
Sammanfattning av synpunkter från Öp-möte i Djurås 2019-05-13.  

 

Grupp A 

Bygg bostäder kring ”lokorna” ex. Gruvan, Sandsjön och Gallsjön samt kring 
Nässjön. Det är också dags att börja bygga bostäder på berget ovanför Djurås.  
Flytta samtidigt upp Rv 70 på berget. Bygg också ett nytt verksamhetsområde på 
ovansidan av järnvägen, parallellt med nuvarande industriområde.  En gång- och 
cykelväg kan anläggas utmed den östra älvstranden, från Överbacka ned till 
Svedjan.  

 

Grupp B 

Enstaka hus kan byggas i Djurås by men inget bostadsområde i eller i anslutning 
till byn.  Husen ska också styras så att de passar in i miljön.  

Bygg i stället nya bostadsområden i Skogenområdet norr om järnvägen med 
närhet till järnvägen.  

Bygg en ny väg som förbinder Bäckan med industriområdet i Djurås. Vägen kan 
dras mellan Rv70 och järnvägen i samband med byggandet av den nya 
sträckningen av E16.  

Områden med vandringsleder och friluftsliv ska bevaras ex. Backmon från 
Älvsjön till Prestolles.  

Kommunala byggnader som byggs ska anpassas till miljön. 

Vie se gärna att kommunens service byggs ut i Djurås centrum.   

Bygg billiga hyresrätter för äldre så att hus för barnfamiljer frigörs för 
inflyttning 

 

Grupp C 

Bygg nya bostäder i två våningar på den kommunala parkeringen intill skolan. 
Parkeringsytan kan flyttas närmare E 16.   

Bygg hyresrätter i markplan på Näset ex som de som finns på Näset. 

Varför inte bygga en Bovieran vid Utigårdarna.  

Se till att det byggs en g/c-väg utmed E16 mellan Lindanvägen och 
Svedjanvägen. 

 



Grupp D 

Bygg en cykelväg mellan Gagnef och Djurås. 

Bygg hus med hiss men utan höga fönster dvs från golv till tak. 

Bygg inga höghus. 

Lägenheterna ska bestå av kök, sovrum och vardagsrum som är delbart.   

Se till att bussarna stannar vid hållplatserna.  
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