkering. Denna ödsliga samhällsstruktur är fortfarande vanlig i 
många svenska samhällen. 
Små mysiga torg inramade av estetiskt tilltalande byggnader med smala 
tvärpassager och gränder, ger trivsamma miljöer. 
Det tycks som om det inre av Sandviken ändå de senaste åren gått åt rätt 
håll och de planer som skissats på höghusbyggen nära centrum känns för 
mig personligen rätt.  
  
Sandviken är i sina yttre delar uppbyggd enligt villaförortsprincipen med en 
del lite trista platta områden som man gärna bara vill passera. Det är nu 
inget specifikt för Sandviken, likartade områden finns i alla städer. Det 
känns fortsättningsvis inte rätt att "släppa" fler naturområden omkring 
Sandviken till villabebyggelse. Snart kan hela Storsjön vara kringbyggd. 
Stranden blir privat, inhägnade små områden utan tillträde för allmänhet. 
Många som vill bo i egen villa har stora möjligheter att bosätta sig i t ex 

Ta del av Tord Larssons tankar kring Sandvikens kommuns framtid. 
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Forsbacka eller Årsunda. Möjligen kommer några av dessa byar i framtiden 
växa ihop med Sandviken. 
   
Vår tids "katedralbyggen" är Arenorna. När nu Sandviken bygger sin 
"nutidskatedral" tillkommer i området en spännande byggnad (med 
hyllande även av andra gudar än den Ende). Den tidigare stora ödsliga ytan 
ersätts nu med något som ger stark karaktär. Den medelsvenska närliggande 
villastadsdelen får en väldig granne. Tätheten i området ökar, vilket jag i 
detta fall upplever som positivt. 
  
Vad jag ändå ställer mig tvekande till i detta storskaliga projekt, är det starkt 
ökande behovet av energi och av olika drifts/underhållskostnader. När nu 
anläggningen ansluts till befintligt fjärrvärmenät, kan resultatet bli att 
fjärrvärmepriset ökar i Sandviken. Ur energisynpunkt är inte projektet idag 
tidsenligt (trots värmeåtervinningen från kylmaskinerna). Mer om detta i 
min vision nedan.  

Jag tillhör de som tror på ett liv för bilen även efter bensinåldern och att 
nuvarande trend med privatbilism håller i sig. Privatbilismen utesluter inte 
satsningar på kollektivtrafiken, främst genom höghastighetståg som förenar 
Europas städer. Denna utveckling är redan igång i full skala ute i Europa 
och även här hemma kommer säkerligen denna utveckling att accelerera. 
Järnvägsbyggandet går mot en renässance. 
Nya drivkällor för bilar håller redan på att erövra marknaden. Att ladda 
bilen från eluttaget kommer nog snart att bli allt vanligare. Detta reser nya 
krav på förnyelsebar energi som vindsnurror och effektiva solceller/paneler. 
  
Vindkraftverk. 
Inom detta viktiga område ligger Sandviken inte i framkanten. I min vision 
för vår stad vill jag se mer satsningar på ny energiteknik (ex vindkraftverk i 
stadens närhet) och även rena besparingsåtgärder. (Varuhus, köpcentra, och 
industrier är mediokra slösare av energi) 
Med den nya Arenan kunde kommunen parallellt även ha satsat ex på en 
vindkraftpark för att möta den ökande energianvändningen och effektivare 
åtgärder för energihushållande. 
  
Ringled. 
Det finns skäl som pekar på att den nuvarande yttre stadsstrukturen med 
vägar och köpcentra består. Det kan i framtiden bli nödvändigt med en 
förstärkning av vägnätet i form av en traditionell ringled, som påtagligt 
kommer att förbättra logistiken och på ett praktiskt sätt förenar stadens olika 
yttre områden samt avlastar centrum. 
Tyvärr har man fått en kulturell likriktning i stadens ytterområden med bl. a 
slätstrukna varuhus. 
Därför är det av vikt att stadens inre struktur ges utrymme för förändring 
mot en estetisk och mer harmonisk utformning. Det blir stadskärnan som 
får ge staden identitet och hjärta och ge förutsättningar för att människor 
ska trivas i staden. 
Höghus.  
Den nyligen påbörjade förtätningen av stadslandskapet i Sandvikens centrala 
känns för mig som ett första steg i rätt riktning. Mer av denna utveckling är 
att föredra, istället för att satsa på trista villaförorter som förstör våra nära 
rekreationsområden och naturen. 
I det framtida Sandviken vill jag även gärna satsa på modernt utformade 
höghus, gärna med helt egen unik design som utformats utifrån estetisk 
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synvinkel, ändå med praktiskt boende och modern energiteknik. Hus som 
på långt håll får bli intressanta kännemärken i stadslandskapet. 
  
Oaser i glas. 
I min vision för Sandviken vill jag utveckla centrumkärnan och en ide är att 
satsa på komplexa tillbyggnader i flera delar, som inte bara fyller rent 
kommersiella behov, utan helt enkelt blir oaser för naturliga möten 
människor emellan. Oaser byggda i glas mitt i city, tempererade zoner i ljus 
och luft för alla årstider. Moderna industriglas har idag bra isolerande 
egenskaper och tillsammans med solpaneler/celler kan 
uppvärmningskostnaderna hållas låga. 
Gallerior är ordet som ligger nära till hands för ett sådana här komplex, men 
jag vill att de blir till något mer substantiellt. Gröna stråk med växter, träd, 
vattenspeglar, vattenkonst, fontäner med drickbart vatten, skulpturer, små 
mysiga restauranger, kaféer, mm. 
De nuvarande små mediokra inomhusstråken som den trista gamla 
"Domuskorridoren" 
och "Folketshuskorridoren" skall anpassas till de nya komplexen och fungera 
som sidostråk. 
En förstudie för detta projekt kunde samla in fakta och kostnader för ett 
ordenligt beslutsunderlag. 
  
Lunga(or) 
Då den positiva förtätningen av centrum i framtiden kommer att tillta, ökar 
även behovet av en väl fungerande lunga på nära avstånd från city. 
Statsparken som idag inte alls känns attraktiv, är för mig ändå den naturliga 
platsen för ett lunga-projekt. Jag vill ha ett litet "Central park" på detta i dag 
rätt slätstrukna område. 
Under flera år har jag haft funderingar vad som skall göras, men detta lilla 
forum känns inte tillräckligt för vidare utlägg. En förstudie måste till för en 
ordentlig analys. 
Möjligen kan området längs kanalen på andra sidan om riks-80 utvecklas till 
en lunga. En ordentlig gångtunnel under riks-80 måste i så fall byggas. 
  
Tord Larsson 

Jobbar med övergripande utvecklingsfrågor i Sandbacka Park. Har en 
högskoleutbildning som ekonomiingenjör i bagaget och har jobbat med 
projektledning inom företag, internationella kontakter och 
företagsutveckling tidigare.  
Utöver arbetet är fritiden viktig! Långpromenader och yoga är 
motionsalternativ som gäller just nu. På vintrarna kan det bli en del 
utförsåkning med familjen. Med två små barn och ett hus från 30-talet 
behöver hon heller aldrig gå sysslolös... 

För mig är en vision en tydlig, konkret och långsiktig ledstjärna som alltid 
styr prioriteringar i resurstilldelning och i det aktiva arbetet. Utifrån visionen 
tydliggörs målsättningar och handlingsplaner där resurser tilldelas efter 
måluppfyllelse om insatserna för verksamheten ett steg närmare visionen. 
  
Jag ser Sandvikens kommun som en  all kommunens 
verksamhet, övriga organisationers/företags verksamhet och alla invånares 

Ulrika Malmkvist 

Min vision för Sandviken 

livs-/aktionsplats där
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inställning, bidrar till hur vi som invånare/företagare/anställda ser på en 
närvaro här i jämförelse med andra världen: 
  
"Sandviken är en kommun där människor, idéer och organisationer/företag 
aktivt väljer att finnas, för att de här, i internationell jämförelse, har goda 
möjligheter att utvecklas och växa." 
  
Kännetecken för Sandvikens kommun och dess arbete är: 
Trygghet 
Kreativitet 
Handlingskraft 

Mental coach och rådgivare till några av våra främsta idrottsprofiler, 
beteendevetare och VD för Sveriges största hotell. 

Jag har bott i Gävle i stort sett hela mitt liv. Sandviken åkte jag till när jag 
skulle spela fotboll eller ishockey. Senare åkte jag igenom när jag skulle åka 
skidor i Kungsberget. När barnen var små åkte vi till Parkbadet, det fanns ju 
inget liknande i Gävle. Under min tid som konsult valde jag ofta att lägga 
kurser och konferenser på Högbo Brukshotell som har en miljö som är 
fantastisk. När man beskrev Sandviken och Sandvikenborna var det mycket 
snack om bruksmentalitet som något negativt, och det är kanske rätt för 
några. När jag i början på 2000-talet började jobba med Saik Bandy som 
idrottspsykolog och senare ledamot i styrelsen upplevde jag en närhet och 
värme som jag uppskattade väldigt mycket. Litenheten och gemenskapen 
kring Sandvik och Saik var superhäftigt. Är det bruksmentalitet? 
  
Vad är bra med Sandviken förutom det jag har beskrivit?  Närheten till 
naturen, närheten till Stockholm, klimat som ger oss alla årstider. 
Kungsberget, Saik Bandy, Högbo bruk, hela området och dess aktörer som 
har så mycket, som inte bara är bra lokalt utan är en pärla även globalt. 
Göransson Arena - vilken Arena! Sandvik så klart, ett fantastiskt företag med 
en väldigt bra värdegrund som påverkar hela regionen väldigt mycket. 
Bruksmentaliteten kan vara både positiv och negativ. Bra prisbild på boende 
för alla som vill flytta till Sandviken. 
  
Vad kan bli bättre? Berätta för flera utanför regionen att Sandviken är en 
expansiv kommun med många fördelar. "Syns man inte finns man inte" Jag 
tycker att politiker och styrande tjänstemän skulle ta för sig mera och våga 
positionera Sandviken som en unik stad och bygga varumärket kring något 
speciellt. 
Kanske Sveriges säkraste stad? 
Eller Sveriges bästa miljöstad? 
Staden med Sveriges bästa skola? 
Eller bästa stad för barnfamiljer? 
Eller Sveriges bästa idrottsstad? 
Eller??? 
Sandviken har ju redan Sandvik som är störst/bäst i världen på väldigt 
mycket. Göransson Arena som är/blir störst i Sverige och så Högbo 
Brukshotell som är Sveriges största hotell. (Läs på hemsidan om ni inte tror 
mig) 
  
Det finns massor med sätt att positionera sig. Ta för er! 

livs-/aktionsplatser i 

Ola Berggren 

Min bild av Sandviken. 
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Ola Berggren VD= Verkställande drömmare, Högbo Brukshotell 

Författare och poet, bor i Kungsgården och är bland annat aktuell som årets 
kultur- och fritidspristagare i Sandvikens kommun. 

jag har suttit och jobbat med en text hela eftermiddagen utifrån frågorna 
men jag tycks inte få till den, får en känsla av att det är för mycket jag vill få 
med - att kvinnornas röster inte riktigt funnits/fått finnas i Sandviken är 
nånting som verkligen slagit mej när jag jobbat med min roman... Alla 
gamla och nya Sandvikenböcker tycks skrivna av män, om män. 
Tomrummet efter kvinnorna ekar och är en enorm brist i Sandviken. 
En annan brist är att Sandviken/Sandvik så lättvindigt river gamla 
byggnader. Plötsligt är t.ex. den gamla sjukstugan ett hål i landskapet, och 
ett hål som faktiskt inte går att fylla. Hur flott den nya byggnaden än blir. 
När det blir aktuellt att riva Villa Vibo skulle jag önska att vi sandvikare tog 
strid. Det är så viktigt att känna till sin historia. Det är mycket därför som 
jag skriver romanen "Bergets döttrar" som utspelar sej i Sandviken och Järbo 
mellan 1938 och 1958. Jag behövde skriva den för att bättre förstå mitt 
ursprung, mitt sammanhang. Det gör, tror jag, att man känner sej mindre 
isolerad, och att man har lättare att se vad frustrationer och känslor av 
instängdhet (etc) beror på.   
När jag läser om det gamla Sandviken finns mängder av positiva och 
inspirerande bilder och många av dom handlar om att ställa upp och finnas 
för varandra. Miljön är en förutsättning. Att det finns mötesplatser, gärna 
sådana där människor inte delas in i olika åldersgrupper eller kulturer. Jag 
kanske har fel men det känns som om Sandviken en gång har varit en 
mycket mer levande, tillgänglig och grönare stad. Kulörta lyktor i rabatterna 
i Folkets Park. (Överhuvudtaget kan jag verkligen sakna Folkets Park, utan 
att ha varit där!). En levande kanal med båtfärder och badplatser. Det 
verkade finnas en vetskap hos dom styrande om kulturens vikt och värde. 
Karl Fredrik Göransson hade långt framskridna planer på ett kulturcentrum 
på Storgatan, samhället hade fått sitt idrottscentrum och då skulle det också 
få finnas "en högborg för det kulturella livet". Konserthus, teater, plats för 
konst, litteratur. 
Biblioteket är Sandvikens stolthet, och Folkets Hus skulle kunna bli en 
kulturoas, med till exempel ett kafé med scen för poesi och musik. 
Teatersalongen skulle kunna utnyttjas flitigare. En gång i tiden bjöd man 
föreläsare till Valhalla. Intresset och engagemanget för folkbildning var stort, 
man trodde på människan som föränderlig, i ständig utveckling.  
Med historien som språngbräda. Sandvikens arkiv är en sådan guldgruva, 
och det finns så mycket material där som skulle kunna användas till ett 
Sandvikenmuseum; foton, föremål, berättelser. Där skulle också kvinnornas 
berättelser kunna få ha en mer framträdande plats. 
Jag bifogar en dikt skriven bland annat utifrån texter utav Arvid Green som 
nyligen gick bort, 100 år gammal. "Klubba lake", heter den. 
Och nu ser jag att det ovan skrivna kan du ju använda som mitt bidrag, min 
vision 2025. 
Allt gott  
Anna 

Anna Jörgensdotter 

Hej Lena,  
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Du riddare 
Nu provar jag nya glasögon 
Sprättar brev från försäkringskassan 
Har jag ätit för mycket igen 
Det gör inget 
  
Jag glömde leta fäbodar 
och igenväxta stigar 
Glömde gå i hundraåriga fotspår 
mot vattenkällor 
vägar med finska namn 
Glömde vara skogens drottning 
1700-tals poet 
  
Glömde bege mej till ångbåtarna lastbryggorna 
Glömde vara Leonard Blom som flöt som en kork ned mot dammluckorna 
Glömde dränka råttorna 
Glömde vara småpojke kastad i den vilda dammen 
Glömde bli upphetsad över ljudet av stucken gris 
Glömde blöda 
Glömde skrika 
Några jagade kjoltyg efter dansen 
Det glömde jag också 
Glömde ta mej till ugglornas jaktmarker 
Glömde bygga riskoja 
Klubba lake 
Glömde cykla förbi Björkholms fruktaffär på vägen hem 
Glömde anmäla mej till ungdomsklubben Facklan 
Glömde tävla i sågning och huggning i vedboden 
Glömde göra skidor av tunnlaggar 
Glömde åka på djungelfloder 
Springa på såphala timmerstockar 
Göra frivolter 
Öva dykning 
Binda stegar av slanor 
Glömde vara kanalfarare 
Vilde 
Eldsjäl 
Glömde fältropen 
Sportstugan 
Glömde att inte titta åt det håll där klappbryggorna höll fast kvinnornas 
långa frusna kjolar 

Artist, bloggare och handledare på RSMH Sandviken. 

Sandvikens kommun har många styrkor, till exempel vackra miljöer, nära till 
naturen och att det vimlar av kreativitet och kultur som bara väntar på att få 
komma fram. Men samtidigt börjar kommunens svagheter att bli allt 
synligare ju äldre man blir. När man var liten så tänkte man inte lika mycket 

 

Klubba lake 

Dennis Svedberg Hellström 

Ta del av Dennis Svedberg Hellströms tankar kring Sandvikens 
kommuns framtid. 
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på det, då var allt en lek. Men nu går det inte längre att blunda för det som 
sker. Att blicka framåt kan vara svårt när man känner oro för att leva i nuet. 
Egentligen så har inte svagheterna med kommunen som plats att göra utan 
snarare med hur den styrs. I Sandviken möter man allt för ofta brist på 
empati. Jag tänker förstås främst på hur äldreomsorg och psykiatri kommer i 
kläm. Utåt pratas det mycket om att man ska satsa på vården, men ändå 
känns det som att man prioriterar helt fel. Jag har själv erfarenheter av 
psykiatrin i Sandviken och det har många av mina vänner. Det är ingen 
vacker syn, även om det förstås finns undantag. Men det är inte hopplöst.  
Det pratas ofta om att Jantelagen håller Sandviken i ett hårt grepp och det 
stämmer till viss del, men inte alltid. Det finns väldigt många i vår kommun 
som vågar gå mot mängden och som sätter empati, kärlek och hälsa först. 
Det är sådant som får en att våga hoppas på att det finns en framtid för 
Sandviken. 
Det jag vill bevara i Sandvikens kommun är värmen och vänligheten som så 
många fortfarande har eller strävar efter att uppnå. Jag vill att de som fattar 
besluten ska gå till sig själva och tänka med hjärtat istället för med 
plånboken. För det spelar ingen roll hur många skrytbyggen vi uppför eller 
hur många svåra ord vi slänger oss med om invånarna mår dåligt. 
Jag säger inte att jag inte skulle vilja se Sandvikens framtid innehålla en del 
häftiga futuristiska byggnader, nya spännande turistattraktioner och andra 
events som skulle kunna roa invånarna. Men man måste prioritera och för 
att kunna få en bra framtid måste man först och främst lyssna på vad 
invånarna vill. Detta har tyvärr inte fungerat så bra hittills. 
Min vision av Sandviken 2025 är en kommun där man först och främst 
satsar på människan, och då tänker jag främst på vård, omsorg och empati.  
Allt annat måste komma i andra hand. Men jag hoppas samtidigt inte att vi 
ska behöva vänta ända till 2025 innan det börjar hända något. 
Dennis Svedberg Hellström 
www.bimboboy.com 

Uppvuxen i Sandviken och nyinflyttad i Umeå. Frilansar som estradpoet 
sedan flera år tillbaka. Hon uppträder med sina dikter och har workshops 
där hon inspirerar andra till att skriva och framföra. 
I bagaget har hon trefaldiga SM-lagguld i Poetry Slam. 
I Sandviken har hon senast synts till hos samtliga åk 7 i workshops, samt 
skrivit låtar till Sandvikenkören Concentus där hon även är konferencier.  
Som frilansare vet man inte vad som väntar bakom hörnet, men hon hoppas 
på fler samarbeten inom musik, teater och scen där hon kan använda sitt 
skrivande. Och att åka hem och titta till Sandviken, förstås. 

Jag har alltid undrat 
hur det skulle vara 
för förstagångsbesökare 
att vakna upp i framsätet 
mitt uppe på Sandviksbron 
Välkommen till en levande stad, min hembygd 
skulle jag säga 
med värme i pekfingret 
riktat mot en grå fabrik 
  
Motsägelsefullt tycker nog de flesta gäster 
nyktert vet jag 

Ingela Wall 

Ta del av Ingela Walls tankar kring Sandvikens kommuns framtid. 
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att det svartvita lagarbetet 
på lagret 
på planen 
bakom kontorsväggar 
i personalrum 
på skola, kommun, kyrka, kunskapskontor 
lärare, politiker, kulturarbetare 
bubblar av stort engagemang 
som Turistens Klagan aldrig ser 
  
Men som tur är 
är några av stadens kulörer 
kända av gemene man    
utomstående utropar gemensamt färggrant 
Vi vet att ni har oranga (cerisa) bollar på is 
storbandets trumpeter av guldklass   
samt Storsjöns blågröna skönhet 
  
Likväl frustrerad 
likafullt hoppfull 
tänker jag 
om ändå insidan kunde färga utsidan 
skönhet kommer ju inifrån 
har någon sagt 
några andra har också sagt 
Sandviken håller på att dö ut 
jag gissar att dom syftar på centrum 
där stadskärnan Krysset 
en gång verkar ha döpts symboliskt efter 
en sportslig lyckoträff 
inte vill vi väl att den ska behöva byta namn 
till Stolpskottet? 
  
Nästa gång jag åker över Sandviksbron 
hoppas jag 
att det är jag som sitter bredvid 
förstagångsbesökaren har blivit inflyttaren 
Jovisstserru, här kan mina barn  
gå i små skolklasser 
hitta sina intressen 
odla sina drömmar 
drömma sig ut i världen  
i sandaler av plast 
med hjärtat på rätt plats  

Efter 19 års köande bor vi äntligen på Gamla Bruket och trivs otroligt bra.  
Yrke: Kulturarbetare står det på visitkortet, har försörjt mig på musiken i 31 
år. Är i grunden trummis. 
Aktuell: Efter succéen med Svenska Hjältar-galan väntar nu Glitter, Glögg 
och Rock´n´roll, traditionsenlig gala på Bolaget, trettondagsafton.  
Sandviken kommuns stora kulturpristagare år 2007. 

Ingemar Dunker 
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Som uppväxt i en lägenhet i korsningen Hyttgatan-Barrsätragatan hade jag 
mitt pojkrumsfönster ut mot en miljö som då såg helt annorlunda ut. Där 
var tillåtet för biltrafik och parkeringsplatserna var snedställda, precis som i 
USA. Det var ett levande city. Det var roligt att gå nerför gatan, bilar tutade 
och hejade, det var mer action. Jag förstår att den här tiden inte går att få 
tillbaka, men öppna gågatan och släpp in bilarna. Låt dem vara i fokus. 
Som turnerande musiker har jag besökt 70% av alla svenska städer och jag 
kan med övertygelse säga att ALLA ser likadana ut. Där finns en gågata med 
skyltar för exakt samma butiker. Med en gata öppen för biltrafik skulle det 
mesta förändras. Affärslivet skulle blomstra, vi skulle få mer ruljans på 
torget. Bussarna skulle kunna gå någon gata utanför det omedelbara 
centrum och människor skulle ändå kunna promenera längs trottoarerna. 
Att vi törs satsa är en av Sandvikens främsta styrkor. Vi bygger nya bostäder 
och vi bygger en Göransson arena som ger oss möjlighet att komma än mer i 
ropet, i synnerhet tillsammans med Högbo. För det är samarbete som krävs, 
alla kan inte jobba enbart på sitt. Vi behöver samlingspunkter där samarbete 
gör att alla kan få en del av kakan. Idag står Sandviken i princip och faller 
med Sandvik, och det är svårt att veta om det är bra eller dåligt. Titta bara 
på vad som hänt med Volvo. 
   
Ingemar Dunker 

Helena kommer från Stockholm och gjorde ett medvetet val att bosätta sig 
här som vuxen, 1980. Kom hit tillsammans med Vardagsgruppen, en 
fristående kulturgrupp med bl.a. Tomas och Jujja Wieslander. Anders är 
född och uppvuxen i kommunen. Han har också studerat här, arbetat, bildat 
familj och valt att stanna kvar. 

Anders: 
Det är en styrka att ett stort företag som SANDVIK är väletablerade här och 
väljer att stanna kvar trots tidens internationalisering. Deras närvaro skapar 
en slags puls som vi alla kan ha fördelar av. I mitt perspektiv verkar 
SANDVIK bry sig om Sandviken. Det är inte så vanligt idag. 
Som småföretagare i Sandviken under 30 år upplever jag även att 
kommunen har haft en bra syn på företagssamhet. De lägger stor vikt vid 
både små och stora företag.   
Att flera byskolor finns kvar ser jag också som något unikt och något som 
jag och min familj dessutom själv haft stor glädje av. 
Det är naturligtvis samtidigt en svaghet och en risk att Sandviken är så 
beroende av ett enda stort företag och dess framgångar, motgångar och 
beslut.  
  
Helena: 
Anledningen till att vi flyttade hit var att Sandviken medvetet och storslaget 
satsade och hade visioner om barnomsorg, skola och kultur. Det fanns en 
genuin politisk grundsyn som byggde på humanism och mod att lita på 
människors idérikedom. Det genomsyrade allt och var ovanligt för en sådan 
här liten kommun. Jag kan fortfarande känna att det finns kvar och jag är 
ännu stolt över att bo och arbeta här. När jag berättar för andra om 
kommunen pratar jag gärna om hur jag tycker mina barn fått fantastiska 
möjligheter att bli sedda och uppmuntrade på Kulturskolan. 
   

Jag har en klar vision som ingen vill lyssna på.  

Helena Harrysson och Anders Wiman 

Unikt med Sandviken och kommunens styrkor/svagheter 
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En svaghet är att detta är på god väg att i många avseenden raseras. Jag 
saknar de inspirerande, synliga och trygga politikerna som har en helhetssyn 
på människan och samhället.  
  
Anders och Helena: 
Närheten och de goda förbindelserna till Stockholm är fantastiskt. 
Motorvägen, direkttågen och bussarna gör att vi enkelt kan ta oss fram och 
tillbaka samma dag.   
Om det inte varit så lätt att ta sig till Stockholm så vet i katten om vi stannat 
kvar...  
Men det är just det som är det fina. Det är härligt att ha tillgång till allt vad 
en storstad har att erbjuda och lika härligt att på kort tid vara tillbaks i det 
lilla och betydligt lugnare och lite enklare Sandviken. Man behöver ha det 
lugnt och enkelt ibland också...  

Helena och Anders:  
Vi som bor i Sandviken behöver identifiera oss som en liten bruksort med 
stor kreativitet.  
Det behövs en stark politisk ledning som förmedlar glädje, visioner, tilltro 
och en tydlig helhetssyn. Man kan inte lägga det ansvaret på en förskollärare 
som har fullt upp med att hålla kvar helhetssynen på barnen eller en 
småföretagare som har fullt upp med att få sin verksamhet att gå runt.  
Idag när kommunen står inför krympning av olika slag (minskade antal 
invånare, elevunderlag etc.) tenderar det att generera en hållning som är 
destruktiv och bygger på rädslor. Då blir det dominerande inslaget . "Hur 
ska vi klara det här?" eller "Det här kommer aldrig att gå!". Som i sin tur lätt 
leder till handlingsförlamning.  
Tydliga, kloka politiska ledare behöver mer än någonsin ha modet att tänka 
nytt och genomföra sina idéer fullt ut och förmedla en tilltro till 
människorna som har valt att bo och arbete i kommunen. 
Anders:  
Det kan till och med innebära att exempelvis krävs ett beslut om att lägga 
ned några av byskolorna till förmån för ett helt nytt tänkande. Även jag som 
älskat min byskola kanske inte kan hålla fast vid den till varje pris. 
Sandviken behöver omdanas med ett fast och beslutsamt helhetsgrepp. Då 
går det inte klamra sig fast vid gammalt även om det var bra. Bra då, 
behöver inte innebära bra nu, med de nya förutsättningar som råder. Det 
kräver att varje enskild kommuninvånare vågar se förändringen som en 
potentiell förbättring. Det kreativa och gränsöverskridande samarbetet 
mellan kommunala verksamheter, föreningar, partier, organisationer och 
näringsliv har aldrig varit viktigare än nu.   
Helena: 
Politiskt helhetsgrepp är nyckeln. Annars ställs verksamheterna mot 
varandra och var och en försvarar sitt eget revir. Ingen utveckling.  
När vi flyttade till Sandviken 1980 blev vi mottagna av tre varma och 
beslutsamma kommunalråd. De sade bl.a. "Vi är ingen rik kommun men vi 
kan ge er så mycket moraliskt och praktiskt stöd som är möjligt". Vi vill 
gärna att folk som vill skapa bra verksamhet för barn och ungdomar, 
kommer hit, för det är ett område vi prioriterar högt."  
När vi sedan kom blev många grannar och invånare upprörda och rädda att 
vi skulle kosta för mycket pengar eller sabotera stämningen i byn. 
Kommunalråden kom ut och mötte människornas kritik med kärlek och 
respekt. De stod som EN man och sade: "Vi har satsat på Vardagsgruppen 
för vi tror på dem och vi tror de kommer att göra bra saker i vår kommun".  

Framtiden  
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Jag minns att jag ringde hem till min syster i Stockholm och sade: "Wow. 
Vilken kommun. Här står man eniga för det man tror på. Även när det 
blåser. "  
Anders och Helena:  
Framtiden bygger också på kunniga och starka ledare ute i de kommunala 
verksamheterna. Ledare som inte bara administrerar och förvaltar utan som 
verkligen har tid för att leda, kreera glädje och inspiration för både nuet och 
framtiden. De behöver känna en stor portion frihet att skapa utifrån sina 
egna erfarenheter och idéer.   
"Trötta" verksamhetsledare som inte hinner, orkar eller vågar lyfta blicken 
från skrivbordet är lika med en sakta men säker själslig död för ett samhälle.  
Samtidigt behöver ägare och ledare för små och stora företag i Sandviken 
känna tilltro till kommunens ledning och visioner. Att de som företagare 
känner att de valt att satsa i "rätt kommun" att deras idéer och 
entreprenörskraft tas tillvara, uppskattas och tillåts blomstra.  Frihet att hitta 
egna lösningar och vara tillåten att misslyckas gör både människor och 
verksamheter levande och utvecklande, oavsett om de är kommunalt eller 
privat ägda.  

Anders och Helena: 
Sandviken är en lugn, fin och klotterfri stad. Alla skolor och förskolor är 
välrustade och arbetar medvetet med barnen i fokus. Här blir alla barn 
sedda. Parker och lekplatser är välskötta och vackra. Kulturlivet är 
fantastiskt. Det myllrar av musik, teater och konst. Många olika 
idrottsföreningar ger unga tjejer och killar möjlighet att utvecklats som 
personer och idrottare. Vi har bra arenor och anläggningar för alla olika 
aktiviteter inom såväl kultur som idrott. Stora och små företag samverkar 
med kommunen på ett nära och kreativt sätt som bara är möjligt i en 
småkommun. Det är enkelt och billigt att åka till Stockholm. Sandviken är 
en bra kommun att växa upp i som barn, lämna när du tagit studenten och 
återvända till när du bildat egen familj. En kommun och ett samhälle att 
vara stolt över! 
   
Anders och Helena   

Hur skulle vi vilja berätta om Sandviken för våra vänner? 



Veckans fråga
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Ett levande centrum nämns i många av de enkätsvar som har kommit in i 
samband med arbetet med Sandvikens kommuns vision. För att få veta mer 
om vad som menas när man säger "ett levande centrum" har vi ställt en extra 
fråga kring detta.  
Här visar vi de svar som har kommit in via webbformulär samt de svar som 
samlades in av kommunstyrelsens ledamöter under julskyltningen i 
Sandvikens centrum. 

Jag tycker att centrumgruppen bör bytas ut !!! 
Den har i mitt tycke inte gjort något vettigt alls. 
Öppna Hyttgatan och ge ytterligare möjligheter till torghandel.  Ett bra sätt 
att liva upp centrum. 
Starta upp en gratis grön bussringlinje som går när folk vill åka !!! 
Man, 56, Storvik 

Om vi vill ha ett levande centrum eller inte är väl en fråga för varje 
sandviksbo. Antingen stannar vi här och handlar eller åker till Valbo. 
Stannar vi här får vi väl ett levande centrum? 
Man, 47, Sandviken 

Levande betyder liv och rörelse. 
Grundförutsättningen för att det ska gå att öppna fler små butiker, affärer 
och annat är att vi har ett jämnt flöde av människor som passerar centrum. 
Vi kan ALDRIG uppnå detta med ett STÄNGT centrum. 
Se själva vad vi signalerar här: ÅK INTE IN HÄR. DET ÄR FÖRBJUDET 
ATT ÅKA IN I SANDVIKEN. 
Vem f-n lockas av sånt? 
Med öppna gator (Hyttgatan, Köpmangatan) får vi ett centrum det känns 
naturligt att åka till, och med detta kommer ett ökat flöde av passerande 
människor (köpkraft), som i sin tur möjliggör för företagare att få 
verksamheter att överleva här. 
Vi hade ett levande centrum här fram till gågatorna byggdes 1982? tror jag 
det var. sen har det dött undan för undan. 
Finns bara ett sätt att vända trenden: ÖPPNA CENTRUM. 
att förbjuda är att döda. 
Man, 41, Sandviken 

Öppna Hyttgatan för biltrafik. 
Man, 59, Kungsgården 

Jag tycker att Sandvikens kommunhus ska rivas och bygga ett nytt 
Kommunhus. 
Man, 23, Sandviken 

Ett centrum dit människor söker sig Det är attraktivt alla tider på dygnet. 
Där kan man äta, handla, bo utveckla och förnöja sig. 
Man, 57, Sandviken 

För alla åldrar. Aktivitetet störta delen av dygnet. 

Vad är ett levande centrum? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 
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Närhet. Tillgänglighet. Mysigt. Lagom stort. 
Inte bara kommersiellt utan även annan verksamhet. Musik, café, 
upträdanden, torghandel, speakers corner, tydlig reklam för andra delar av 
Sandviken, gärna levande reklam etc. Att man vill hitta dit. Bort med banker 
etc som tar plats och stoppar upp, de kan ligga i utkanten av centrum. Inte 
nödvändigt med gågata. Bra och genomtänkt utbud. Finns "det" i 
Sandviken stannar jag gärna här och handlar, än att åka till stora Valbo etc. 
Strunta i stora jätteaffärscentrum - jobbiga i längden och man tappar 
personligheten och lusten att handla och vara där. 
Kvinna, 45+, Sandviken 

Levande centrum är en plats där det känns livligt. Där man träffar folk och 
kanske shoppar lite. I dagens sandviken finns det alldeles för få affärer för att 
folk ens ska tänka på att åka till stan istället för att åka till Valbo. Ett levande 
centrum är också en plats där man träffar folk i alla åldrar, en stor 
ungdomsgård vore trevligt, en idrottshall mitt i stan samt lite finare miljö. 
Kvinna, 14, Sandviken 

Ett levande centrum - är ett centrum som lockar till möten mellan 
människor, kan vara butiker eller aktiviteter, där alla känner sig välkomna 
och behövda. 
Kvinna, 44, Kungsgården 

Det är för mig mera torghandel. Låt det bli mera aktivitet på torget ex. på 
helger, med marknadsstånd och försäljning. Kanske kan man som 
privatperson få hyra en plats en helg för att sälja egna alster. 
Kvinna, 42, Järbo 

Ta bort gågatan. Ett centrum som är lättåtkomligt kan försvåra för bla 
misshandelsbrott efter mörkrets inbrott. Sänka priserna på affärslokalerna så 
att vi främjar bibehållande och uppstart av nya butiker. För som det är nu är 
variationen för liten. 
Kvinna, 49, Sandviken 

En trivsam miljö som är inspirerande, trygg, välkomnande utan trafik. Där 
finns ett utbud av butiker och serviceinrättningar som kompletterar varann 
och har fokus på kundservice. En tydlig inriktning som kommuniceras till 
omvärlden - saknas idag. Vad är centrums profil? Här bör löpande små 
evenemang anordnas (Stora Träffen o Halloween känns föråldrat och har 
stagnerat).  
Gör nya enkla små saker oftare. Kör kvalitet istället för kvantitet! 
Kvinna, 37, Sandviken 

Torghandel och arrangemang i och kring centrum. 
Kvinna, 31, Sandviken 

Fyll alla tomma lokaler i centrum och gör något åt Stadshuset! 
Man, 61, Sandviken 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 
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Ta bort biltrafiken på gågatan i centrum, som det är idag så kör folk som 
dom vill fast de inte skall åka där, affärstider till kl 19:00 på vardagar och till 
17:00 på lördag o söndag, torghandel av t.ex. frukt o grönsaker, blommor 
m.m.gärna mer klädaffärer som t.ex. H&M, och en möbelaffär. 
Patrullerande POLISER. 
Kvinna, 55, Sandviken 

Mötesplatser, både inomhus och utomhus. Generösa öppettider på caféer, 
bibiliotek, restauranger, äffärer (möjlighet till shopping även på söndagar). 
Träd och grönområden med möjlighet för bl a hundar att vistas. Gågator 
(minimera bilantalet) och framkomlighet för alla. 
Kvinna, 55, Sandviken 

Du ska alla dagar,hela dagen,kunna hitta ställen att äta/fika på i centrum. 
Inga kommunalt ägda ställen men med uppbackning av kommunen ska du 
enkelt kunna hitta ställen på tex TURIST informationen och kommunens 
hemsida,gärna med en kartbild. Sommartid är det viktigt att det finns ett 
musik-utbud som tex PARAPLYET marknadsför. Alltför mycket av vanliga 
föreningsaktiviteter tar semester sommartid och då behövs något för alla som 
tillbringar sommaren hemma men även de som kommer hit som turister. 
Kvinna, 60, Sandviken 

Många attraktiva butiker. Torghandel. Uteserveringar. Allt som gör att det 
sjuder av liv och rörelse. 
Kvinna, 46, Sandviken 

Öppettider i butiker och kaféer bidrar till liv å rörelse. Inte stänga klockan 
18 på vardagar utan ha öppet till 20.00 så dagtidsarbetande hinner till 
centrum. Annars blir det Valbo.... 
Torghandel av frukt å grönt under sommarhalvåret åtminstone 
Kvinna, 38, Sandviken 

Mycket folk i rörelse, utecaféer, kvällsöppna affärer i gatuplan (ej banker, 
fastighetsbyråer osv), ljusshower mm 
Kvinna, 48, centrum 

Det är framförallt ett centrum med affärer som har öppet till åtminstone kl 
19 på vardagarna så att man hinner gå på stan efter att man kommit hem 
vid fem-sextiden till Sandviken från jobbet! Nu stannar man hellre kvar i 
Gävle och gör sina ärenden eller åker till Valbo Köpcentrum. Inte värt att 
stressa som en galning för att hinna hem till fem-halvsex så att man får en 
knapp timme-halvtimme på sig i affärerna... 
Kvällsöppna fik, tygaffär, växthandel typ Plantagen eller Blomsterlandet och 
torghandel skulle också bidra mycket till ett levande centrum. Gratis p-
platser som ju redan finns! 
Kvinna, 31, Sandviken 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 
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Att lokalerna i centrum har affärsverksamhet, där man säljer varor och 
därmed har kunder, annars är det svårt att få något liv. 
Kvinna, 66, Sandviken 

Frisk luft och Säkert 
/bilfritt gäller även bud, varu och paketbilar 
Sköna sittplatser på säkra gångvägar till och från centrum. 
Öppna fik  
Restaurang 
Mataffär 
Busshållplats 
Öppenscen 
Upplyst informationstavla 
Butiker 
Folk 
Teater/Idrottshall/kulturhus/Bibliotek/Ungdomsgård 
Man, 43, Sandviken 

Rörelse av människor i en blandning av boende och arbete och bilvägar. Inte 
avstängda vägar. Med enbart butiker. Grönt och med växtlighet. 
Kvinna, 36, Sandviken 

En idrottshall och en brandstation.. 
Man, 15, Österfärnebo 

Att det är lite marknadsstånd ibland. Jag vill ha rappare och hiphoppare som 
uppträder på scenen. 
Man, 18, Sandviken 

Ett varuhus!!! Varför ta bort Åhléns? Nu åker vi till Gävle stället. 
En tygaffär! Förr fanns tre stycken, nu ingen. Gävle igen. 
Kvinna, 58, Sandviken 

Kvällsöppna fik. Torghandel. Uteserveringar. 
Aktiviteter på gågatorna under helgerna. Patrullerande poliser (gående). 
Glasa gärna in krysset. 
Man, 55, Sandviken 

Torghandel på torget, fungerande kommunikationer till från ytterområdena 
till centrum, tryggt gångstråk från Ica Maxi-området till resecentrum, 
Kvinna, 40, Storvik 

 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 

Vad är ett levande centrum för dig? 
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Ett levande centrum är folkligt som idag när det är mycket folk som är ute 
och rör på sig. Olika arrangemang där människor kan stanna och lyssna eller 
som idag gå runt och flanera. Det som också gör ett levande centrum är att 
affärerna är öppna och att det är gratis parkering 

Att det är helt bilfritt 
Att centrum är ett samlingsställe med en levande handel. 
2 kvinnor + 1 man, 45, 47, 65, Sandviken 

Många ungdomar och fler affärer exempelvis mysiga klädaffärer 
Ett HM och Mode affärer. Många som är ute på kvällen, ungdomsdisco från 
15 och uppåt. 

Palmer, caféer, uteserveringar, ett vattenland, torghandel, små gubbar och 
gummor som säljer saker, att det finns något att göra 
Artister som uppträder typ sommar kväll i Gävle. 
6 kvinnor, 15 år, Sandviken 

Som gallerian i Uppsala 
Bygg in centrum 

När man går genom centrum så känner man sig välkommen. Kort och gott 
en varm välkomnande känsla. 
Man, 32, Sandviken. 

Det är bra som det är nu, gratis parkering kanske mer folk och att det 
händer något med Drottningen 

Knyt ihop centrum med resecentrum och Sandbacka park. 
Att det är tryggt och säkert. 
Familj, man, 40 år + kvinna, 37 år + pojke, 8 år + 1 flicka, 11 år, Sandviken 

Ett JC 
Pojke, 8 år, Sandviken 

Kvällsöppna caféer 
Öppna biblitekscaféet igen 
Buss till Mosaiken 
Arrangemang vid Krysset oftare 

Gratis bussar för personer rullatorer 
Toaletter vid resecentrum 
Man + kvinna, 65+, Sandvikens centrum 

Svar från besökare på skyltsöndagen den 30 november insamlade av ledamöter i 
Kommunstyrelsen 

Vad är ett levande centrum för dig?  

Ge exempel på vad du vill uppleva när du går genom centrum 2025!  

Vad är ett levande centrum för dig? 

Ge exempel på vad du vill uppleva när du går genom centrum 2025!  

Vad är ett levande centrum för dig?  

Ge exempel på vad du vill uppleva när du går genom centrum 2025!  

Vad är ett levande centrum för dig?  

Ge exempel på vad du vill uppleva när du går genom centrum 2025!  

Vad är ett levande centrum för dig?  

Vad är ett levande centrum för dig? 

Ge exempel på vad du vill uppleva när du går genom centrum 2025! 
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Mera tillgängligt för både cyklister, funktionshindrade och bilister 
Kvinna, 25, Sandviken 

Folkliv 
Fler ungdomsaffärer 
Mer aktiviteter på stan 
Kvällsöppna fik 
Kvinna, 16, Sandviken 

Julskyltningen. Garaget under Folkets hus med sin julmarknad borde ligga 
på torget i stället. Varför trängas i garaget? 
Kolla Torget i Bollnäs som är "levande". Ett konditori som är öppet efter kl 
15.00 på lördag-söndag. 
Man, 55, Sandviken 

Vänligt mottagande överallt och hög servicegrad. 
Kvinna, 53, Jäderfors 

Kommers, jippon, dragande, marknadsstånd och bondens lördag. 

Saluhall i gamla kyrkan 
Man + kvinna, Sandviken 

Finns inget idag? Öppna affärer till kl 20 varje dag. 

Aktiviteter för barn också - drar föräldrar. Mer "värme" hos folket. Lunar-
Park speciellt fredag-lördag-söndag. 
Man, 40, Sandviken 

Gågator och gratis parkering 

Inglasat centrum. 
man, 70, Sandviken 

Öppet till kl 20 

Uteserveringar som är inbyggda. Saluhall, livsmedelsaffär, lekland, mer 
upplyst, inglasning. Bygg på höjden, gratis torghandel, Bondens marknad. 
Man, 40, Sandviken 

Affärer öppna längre. Uppträdande. Dans runt julgranen. Möbelaffärer. 
Saluhall 
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Någon form av folkpark. Tänka nytt 
Man, 35, Sandviken 

Människor 

Affärer, inglasning, klädaffärer för kvinnor, lekplats inomhus. 
Kvinna, 30, Sandviken 

Butiker, kunna handla. 

Fler affärer med stort utbud 
Kvinna, 18, Sandviken 

Affärer, livsmedel, klädaffärer. Folk. 

Apotek, fikamöjligheter, bussar på Hyttgatan är ok. Aktiviteter som drar. 
Man, 17, Sandviken 

Torghandel och konkurrens. 

Busstrafik på Hyttgatan och matbutik. 
Kvinna, 50, Sandviken 

Aktiviteter för de mindre åtminstone på lördagar och söndagar. Generösa 
öppettider 

Utan biltrafik. Förstklassigt. Ren luft 
Man, 60, Årsunda 

Människor och uteserveringar. 

Bondenära. Levande. Begränsat torg. Inbyggt centrum. Mer torghandel 
Man + kvinna, 50, Sandviken 

Mycket folk och många affärer. Fler klädaffärer. 

Fler affärer. Längre öppettider. Fler utestånd. Uppträdande och mer jippon. 
3 kvinnor, 17, Järbo 

Torghandel är A och O. Människor. Mindre torg. 
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Gågator och fria parkeringar. Kanalen är rensad och nya utbyggndader mot 
kanalen. 
Man + kvinna, 65, Sandviken 

Mer ungdomsaktiviteter och fler serveringar. 

Blomstrande aktiviteter. Tak över hela centrum. 
Man, Sandviken 

Mycket folk och musik. 

Hyttgatan är öppen för trafik - ger liv. Torghandel - ger liv. Ordnade 
uppträdanden alla helger. Överglasning. 
Man, 53, Sandviken 

Liv och rörelse. Öppna affärer. 

Levande gågator och uteserveringar. 
Man, 30, Sandviken 

Tillgång till parkeringar fordras 

Busshållplats mitt i centrum. Mångfald av butiker. 
Man + kvinna, 35, Kungsgården 

Affärer. Släpp fram busstrafik på Hyttgatan, det är alldeles för många bilar i 
dag. 

Helst som i dag. 
Man, 80, Sandviken 

Mataffärer för de som inte har bil, gäller även ytterområdena. Post och 
kassaservice. 
Kvinna 

Mycket liv och rörelse. Många affärer. 

Mycket liv och rörelse. Många affärer. 
Kvinna, 56, Sandviken 

Service, butiker, cafeer, restauranger. Öppet (man ska inte behöva åka till 
Valbo) 
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Rent och snyggt. Ta helst bort blomkrukorna än att de ligger välta dagen 
efter. 
Man 

Mer "fest", krogar, caféer. Folk ska gå ut mer. Rörelse på kvällar 
2 män, 25 

Öppna affärer, när folk är ute. 

Öppna affärer 
Man, 58, Sandviken 

Bra med fria parkeringar. 

Hyttgatan kanske inte är gågata. 
Kvinna 

Folk på gatorna. Olika slags affärer för olika åldrar. 

Forfarande liv, cafeer, affärer, kulturhus (dans och musik). Mötesplats för 
gammal och ung. 
Kvinna, 40 

Affärer, cafeer, levande torg med stånd. Uteserveringar. 
3 kvinnor, 50 

Öppet hela natten. Pizzeria med dygnetrunt-öppet. Det ska finnas folk ute. 
Idag är det tråkigt och mörkt. Roliga affärer med ungdomar som målgrupp. 
Livsmedelsaffär centralt. Cafeer (kvällscafe) 

Mer folk, en levande stad. Inte allt vid McDonalds. McDonalds har flyttat 
in i Gallerian. Ett plan av P-huset är affärscentrum. Andra restauranger (inte 
pizzerior). Galaxen och Åhlenshusen har affärer. Slipper åka till Valbo. 
Ljusare (mer lampor). Öppet, speciellt på helgerna. Ungdomsgården har fått 
bättre rykte än idag. 
5 kvinnor, 1 man, 17, Sandviken 

Affärer och sena öppettider. Levande på kvällarna. Klädaffärer för 
ungdomar. 

Folk ute i rörelse, träd och mera grönt. Stadshuset är omgjort. Tryggt och 
man är inte rädd för att vara ute sent. Göteborg! 
2 kvinnor, 18, Sandviken 
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Affärer. Gärna en livsmedelsaffär, Galaxen borde vara kvar. 

Sjukhuset är tillbaka. Närhet och bekvämlighet. 
Kvinna, 76, Sandviken 

Att det finns folk ute. Affärer. Fika/äta på andra tider, mer kvällsöppet. 

Fasaderna borde göras om. Stadshuset ser bättre ut. Folkets hus har blivit 
fräschare. Gågata! Parken är säker och levande med en kiosk. 
2 kvinnor, 26, Sandviken 

Mycket folk, liv och rörelse. Affärer, Ungdomsbutiker. Bra öppettider. 
Cafeer med uteserveringar. Bänkar där man kan sitta. 

Större Galleria. Fler unika butiker Rut m.fl. (finns i Göteborg). Gågata! 
2 kvinnor, 17, Österfärnebo och Sandviken 

Torghandel, en höjdpunkt att gå på torget. 

Torget är levande. Det finns livsmedelsaffärer i centrum, (underlag finns 
med pensionärer). Gågatan är bra! 
Kvinna, 65, Sandviken 

Affärer, inga tomma lokaler Öppettider ska vara senare. Det finns något för 
alla. Basvaror (t.ex. överdragsbyxor till barnen) 

Inglasade gator, jätteläckert! 
Kvinna, 35, Sandviken 

Folk, människor som tar sig ut. Levande. Det hadlar om människans eget 
ansvar. Fräscha renoverade hus (samverka med t.ex. Gysinge Byggnadsvård) 

Använda hus till rätt saker. Verksamheter som även har kvällsaktiviteter 
centralt. Potentialen som finns används. Ett levande torg. Mer av 
"hemkänsla" inte hotell i Stadsparken. Mer Bed & Breakfast t.ex. locka de 
som kommer utifrån andra länder, genom Sandvik. 
Kvinna, 26, Sandviken 

Rörelse. Spåvagnar till Högbo (miljötänkande). Fler affärer, kanske lägre 
hyror. Hur är det med hyrorna i dag? Gågatan är bra! Torget borde vara 
med levande t.ex. gratis loppisplatser. Aktiviteter - Jämför Gävle (bondens 
torg) Teman på lördagar. Livsmedelsaffärer. 
Man + kvinna, 70, Sandviken 
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Folk, affärer för olika målgrupper (Valbo och Gävle är bättre) , fik med bra 
öppettider. Någonstans att vara. 

Mer folk på gatorna. Mysigare hus som i New York eller Göteborg. 
Kvinna, 16, Åshammar 

Bra öppettider. Öppet på söndagar. 

Livsmedelsaffär, Trevligare färger på husen. Ungomar som målgrupp åker 
inte till Gävle för att handla. Mysigt med belysning. Mysiga fik. 
4 kvinnor, 16, Sandviken 

Mycket affärer, mycket folk. Mycket aktiviteter t.ex. Sandvikendagarna. 

Mer butiker på stan, vissa butiker fattas t.ex. HM. Rustad Galleria som t.ex. 
Gävle. 
Kvinna, 18, Gävle 

Längre öppettider. fler butiker med barnkläder. Liv, även efter kl 18. Mer 
vakter och poliser på gatorna. 

Grönområden, lekplatser för barn. Mer affärer och mer folk. Mer andra 
kulturella affärer. 
2 kvinnor, 12 + 41, Sandviken 

Fler affärer och nyare t.ex. HM. Mysigt. 

Nyare affärer men fortfarande mysigt som idag. Saker för ungdomar, Cafeer, 
internetcafe. 
2 kvinnor, 12, Sandviken 

Många affärer. HM. Inga tomma lokaler. Folk åker på söndagar. Affärer för 
ungdomar. Livsmedelsaffärer centralt. 

Folk åker inte till Gävle. Andra typer av matställen, fortfarande mysigt. 
Profilering av centrum så att det verkar mer "inne". 
5 kvinnor, 18, Årsunda + Sandviken 

Inte dött. Fler affärer t.ex. HM och GinaTricot. Caféer som är öpet på 
helgerna och vardagskvällar. Liknande Spegeln i Gävle. 

Flera affärer som samverkar i att locka kunder. Fin belysning. Seven-Eleven 
2 kvinnor, 18, Sandviken 
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Mycket folk 
Öppna affärer 
Liv och rörelse 

Inglasade gångar (gågatan) 
Framkomligt för rullstolar 
Tillgängligt för alla 
Kvinna, 76, Sandviken 

Kommers på torget 
Fik på torget 
Grönsaksstånd på torget 

Tillgänglighet för handikappade 
Man, 75, Sandviken 

Fik i Stadsparken 
Golfbanor i Stadsparken 
Kvinna, 62, Sandviken 

Affärer 
Mataffärer 
Torgmarknad+handel 
Café i Stadsparken 
Uteservering på Torget 
Bänkar så att alla människor kan träffas 

Liten servering på torget 
Inga bilar på gågatan 
Alla ska kunna ta sig fram utan problem 
Kvinna, 65, Sandviken 

En mötesplats där alla kan mötas, både människor och djur, alla kulturer, 
barn och gamla. 

Sprudlande gatuliv 
Fontäner och växter 
Konst och upplevelser 
Glastak över gågata 
Kvinna, 60, Sandviken 

Mycket folk, liv och rörelse 

Mycket affärer 
Kvinna, 28, Sandviken 
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Affärer, flera affärer 
Mer aktiviteter 
Fler restauranger 
Mindre 18-års disco 

Mer liv och rörelse 
Bevara gamla byggnader 
Inga nya byggnader 
Kvinna, 45, Sandviken 

Klädaffärer som t.ex. H&M, Carlings 
Folkliv 
Uppträdande - aktiviteter 
Bilfritt centrum 
2 kvinnor, 17, Sandviken 

Fler affärer för ungdomar 
Mer folk i rörelse 
Större lekpark 

Trivs bra i Sandviken och tycker att det är en bra  
stad att bo i. 
2 kvinnor, 16, Sandviken 

Att caféerna är öppna längre 
Att det alltid är som på julskyltningen 
Aktiviteter som musik t.ex. 
Mer aktiviteter på Folkets Hus 

Större galleria med både affärer, caféer och biografer som är öppna på 
kvällarna 
Kvinna, 50+, Sandviken 

Saluhall 
Kvinna, 45+, Sandvikens centrum 

Högbo nämns i många av de enkätsvar som har kommit in i samband med 
arbetet med Sandvikens kommuns vision. På denna sida kan du ta del av de 
svar som har skickats in på veckans fråga om vad Högbo betyder och 
framtida tankar kring Högbo. 

Högbo har alltid varit ett fint ställe för oss Sandviksbor. Så vill jag att det 
fortfarande ska få vara. Nu börjar det mer och mer handla om att locka folk 
som kan betala dyrt. Tycker det är dags att välja nu, antingen säljs bruket 
och släpps i händerna på marknaden eller så behåller vi det själv och slutar 
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Ge exempel på vad du vill uppleva när du går genom centrum 2025! 
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Övrigt:  
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Högbo i framtiden. 
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med kommersen och behåller det som ett friluftsområde för oss som är 
delägare= kommuninnevånare 
Man, 47, Sandviken 

Ett trevligt ställe att ströva runt och titta på natur och bruksmiljö. I 
framtiden kommer vandrarhemmet att ha kompletterats med en 
campingplats så att skid- och naturintresserade  kan besöka platsen med 
husvagn eller tält och därmed blir Högbo ett alternativ till Falun/Lugnet 
även för dessa grupper. I dag har tyvärr inte Högbo tillräckligt brett 
boendeutbud för de som inte vill bo lyxigt på brukshotellet eller enklare med 
vandrarhemsstandard. 
Man, 35, Sandviken 

Högbo är för mig en plats för rekreation och idrott. Att njuta av skön miljö i 
en avspänd atmosfär. 
I framtiden önskar jag att man behåller enkelheten för vanliga människor, så 
att man även fortsättningsvis kan åka skidor och promenera gratis. 
Elitsatsningar i all ära, men det kommer endast en liten grupp till gagn. 
Bygg ut spår och gångvägar så att trängseln minimeras. 
Sommartid borde det kunna satsas mer på vattensport i form av segling, 
kanoting likväl som fiske. 
Man, 43, Sandviken 

Högbo är Sandvikens viktigaste rekreationsområde. Där promenerar jag året 
om, badar på sommaren, träffar barnbarnen i pulkabacken, spelar golf och 
njuter av dess vackra omgivningar hela året.  
Hälsar kvinna, 57, Sandviken 

En ädelsten i Sandvikens krona. 
Gästrik Konst - keramiker. glas. smide m.m. m.m. 
Vattnet skogen historien. Restaurangfrukost plus promenad. Skidor. 
Kolmila, kolbullar, kanoting. 
Tänker på killen som sprang från Edsken o dit för den glädjande nyheten 
om Bessemermetodens lyckade utslag. 
Nutid - historia. 
Förändra inte så mycket - håll i skick. 
Att vårda o vara rädd om = miljötänk. 
Kvinna, mogen=vis??, Kungsgården 

Högbo betyder väldigt mycket för mig. 
Man, 13, Sandviken 

Högbo är en före detta bruksmiljö som förvandlats till ett kommersiellt 
friluftsområde. Den genuina brukshistoriken har försvunnit under 
konstgjorda skidspår, matlagning och diverse jippon. Jag vet inte om jag 
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överhuvudtaget är speciellt intresserad av att uppleva Högbo i framtiden. 
Området har förstörts av alla konstgjorda evenemang och aktiviteter. Själv 
kommer jag att njuta av utflykter till Gysinge istället där jag kan njuta av 
historiens vingslag. 
Kvinna, 46, Sandviken 

Högbo betyder stolthet. Något att uppleva själv, och något man gärna 
rekommenderar släkt och vänner.  
Idrott hantverk rekreation tystnad och ro för själen. Kan det bli bättre? 
I framtiden kan denna ro försvinna p.g.a. oljud och avgaser jag tycker mig 
höra bullret öka och se bilåkandet inom området öka. 
Man, 35, Sandviken 

Tid för avkoppling samt friluftsliv. 
Man, 39, Högbo 

Där finns allt! Bruket som är så fint, gå runt och promenera, alla traditioner 
som går att fira där, midsommar, julmarknad, konsten på påsken. Fina bad, 
golf, minigolf, ta en öl på Qvarnen på sommaren. Åka skidor i perfekta spår 
fast det regnar, gå runt sjön en söndag och hoppas på en bingovinst. Dricka 
choklad med grädde och äta underbara bullar i Gruvstugan är perfekt en 
lördag på vintern. Gå på spa på hotellet med lyx och middag eller bara basta 
i bastun efter en joggingtur. Gå och titta i hantverkarnas butiker är mysigt 
året om. Hoppas Högbo Bruk fortsätter vara en oas för Sandvikare och de 
som kommer uitfrån och hälsar på! 
Kvinna, 39, Sandviken 

Högbo är en av de pärlor vi har i Sandviken. 
Betyder natur- och kulturupplevelse, promenad, skidor (även för motionär), 
fika både medhavd och det som finns att tillgå. Lekplats, djur, pulkabacke, 
eldar, stugor, bangolf, hantverk, som sagt restauranger och café. 
Arrangemang som Bangen. Bad. Äventyr.  
 
Framtiden: Värna om motionärerna, låt det inte gå över helt till "eliten". Att 
alla åldrar och människor ska kunna finnas på samma ställe med olika 
aktiviteter är styrkan. Bättre utbud i Gruvstugan på vinterhalvåret. (Några år 
har det varit på gränsen till dåligt-betala med kort går inte, många får 
vända?!). Utöka antalet arrangemang inom området-möjligheter finns. 
Turister ser det som unikt. Fler guider, varför inte utklädda till bruksfolk, 
skulle vara kul att träffa lite här och där. 
Varför inte samarbeta med andra delar av Sandviken-natur/kulturområden 
alt. andra delar av Högbo. Allt kanske inte bara behöver ske i Högbo Bruk. 
Gör något för dem med hund t.ex. lekhagar, så hundarna kan springa löst 
(finns dåligt i Sandviken). 
Kvinna, 45, Sandviken 

En värdelös håla som luktar illa! 
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Man, 18, Årsunda 

Som rekreation för själen, men önskar bättre kollektiva förbindelser. Alltid 
ett öppet café även kvällar och semestrar. 
Kvinna, 58, Sandviken 

Högbo är en liten idyll, perfekt för både unga som äldre. Som skolelev är 
möjligheterna många med diverse aktiviteter, både sommar- och vintertid. 
För övriga är möjligheterna lika många. Bangolf som vanlig golf, bada och 
sola, köpa glass i kiosken, leka i lekparken eller bara umgås, antingen utan 
eller över en bit mat. 
Ta en promenad/joggingtur i spåren som finns, är det vinter så varför inte 
skidor? Pulka och bob etc. i backen och grilla korv antingen direkt i 
anslutning eller någon annanstans, ex. jägarstugan eller borta vid 
svartviksstugan? Spela brännboll eller fotboll med vännerna eller äventyra 
längs med hinderbanan. Kommer man inte härifrån kan man alltid stanna 
en natt på hotellet och besöka Sandbacka Bryggeri eller Björk & Berries 
kanske. Bosatt i Sandviken som turist kan man uppleva fina vyer i Högbo. 
Möjligheterna är som sagt många och jag anser att ett fortsatt utbud av dem 
är som pricken över i:et - något som verkligen behövs. 
Jag har inga direkta tankar kring hur jag vill uppleva Högbo i framtiden, 
men jag vill i alla fall att man sköter om det och bevarar det som finns nu, 
för det är verkligen en pärla. 
Man, 19, Sandviken 

Bruksanda och bruksmentalitet nämns i många av de över 1 500 synpunkter 
som medborgarna hittills skickat in till Vision 2025.   
Ibland beskriver ordet något positivt och ibland något negativt.  
Här kan du ta del av de svar som har skickats in på veckans fråga. 

Det första jag reagerar på när jag läser tidigare insändare är att de är från 
medelålders personer. då lär man väl fråga sig om de yngre ens vet vad frågan 
gäller. Jag själv är en 51-årig "inföding" och för mig är begreppet väldigt 
negativt. i klass med kusinen från landet d.v.s. en mindre vetande person 
som inte är så företagsam, utan går till sin plats på bruket för det är lugnast 
och har alltid varit så. 
I den tron/miljön växte jag upp i Stensätra i en arbetarfamilj på 50/60 talet. 
Men hoppsan! det var ju en underbar och trygg tid alla hade jobb och folk 
umgicks och hjälpte varandra. Jag minns att när farsgubben byggde kåk 
därute hjälptes grannarna åt, är det bruksmentalitet? så är ju det något fint. 
Däremot bruksandan tror jag användes i negativ bemärkelse av folk som 
kom utifrån och inte trivdes här och av någon anledning inte fann sig till 
rätta i bruksorten. Så min mening är den att man nog skall sära på de två 
begreppen. 
Nej, Nej begreppet har helt spelat ut sin betydelse i dessa globaliseringstider, 
det är bara vi äldre som "inte vet" vad det betyder. 
Bello 
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Man, 51, Sandviken 

För mej är bruksanda och bruksmentalitet ord med negativ klang. I 
Sandviken gäller jantelagen- Du ska inte tro att du är nått och bättre än 
andra, nej du ska rätta in dej i ledet. Stick inte ut!! Jag upplever Sandvikarna 
som ganska trångsynta, framför allt de som jobbat i "verket" hela sitt liv och 
aldrig har förverkligat sina drömmar! 
Kvinna, 37, Sandviken 

Ingen får göra något bättre än andra. Det ska vara rättvist, man tänker inte 
på att rättvisa ofta är orättvisa. Ingen får sticka ut och visa sig duktig, särskilt 
inte kvinnor. 
Kvinna, 34, Sandviken 

Mobbing 
Kvinna, 47, Gävle, uppvuxen i Sandviken 

Det är oftast något negativt. Att hålla på sitt invanda, rädsla. Det är att skapa 
vi och dom. 
Frågan är intressant vilka dom är, vilken/vad är man rädd för???!!! Varför 
underskattar många sig själva???!!! Sitter disponent och arbetartanken kvar? 
Förakt för olika politiska tankar? Är vi för inkrökta? Det är ju olikheterna 
som skapar utveckling!  
Vi borde lära oss att samverka släppa fram stoltheten, vi är bra och duger. Vi 
ska visa upp våran stad och kommun samt vara ödmjuka. Då kan vi ändra 
begreppet och bli VI som utvecklar oss men ändå bevarar det som en gång 
varit. Efter det får VI en helt annan vision 2025. 
Kvinna, 45, Sandviken 

För mig som bott i Sandviken i 33 år och kom från Gävle är bruksmentalitet 
i negativ bemärkelse; tala inte om att du är bättre än andra, tala inte om att 
du kan något och framförallt inte att du är framgångsrik, har du inte bott i 
Sandviken hela ditt liv så är du inget bara en inflyttad. Gör dig inte 
märkvärdig. Det kan vara svårt att ta sig in i bekantskapskretsar eller 
kompisrelationer med sandvikenbor. Ett uttryck som jag under alla år mött i 
Sandviken som jag inte var van med från min uppväxt var att säga något 
positivt och lägga till MEN efter som gift med en sandvikare har jag hört det 
ofta. 
I idrottssammanhang har jag känt att det är SAIK och SIF som gäller, är 
man framgångsrik i andra idrotter gäller inte det.  
I positiv bemärkelse, vi ställer upp för Sandviken, han/hon kommer från 
Sandviken och är känd, vill Sandviken väl, vi i Sandviken. 
Kvinna, 53, Sandviken/ Järbo 

För mig är bruksandan något positivt! 
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Har man läst på om Sandvikens historia och vad Göransson hade för mål 
när han skapade sitt "bruk" med all den sociala välfärd det innebar, jag då 
kan man inte annat än att känna stolthet och glädje. 
Vi har en vacker arkitektur och fina grönområden i Sandvikens stadskärna. 
Ytterområdena med Storsjön ramar in helheten.  
Tyvärr är många så negativa om vårt Sandviken och tar till Jante-lagen som 
en skyddsmur. Alla borde ta bort den muren och släppa in lite mer ödmjukt 
och öppet så skulle vi blomstra upp och kunna hjälpas åt att skapa en sådan 
positiv och stolt känsla som våra grannar har - Dalarna och Hälsingland. 
Vi måste lära oss att vi är bra, att vi kan en massa, att vi duger som vi är! 
Tillsammans är vi en stolt och vacker stad med enorma potensialer, men vi 
utnyttjar dem på fel vis. 
Vi måste se över gränserna och samverka för att nå en ljus och god framtid! 
"Stolt Ovansjöbo - Sandvikenbo - Gästrike" 
Kvinna, 42, Storvik 

Kan inte exakt sätta tummen på fenomenet - hade aldrig erfarit liknande i 
min uppväxt, fast troligen var det just detta som gjorde att man kände sig 
lite utanför även där, bondunge som man var. 
All existens hängde på fabriken o den kunde aldrig läggas ner, fast det gjorde 
den... 
Att inte komma in i gemenskapen, inte intresserat bli tillfrågad: varifrån 
kommer du? 
Bara det invanda förefaller intressant i den trånga kretsen. Samtidigt kan jag 
i viss mån tolka det såsom blyghet och att inte förhäva sig o skryta över vad 
människan ändå tillsammans 
med andra kan åstadkomma. 
Däri ligger ju även något fint drag till skillnad från den som tigger beröm för 
en snabbt o slarvigt utförd gärning. 
Jag trivs oerhört bra här i Sandviken med allt som finns här av stimulerande 
utbud. 
Tillbaka till väl pålästa o mogna beslut, stort som smått o gemenskap o 
glädje i leden som 
var tidigare. Var stolt över sta´n o dig själv - den är värd det. 
Kvinna, mogen 65, Kungsgården 

Bruksanda är för mig oftast ett negativt begrepp, oavsett om det skall 
beskriva orten Sandviken eller någon annan Bergslagsort med liknande 
struktur och sammansättning. Denna anda har en tendens till fördömande, 
likriktning och stelbenthet. Själva begreppet "Bruksmentalitet" är negativt i 
sig. Precis som om det skulle fostra medborgarna till något alldeles speciellt, 
unikt. Det gäller att vara stark för att överleva i en sådan miljö. 
Man, 55, Sandviken 

Negativt att inte kunna berika sig av nya idéer. 
Man, 45, Sandviken 

Ingen får sticka ut, vara annorlunda, då anses man som knepig och fryses ut. 
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Man får inte heller tänka nytt utan det ska vara som det alltid varit. "Det var 
bättre förr" hörs ofta på Hyttgatan och på fiket på gamla Domus, som det 
heter i folkmun. 
Kvinna, 55, Sandviken 

Sandvikens kommuns ytterområden nämns i många av de över 1 700 
synpunkter som medborgarna hittills skickat in till Vision 2025.   

för att få ytterområdena att växa måste det vidgas vyer i centralorten. Nya 
industriområden kan vara befintliga i dessa områden. Satsa på och behåll 
service såsom bad, idrottshallar, idrottsanläggningar, bibliotek även utanför 
centrum. Kulturen fins och skall finnas även utanför centrum och Högbo. 
Kreativiten finns i ytterområdena så stötta och satsa så blir vi en bättre 
kommun att bo och verka i. Se runt knuten alltså. 
Man, 56, Storvik 

1. Bevara och utveckla förskolor och skolor, vilket är livsviktigt för byarnas 
överlevnad och ger skatteintäkter från barnfamiljer, som eljest skulle flytta 
från kommunen med dålig barnomsorg. 
2. Bra kollektivtrafik med hög turtäthet och som går där folket bor, gärna en 
"ringlinje" runt Dalsäng som på 50-talet. Flera skulle säkert utnyttja 
kollektivtrafiken i stället för egna bilen, om biljetterna kostade mindre. Se 
t.ex. över zon-indelningen. 
3. Bra ekonomiskt stöd till föreningar som många gånger ideellt sköter t.ex. 
isbanor, elljusspår, fotbollsplaner, samlingslokaler, vägunderhållm.m., vilket 
kommunen svarar för i centralorten med skattemedel. 
4. Vägföreningars/Vägsamfälligheters underskott ska inte behöva täckas av 
byinnevånarna själva utan av kommunala skattemedel, vilket skedde före 
storkommunreformen 1971. 
5. Satsa på äldreboenden för de gamla som gärna vill bo kvar i den by de 
levat i hela sitt liv. 
6. Satsa på affärsservice för äldre och icke bilburna. Det är t.ex. ofattbart att 
ingen busslinje idag går till affärsområdet "Mosaiken". 
7. Cykelväg till Sandviken. 
8. Gatubelysning till idrottsplatsen. Det är idag en stor trafikfara, när 
okända kommer från idrottsplatsen under mörker och ser gatubelysningen 
på Kärråsvägen och inte upptäcker i tid att Järbovägen passeras dessförinnan. 
9. Vid storkommunreformen den 1/1 19971 deklarerades med emfas att den 
var nödvändig, för att inga försämringar skulle ske i de tidigare små 
kommunerna. Men med facit i hand kan idag konstateras, att Jäderfors bl.a. 
drabbats av följande försämringar: 
a/ Posten nedlagd. 
b/ Affären nedlagd. 
c/ Kiosk nedlagd. 
d/ Distriktssköterskemottagning nedlagd. 
e/ Biblioteksfilial stängd. 
f/ Biblioteksbuss nedlagd. 
g/ Vägavgifter införda. 
h/ Hot om nedläggning av skola vid fyra tillfällen 
i/ Byggstopp infört på 1970-talet. 

Vad är viktigt för att kommunens ytterområden skall fortsätta leva och utvecklas? 
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j/ Inget bygglov för pensionärsbostäder 1985. 
m.m. 
Eftersom alla inte vill bo i centralorter, är det önskvärt med planering av 
byggande av bostäder i ytterområdena för bättre underlag för service av olika 
slag. 
Man, 72 år, Jäderfors 

Bra kommunikationer även över kommun- och länsgränserna. Detta kan 
faktiskt avgöra om en familj bosätter sig i kommunen eller väljer den som är 
närmare till jobbet. 
Ökad bestämmanderätt över ärenden som direkt berör orten. 
Kvinna, 48, Österfärnebo 

Medverka till att staten tar sitt ansvar tillsammans med kommunen att 
långsiktigt bekämpa myggplågan 
Kvinna, 58, Österfärnebo 

Behålla arbetstillfällen och service, goda kommunikationer 
Kvinna, 57, Österfärnebo 

Att förskolor och skolor finns kvar. Det ska vara lätt att ta sig till jobbet dvs 
bra bussförbindelser och cykelbanor efter vägen. 
Kvinna, 50, Jäderfors 

Att det finns allmänna kommunikationsmedel i någon form som gör det lätt 
att resa mellan arbete och bostad samt även helgtrafik. Att det finns bra och 
fungerande barnomsorg och skola i dess nuvarande form. Att området sköts 
och underhålls vad beträffar allmänna ytor så att den bebyggelse som finns 
ökar i värde och blir attraktiv att bo i. Erskinehusen och herrgårdsparken 
med byggnader kan också hjälpa till att höja Hammarbys attraktionsvärde.  
Att matvaruaffärerna i kringliggande orter kan ordna service (mot 
ersättning) att köra ut matvaror till de som inte själva kan ta sig till 
matvaruaffärer för inköp. Uppmuntra och stödja egna företagare att bedriva 
verksamhet i befintliga lokaler i Hammarby. 
Kvinna, 60, Gästrike Hammarby 

Att kommunen släpper prestigen och samarbetar med landstinget om 
finansieringen av Gysingelänken så att vi får dagliga direktförbindelser 
Österfärnebo - Uppsala för arbetspendling och studier - Gysingelänken. 
Man, 50, Österfärnebo 
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Att de styrande i kommunen kan se att det finns stora potentialer i 
ytterområdena. Varför måste alla verksamhetskontor vara placerade i 
Sandvikens stad, lägg ut ett kontor i varje by vetja. 
Vi som bor i ytterområdena betalar lika hög skatt som de människor som 
bor i stan, jag vill mena att det faktiskt är dyrare att bo i småbyarna 
omkring. Bussbiljetter, bensinkostnader och taxikostnader borde vara 
avdragsgilla för oss men icke...... 
Håller med Conny 48 år till fullo att snart är måttet rågat: Vi startar ett  
GLESBYGDSPARTI så vi kan göra oss hörda upp till etablissemanget. 
Jag tror och vet att det partiet skulle kunna få en fin vågmästarroll i 
kommunen. 
Så det är bäst ni tar oss i ytterområdenas småbyar på allvar.... 
Kvinna, 51, Hammarby 

Detta gäller Åshammar! Men det är giltigt för även andra mindre skolor! 
Det är viktigt att skolan finns kvar. Då är det inte bara de allra första 
skolåren. Eleverna måste få gå de fem, sex första skolåren i Åshammar. Sen 
kan de flytta till skolan för de högre åldrarna. Men låt dem inte flytta från 
Åshammar till Kungsgården och sen flytta igen till Storvik. Vid varje flytt 
förändras elevsituationen vad gäller nya lokaler, nya klasskamrater, och 
lärare. Det resulterar i sämre kunskapsinhämtande. 
Det går att organisera verksamheten i Åshammars skola så att eleverna kan 
stanna där tills de ska till Storvik! 
Kvinna, 68, Sandviken 

Bra bostäder, som t.e.x radhus, för att man ska kunna bo kvar på hemorten 
när man inte orkar att bo kvar i sitt hus, men ändå vill ha en egen liten 
täppa. 
Kvinna, 35, Årsunda 

Det behövs mer resurser iform av satsningar på att göra ytterområdena mer 
likt vad som finns i Sandviken dvs bussförbindelser,fjärrvärme,bättre 
infrastruktur helt enkelt,samt mer satsningar på turism. 
Man, 40, Bovik 

Ja för det första så måste ju politikerna se att det finns mer än Sandviken i 
kommunen. Så som det är nu så existerar vi inte i kommunen. Vi får slåss 
för allt här ute. Sånt som man tycker är självklara saker ja det måste vi 
motivera och älta tills vi blir less men det är väl det som är meningen så vi 
tröttnar. 
Men det behövs folk från glesbygden i kommun som jobbar med 
glesbygden. Vi här ute funderar på att starta ett eget parti (Glesbygdspartiet) 
Men det som behövs är rusta upp och satsa på glesbygden så man kan visa 
upp vad som finns för turister vi har ju hur mycket som helst här ute att 
vissa upp. Vi som bor i den här byn har jobbat hårt nu ett tag själva och visst 
upp oss och det är många som flyttat hit även barnfamiljer men det skulle ju 
gå ännu bättre om man hade kommunen med också. 
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Sen har jag många visioner vad man kan göra men man klarar det inte själv. 
Så öppna ögonen sluta tänk Sandviken så ska ni se vad vi kan åstadkomma. 
Hör av er om det är intressant. 
Conny, 48, Gästrike-Hammarby 

Att politikerna kommer ihåg att det finns människor som också bor i 
ytterområderna och satsar på skolor cykelvägar, samlingslokaler m.m. 
Kvinna, 54, Jäderfors 

Att ha samma service som andra innevånare. 
Att kommunen satsar i det område som ligger närmast Mälardalen. 
Att se till att bensinstation samt affär blir kvar. 
Att bekämpa myggen! 
Kvinna, 53, Österfärnebo 

Bra skolor,förskolor och dagis. Viktigt med bra bussförbindelser så vi kan 
pendla till arbete på annan ort. 
Ekonomiskt stöd till de olika föreningarna som finns för våra barn och 
ungdomar 
Kvinna, 45, Ginborn. Gästrike-Hammarby 
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	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 73
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Gunilla, 68
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 39, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 60, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 70
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 46
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 24
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 41, Klangberget
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 79
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 43, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 57, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 36, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 17, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 16, Barkhyttan
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 18, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Man, 57, centrum
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: 17 år
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?

	Enkätsvar: Rätt gammal
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 45-50
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 14, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 38, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 50
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 13, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 43
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 42
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 22
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Man, 43
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 38
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 14
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 14, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Man, 43, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 32, Kungsgården
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 28, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 40, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 48, Centrum
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 47, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 54, Gävle
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 40+, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 13
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 65
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 85
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 41, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 44, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 31, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 55, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 40+, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 65, Klangberget
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kille, 13, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 61
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 65, Hofors
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 80+
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Ulf, 63, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 18
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 19
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 37
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Kvinna, 15
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 47
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 30
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Stig, 83
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 30, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 39, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 29, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 16
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 61,5
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 64
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 36, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 44, Gävle
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 58, Sandviken centralt
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 37, Gävle
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Man, 70, Bruket
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 60, Knivsta kommun
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 67
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, alldeles lagom
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 52
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 56
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 61
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Anonym
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Man, 50
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 65
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: En man, en kvinna, 79, 77
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 33
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Man, 80
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 42
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 62
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 66
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Man  
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 16, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?

	Enkätsvar: Anonym
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 27, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Kvinna, 50+
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 39
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 43, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 43, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 39
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 28, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 44
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Kvinna, 52
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 60+, Järbo
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 41, Järbo
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 48, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 49, Sandviken
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 38
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, kvinna, båda 72
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 31, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 16, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 16, Kungsgården
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 18, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 17, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Man, 17, Storvik
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 35, Årsunda
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 16, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 19, Åshammar
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Man, 19
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 17, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 70
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 57
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 70, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, man, båda 65
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Kvinna, 57
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 37
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 35, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 41
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 55
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, Kvinna, 30-60
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 28
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 48, Årsunda
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, pensionär
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 37
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 46
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar, Kvinna, 27, Järbo
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 51, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 49, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Man, 89
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 76, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 83
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 65
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna och man, 55 och 57
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar, Kvinna, 35
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar, Kvinna, 68
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar, Man, 64
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar, Man, 36
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 58
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 31, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Man, 55
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?

	Enkätsvar: Kvinna, 34, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 48
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 39
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 74
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Man, 65
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 50
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 65 och kvinna, 65
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Kvinna, 56
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Kvinna, 37
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 43, södra Björksätra
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt

	Enkätsvar: Kvinna, 32, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 51
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 51, Järbo
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 48
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 28, Umeå
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?
	Övrigt 

	Enkätsvar: Kvinna, 36
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 68
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 59
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 33
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 67
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 77
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 66
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 62
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Man och kvinna, 9 och 7 år
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 51, Gästrike Hammarby
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 46
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 29
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Man, 70
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 43
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 69
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad vill du förändra/förbättra/bevara?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?
	Vad kan göra Sandvikens kommun unik i framtiden?

	Enkätsvar: Kvinna, 17, Sandviken
	Vad är Sandvikens kommuns styrkor?
	Vad är Sandvikens kommuns svagheter?
	Vad gör Sandvikens kommun unik idag?

	Enkätsvar: Man, 59
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