Sammanställning av dialogmöten – Försköning Gullspångs centrum
Bakgrund
Vi har vid två tillfällen haft dialogmöten som inleddes med en kort presentation om
varför vi för denna dialog. Där visades även några idéskisser på hur vi tänkt oss
utvecklingen i Gullspångs centrum. Sedan genomförde vi en workshop enligt Cafémodellen, där deltagarna fick komma med idéer på de 4 tematiskt indelade
stationerna. Idéer och förslag skrevs ner på post-it-lappar.
De 4 stationernas teman:
1) Torget – området och fastigheterna i direkt anslutning till torget.
2) Infarten från RV 26 – hur skapar vi en bra entré till Gullspång?
3) Centrum i allmänhet – resten av centrum, som inte kan räknas in i ”torget” och
”infarten”
4) ”Vad kan jag själv göra? – Kommunen kan göra mycket, men utveckling kräver
även insatser från medborgare och ideellt engagemang från föreningar. Här ville vi
väcka tankar om vad mer man kan göra, och vad man själv skulle kunna bidra med.
Nedan följer en sammanställning av alla förslag som framkommit. De är direkt citerade
från post-it-lapparna från Workshopen och listade utan inbördes ordning eller
prioritering. Flera förslag skrevs ner på flera lappar, därför kan samma förslag stå
dubbelt i sammanställningen.
I slutet av dokumentet samlar vi de förslag som framkommit under mötet som rör
områden utanför centrum, t.ex. Göta Holme. Dessa förslag bör i rimlig mening beaktas
som medborgarnas önskemål, men faller utanför gestaltningsprogrammet för
Gullspångs centrum.
Vi har lovat att ta hänsyn till alla förslag och att sammanställa en lista och informera
vilka förslag som kommit fram, vilka som ska tas med i programmet och de som
lämnas därhän ska få en motivering till varför. Detta kan dock göras först när ett
politiskt beslut fattats om vilka åtgärder som ska genomföras.

Torget
Företagare:
o Trevlig torghandel -utöka öppettider för torghandel?
o Nya elskåp på torget, snygga stolpar och passa på att bygga för framtiden och
kombinera med laddstolpar för elbilar
o Trappa och sittplatser framför bankhuset - Skapa platser att mötas på
o Handikapparkering på torget, kullersten är inte ett bra underlag, dessutom
ojämnt och lutar.
o Hög kant mellan torgyta och Bankgatan
o Vinterdekoration på lyktstolparna (Finns inget eluttag, men det finns det på
samma stolpar man monterat i Mariestad, varför?)
o Fastighetsägare får snygga till sina husfasader och tomter, speciellt i centrum,
men även längs huvudtrafikleder
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Allmänhet och politiker:
o Skylta om och fräscha upp på och omkring torget
o Trådlöst WiFI
o Uppmuntra lokala arrangemang kring torget, tex Bondens marknad
o Viktigt att även öppna upp torget mot miljön runtomkring, binda samman med
älven, laxtrappan, grönområden och vandringsstråk
o Anordna ”loppisdag en gång i månaden åt privatpersoner som får hyra bord
o Affärslokalerna i centrum kan hyras av kommunen, där nyanlända kan starta
företag och på så sätt integreras, samtidigt som det blir liv och rörelse och ett
inbjudande intryck med stort utbud.
o Nyckelordet är Mötesplats – skapa en plats på torget där människor vill vara
på/vid, mötas, fika, leka, cykla
o Ett bilfritt torg, stäng av alla vägar runtomkring
o Bilfritt torg
o Gör torget bilfritt, gärna fler torgdagar, café ute
o Gatan framför Nordea ska göras om till trappa ner mot torget, som också kan
användas som sittplats.
o Flytta handikapparkering till Storgatan utanför Ica
o Behövs tre handikapplatser närmast ICA
o Uppsnyggning av ALLA fastigheter runt torget
o Promota lokala kändisar
o ”Walk of fame”-plats
o Sittplatser
o Bed and Breakfast i gamla bankhuset
o Turistkarta (skylt) med intressanta besöksmål: laxtrappan, dressinbanan, Göta
holme, ställplats, södra Råda osv.
o Främja cykel och gångtrafik. Tydliga vägar för dessa. Brukaranpassa dessa!
Cykelställ, skyltning till vandrings och cykelleder
o Bilfritt torg
o Bilfritt torg
o Halva torget kan vara parkering, halva kan vara samlingsplats
o Göra iordning andra parkeringsplatser istället för de på torget
o Ska vara parkering på torget, för köpmännens skull och bion mfl.
o Parkeringsordning
o Var parkerar turistbussen??
o Fler torghandelsdagar
o Glasskiosk på sommaren
o Allaktivitetshus av bankhuset, för alla generationer att träffas
o Sittplatser
o Bed and Breakfast i fd. bankhuset
o Rullatorvänligt
o Ljussättning på och runt torget
o Uppseendeväckande belysning i/på/runt torget
o Intressant konstverk (lokal konstnär?)
o Träd och blommor är fint
o Fler bänkar och blomsterarr på torget
o Bankgatan ska enkelriktas och planas ut
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Skylta laxtrappan ordentligt
Ordentliga infoskyltar på olika språk vid torget
Försök att få hit fler affärer
Bevara och utveckla torghandeln
Utveckla, bevara torghandeln! Uppför några handelsbodar för entreprenörer
att hyra.
Samhällelig verksamhet i centrum, tex Apotek.
Ombyggnad av Gullspångs torg, anpassning för funktionshindrade och
miljöförbättringar

Infarten från RV 26
Företagare:
o Börja med att snygga till ”Hallen 2”
o Gör det snyggt nu!
o Enkelt!
o Behöver inte göras för mycket i början
o Ta det i etapper
o Träd och buskar
o Laddstolpar för El-bilar
o Skydd så att man slipper se baksidan av bensinmacken
o Jobba för att få handel+service längs RV 26
o Snygga till även runt Hallen 2 – röj gräs och vass!
o Tydlig informationsskylt – både vid infarten, men även längs med 26:an
o Bra sittplatser för fika/picknick
o Tvättomat
o Toaletter (betalning)
o Riktigt schysst käk på vägkrog gör att fler stannar!
o För barn: Klättervägg, Färgglatt, Aktivitetsvägg, Aktivitetsleksaker - Gör att folk
vill stanna och rasta!
o Fler kan vara med på skylten vid Brandbergshuset, även de som inte hyr i
huset?
o Bra om det finns lastbilsparkering i anslutning till 26:an
o Ej lastbilstrafik
o AKUT!!!
o NU!
Allmänhet och politiker:
o Utöka marken så att rastplatsen blir större
o Barnen ska kunna springa/leka
o Flytta ner busshållplatsen för att få bussbolagen att stanna, samt slippa
busstrafik i centrum
o Lekredskap
o Toalett
o Laddplats för elbilar
o WiFi – gratis hela stråket
o Plantera trädallé vid Systembolaget
o Offentlig konst, lokala konstnärer
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Kolonilotter
Bygga multihall
Badhus!
En liknande skyltning som finns utanför Ica (vägvisarskylten i svart stål som
kom upp 2015)
Lockande/sticka ut. Stort konstverk
Rondell som kräver att bil/förbipasserare måste sakta ner. En stor lax mitt i
rondellen
Mönstrad asfalt? Laxmönstrad?
Skapa mer liv i affärshuset Laxen. Fler butiker!
Turistbyrån kvar vid infarten (service till rastplatsen)
Viktigt med städningen av rastplatsen
Tydlig skyltning!
Placera flaggstänger på den södra sidan av Storgatan där Gullspångs företag
kan flagga, tex Partex, ICA
Bra informationsskyltar på flera språk
Brukaranpassat! Inga höga kanter.
Bra och tillgängliga toaletter
Glassförsäljning sommartid
Minigolfbana som symboliserar sånt som finns i kommunen, ex laxen, Partex,
S:a Råda kyrka, Jonsacsäck, bandy, fotboll
Belysning vid infarten
Entré? Båge? Alle?
Affärshus: krävs större ytor
Uppstädning mellan ev. rastplats och verkstaden
Lågprisbutik livsmedel
Rastplatsen vid infarten ska inte konkurrera med Göta Holma
Lekplats vid rastplatsen
Rastplats
Plantering av palmer på fd. pizzatomten
Led-skärm med senaste nytt/evenemang (som Tibro)
Gratis parkering vid infarten (men bara stå kortare tid)
Lite djur bredvid rastplatsen
Informationsskylt om Gullspångs centrum vid infarten
Toalett
Utöka marken så att rastplatsen blir större
Infotavlan i form av en lax à la kommunvapen
Bygga ny skola på denna plats
Köp ytterligare mark för en samlad planering av området
Snabbmatställe

Centrum i allmänhet
Företagare:
o Ta ner skyltar till nedlagda butiker
o Skötsel måste bli bättre: Trasiga skyltar, trasiga stolpar, planteringar,
trottoarkanter
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Låta ungdomar och företagare designa sittbänkar, blomkrukor och bygga och
placera ut i stan
Ta hand om övergivna bilar som lämnas (främst på parkering bakom
bankhuset)

Allmänhet och politiker:
o Vandrarhemmet måste igång. Ev kommunalt ägande.
o Julbelysning i centrum (”Regnlampor” hängandes över vägen)
o Markerad cykelväg i centrum
o Internetcafé i någon av de tomma affärslokalerna. En mötesplats
o Galleri (visa upp Gullspångs lokala konstnärer).
o Belysning på nya bron över kärret (kraftverksgatan/Possegatan)
o Laxar hängande på stolpar runt och i centrum – Kolla Trysil som har ”små”
cyklar
o Ljusslinga på järnvägen?
o Järnvägsvagn på spåret (gärna som går att övernatta i)
o Utegym (vuxengym)
o Hålla centrum ren från ogräs och förfallna byggnader
o Bli ”trevligt”/inbjudande, speciellt vid paradgatorna
o Tävlingar som arrangeras genom/via kommunen som ger en morot för att
sköta om sitt hus/trädgård/fastighet
o Välkommen till Gullspång-skylt vid 26 (innan du kommer fram till centrum)
o Nyttja tomma lokaler för att bjuda in folk
o Lyssna på förslag från ungdomar, utveckla skateparken, ge bidrag till lokala
föreningar
o Öppna upp för friskvårdstankar, brukaranpassa, knyt ihop områden med
cykelvägar, vandringsleder, promenadstråk, tydliga mötesplatser, lekplatser
o Viktigt att kunna erbjuda övernattningsmöjligheter – vandrarhemmet kan
drivas som ett socialt företag.
o Genomgång av alla tomma lokaler i centrum. Ska städas ur och göras
attraktiva att hyras ut.
o Gamla affischer tas ner från tomma affärslokaler
o Loppis kunde ev. ställa ut lite dekorationer
o Iordningställd parkering bakom bankhuset mot dressinbanan
o Måste ställa krav på fastighetsägare att fräscha upp byggnader. Snyggt och
prydligt.
o Alternativ väg istället för genomfart genom centrum
o Sköta planteringar och liknande så att inte ogräs och dylikt tar över
o Kommunen måste ställa krav på fastighetsägare/husägare att sköta om sina
ägor/trädgårdar så att första intrycket blir bättre
o Nya fräscha lägenheter till våra ungdomar
o Skapa en helhet, binda ihop Gullspångs samhälle
o Enhetlig ”smyckning” vid alla butiker, t.ex. urnor, julsmyckning etc.
o Enhetlig skyltning vid alla butiker
o Gemensamt formspråk för hela Gullspångs centrum med omnejd så man ser
allt som finns
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Fler butiker önskas i samhället
Fontän med belysning
Enhetliga träd utmed stationsgatan, typ allé
Skapa någon typ av rabattsystem för att vi som bor här ska handla lokalt
Tätare tömningar vid Återvinningsstationen
Alla fastighetsägare utmed genomfarten bör skärpa till sig! Uppsnyggning av
fasader, häckar, staket etc.
Måla, snygga upp fasader
Lättillgänglig kommun, info om Gullspångs kommun Vad finns? Jämför priser
på mark, hus, sjukvård, skola, barnomsorg, äldreomsorg.
Fler butiker
Utveckla marknaderna
Bostäder för yngre, såväl lägenheter som hus
Fler lägenheter
Bättre studiemöjligheter – distans universitets- och högskolenivå.
Fler parkeringar
Gärdet vid infarten kan odlas upp, finnas djur, ex. lamadjur, ex. fjällko, ex.
minihästar, mini-zoo
Promenadstråk/hälsoslingor/vandringsstigar med stationer med
tavlor/information/berättelser/historia
Skateboardbana/kickboardbana liknande som finns i Tibro (vid gymnasiet) ex
vid dressinbanan
Öppna vandrarhemmet, det behövs rum att hyra
Flytta ner apotek och bibliotek till centrum!
Köp in hela markområdet kring väg 26. planering för hela området – handel
och Service planering för området runt Gullspångsälven - upplevelseområdet

Vad kan jag göra?
Företagare:
o Hyra ut tomma skyltfönster till verksamheter som finns utanför centrum?
o Låta företag vara med och bidra till/sponsra utsmyckning
o Snygga till skyltfönster
o Skylta snyggt
Allmänhet och politiker:
o Handla i Gullspång
o Årets roligaste ”innovation”, händelse, person, sak
o Stötta alla att ha rätt till bostad i Gullspång
o Allmänna städdagar
o Ifrågasätt datum för marknad
o Gynna lokalhandel
o Bidra med tankar och idéer, men kommunen ska göra sakerna, tex
kooperativen/arbetsmarknadsenheten
o Stötta lokal handel
o Stödja, engagera sig i det lokala föreningslivet. Ta tillvara på ideella
engagemang och idéer
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Politiskt engagemang, påverka politiska beslut
Skapa arrangemang unikt för Gullspång med lokala entreprenörer!
Ekologisk matmässa
Sköta våra egna tomter/fastigheter
Sprida en positiv bild av Gullspång
Vara aktiv och gå på dialogmöten om utvecklingen av kommunen
Torget bör skyltas om och fräschas upp
Brukaranpassa centrummiljö
Mera samarbete
Sommarentreprenör
Staketet utanför Ica ”vitt sunkigt”
Trampa dressin
Sprida positiv information om orten och bygden
Frivilliga blomstercheckar
Skänka pengar
Vara aktiv på Gullspångs sociala medier
Anordna evenemang
Handla lokalt!
Gynna de som driver verksamhet på orten
Vårda Gullspång – skräp där det skall vara
Gå på bio i Gullspång
Handla i Gullspång
Besluta om lägenheter
Loppmarknader och bytesmarknader
Fika på konditoriet i Gullspång och äta mat
Att vara aktiv eller delta på de aktiviteter som anordnas i centrum!!
Gå på aktiviteter som ordnas
Hantverksmässa i Gullspång
Engagera oss i föreningar
Låna böcker på Gullspångs bibliotek
Ta med besökare och visa det som finns i Gullspång
Adventsevenemang
Marknadsför Laxtrappan

Förslag som ligger utanför plan
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fastighetsägare får snygga till sina husfasader och tomter, speciellt i centrum,
men även längs huvudtrafikleder
Sanering av Gea
Sanering av Brandbergsfastigheten
Upprustning av laxenhuset, målning
Skapa friskvårdscentral – utegym, löparspår, vandringsled, hästled,
mountainbike-led med utgångspunkt från Göta Holme
Friskis och svettis på Göta Holme på sommaren
Bygg på konsumhuset med två våningar och gör nya lägenheter av det.
Älvfontän med belysning
Trädbelysning efter älven
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Ljussätta Göta Holme på ett spännande sätt
Renovera elljusspåren och uppmuntra till friskvård
Fontän i Gullspångsälven vid Göta holme (belyst)
Belysning utmed Gullspångsälven, från kraftverket till bron (samarbeta med
Fortum – som i Trollhättan)
Snygga till GEA-området så ytan kan användas
Bron (26:an) bör ljussättas, målas i guld ?? plantera blomlådor osv. Något som
sticker ut!!!!!
Utegym runt Göta holme!
En snygg träbro över till ”piren” från Göta HolmeFontän i Gullspångsälven (belyst)
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