ÖVERSIKTSPLAN ROBERTSFORS

Samrådsmöte
24/4 2017 kl 18-20 Bygdegården, Bygdeå
18 personer närvarande

Synpunkter/ Förslag
En övergripande formulering att kommunen eftersträvar en snabb omställning till förnyelsebar
energiförsöjning.
Beskriv vad är det som är bevarandevärt i respektive riksintresse.
Fler industriområden, ex söder om fotbollsplanerna i Bygdeå.
Åsjön bättre fiskevatten än Ängessjön som vuxit igen.
Nybyggnationer bör smälta in med övriga byggnation.
Energismart och miljövänligt byggande eftersträvas.
Bygg gärna i trä.
Använd gärna lokala företag.
Gärna cykelväg mellan Dalkarlså och Djäkneboda
En karta med vandringsleder, grottor, fiskevatten mm vore bra. Märk ut kustlandsvägen,
kyrkstigen och slingan där de flesta i Bygdeå promenerar.
Ta vara på de vandringsleder som redan finns. Flera leder har växt igen tex Killingsand-Sikeå,
granarna på Granberget. Naturturism en växande näring där vi har mycket att erbjuda.
Viktigt med hållbarhetsfokus även i handling inte bara i målbild.
Rusta broarna över Kanalen i Bygdeå
Sträva efter ekologiskt och närproducerad mat på förskolor, skolor och äldreboenden mm.
Planera bostäder söder om Bygdeå.
Fortsätt gärna med bostäder mot Bäck.
Enskilda vägar stort bekymmer.
Länsvägar viktiga och viktigt med ex säkra busshållplatser vid dem.
ECO-kommun-nätverket deltagande organisation.
Bygg vindkraftpark,växthus och serverhallar på Granberget.
Sårbarhetsanalys ska göras vid byggande och rekommenderas i Översiktsplan.
Attraktivt att bygga vid kusten.
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Peka gärna ut var det ska vara kombitomter.
En plan ska finnas för att övergå till förnybar energi.
Viktigt för attraktiviteten att behålla strandskyddet. Allmänintresset måste gå först och det gäller
även Rickleån. Tillgodose en stranden för friluftslivet.
Ett kärnkraftfritt Bottenviken i kapitlet ”Livsmiljö”.
Vid förtätning är det viktigt att inte ta bort de skogsdungar som finns i samhället.
Villatomter vid sjön Åkullsjön.
Kustlandsvägen upp till Djäkneboda huvudled.
Större lekytor vid förskolor.
Natyrgym vid alla större promenadstråk.
Bygg ny hälsocentral sammanbyggd med äldreboende.

Redaktionella ändringar
Stryk meningen sista meningen i kapitlet ”Näringsliv och handel” som är självklar.
Uppdatera hemsidorna

Frågor
Är Thurdinska villan bevarandevärd?
Postnr 918 32 får inte tidningen Mellanbygden. Hur når vi dem i södra södra delen?
Vad händer med Bobacken?
Var finns planerade tomter/byggnader i Bygdeå?
Samåkningsfunktion för pendlare? Se Gävleborgs län.
Anställ Kommunbiollog tillsammans med andra småkommuner.
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