
Sammanfattning av synpunkter från Öp-möte i Gagnef 2019-05-09.  

 

Grupp 1.  

Bygg villor på åsen ovanför minnesstugan i Gagnef.  

Det finns varken buss eller tåg som tar oss hem efter kl. 22:00 på fredagar och 
lördagar.  

Hyreshus kan byggas på industrimark intill Dooria. Hyreshus kan också byggas 
på marken bakom befintliga hyreshus vid stationen liksom mellan Ica och 
järnvägen.  

Villor kan också byggas på jordbruksmarken väster om befintlig bebyggelse i 
övre Tjärna.  

 

Grupp 2.  

Det behövs mer bostäder av alla storlekar, från 1 rok till 4-5 rok. Detta skulle 
möjliggöra generationsskiften. Serviceboende behövs för såväl äldre som unga 
vuxna. Vi behöver även fler arbetstillfällen. Se till att minska bilkörningen och 
pendling genom att behålla banken, posten, ICA, mack och skola/förskola.  

Fler lyktstolpar behövs vid busskuren vid Handelsbanken liksom papperskorgar 
och hundlatrinkärl. 

Se över hastighetsgränserna. De efterlevs inte. Vid Handelsbanken behövs även 
ny asfalt.  

Det är för långt till mödra- och barnavården i Mockfjärd.  

Se över byggnader som förfaller ex Bo Krists lada. 

Bättre skötsel av kommunens grönytor ex vid Prostdammen eller låt får få beta. 

Skolan behöver rustas, renoveras och byggas ut.  

Vi behöver också bättre kommunikationer.  

     

Grupp 3 

Behåll området ovanför missesstugan som natur- och kulturmiljö. Området 
används också för friluftsliv,  

   

  



Grupp 4.  

Bygg centrum runt ICA-hallen och järnvägsundergång mot Moje.  

Bygg trygghetsboende i kommunikationsnära läge. 

Cykelförbindelser behövs från södra Gröntuv mot Djurås, Gräv och Insjön. 

Bygg en vägbro över E16 som påfart mellan väg 293 och E16 

Anlita lokala föreningar 

Bygg ut fjärrvärme i kyrkbyn.  

Skapa ett centrum kring ICA Gagnefhallen. Det behövs också en bro mellan 
Bäsna och Djurmo.  

Det finns en tomt för en affärslokal intill den tänkta järnvägsundergången.   

 

Grupp 5.  

Bygg nya bostäder på marken mellan Dooria och Dragonvägen, efter Ernst 
Hedlunds väg, på åkermark öster om järnvägen i anslutning till Mojesjön samt 
intill Gagnefhallen. 

 

Grupp 6. 

Bygg hyreshus på den obebyggda marken intill stationen samt vid 
Tjärnsjögården.   

Grupp 7. 

Bygg bostäder på skogsmarken öster om Rv70 från Gräv ned till Övre Tjärna.      

Bygg också öster om järnvägen vid Hampgårdarna.  

 

Grupp 8 

Bygg i fina lägen med utsikt ex. vid skogskanten öster om Gräv. 

Tomter kan ock byggas sydväst om kyrkan, ned mot älven.  

Tomt intill vägen ned mot Ängsholn (ev. gammal soptipp) 

Gör tomter vid västra stranden av Mojesjön, liksom söder om Gullbergs hagar.  

Norr om hyreshusen vid Gagnefs station 

 



Grupp 9 

Bygg pensionärslägenheter i anslutning till den planskilda korsningen med 
järnvägen.  

Bygg ett café/ateljé och samlingspunkt med bibliotek i närheten av centrala 
kyrkbyn.  

Det behövs ett café och en samlingspunkt i centrala kyrkbyn.  

Bevara grönområden och planera massor med träd. Ge nyckelbiotoper utökat 
skydd och utöka områdena. Det behövs också träd vid Ica och pizzerian.    

För varje grönyta som exploateras bör samma yta planteras för att kompensera 
koldioxidupptaget.  

Nya bostäder bör ha odlingsytor på tak, balkonger och grönområden.  

All kommunal upphandling bör vara ekologisk och hållbar i ett längre 
perspektiv.  Övergå till mer eller helt till växtbaserad kost på kommunala 
inrättningar.  

Förstärk och gör en promenadväg längs älven mellan flottbroarna och till 
minnestugan.  

Plantera rönnar längs vägen Älvnäs – Östtjärna. 

Anlägg en cykelväg mellan Prostgårdarna och Djurås. 

Solpanel på alla nya byggnader samt befintliga.  

Bevara åkermarken och lokorna samt stoppa dikningen 

Se till att skogen får inblandning av lövträd för bevarad och ökad biologisk 
mångfald, samt minskad risk för skogsbränder.    

Gör en insats mot lupinerna som tar över fr5ån mosippa och smällved i övre 
Tjärna/Moje. 

Skapa blomsterområden för fjärilar och andra insekter. 

Vid nybyggnation bygg litet här och där och inga stora områden på samma 
ställe.  Blanda bostadsformer dvs egna hem, bostadsrätter och hyresrätter.  Se till 
att det finns träd, bärbuskar, sittplatser, lekmiljöer mm insprängt överallt.  

Bevara ”vild” natur som får vara i fred.  

Bostäderna längs Snibbvägen är bra exempel på bostäder för äldre. Fler sådana 
behövs.  

Vi behöver också enkla bänkar av sten eller rostfritt att sitta på. Subventionera 
allmänna kommunikationer och utöka dessa.       



Grupp 10 

Vid kyrkbyområdet mellan Snibbvägen och Janis Per väg finns s.k. 
pensionärshus med nedslitna små lägenheter. Riv eller renovera dessa och 
komplettera med ytterligare en länga.    

Bygg på östra sidan av Flottbovägen nedanför befintliga hus men ovanför 
flottbrocaféet. Här finns plats för ytterligare 4-5 hus i ett attraktivt läge. 

Bygg vid stationsområdet från resecentrum och norrut (västerut?) mot Gagnefs 
företagshotell. Det finns också plats för ett eller två hyreshus mellan Kilvägen 
och Mojevägen liksom mellan Ernst Hedlunds väg och Tjärnavägen eller norr 
(väster?) om resecentrum.  

Ingen bebyggelse ska ske på åkermarken kring ICA.  

Ett antal nya hyreslägenheter frigör antagligen några småhus för nya invånare.    

Däremot tro vi inte på att bygga i skogsbrynet mot Gräv. Detta är inte så 
attraktiva att bygga där när man får betala fler miljoner för ett nytt hus.    
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