Idéer och förslag
Här följer en tematisk överblick över idéer och förslag som kommit Edeforsbygden
Vision 2030 till del genom enkätsvar, i intervjuer, mail och samtal.

Yttermiljö och natur
HARADS
•

Försköna Harads och förbättra renhållningen.

•

Sätt ut fler bänkar i Harads och i byarna. Skapa mötesplatser utomhus.

•

Ta bort alla skrotbilar. Inför skrotningspremie.

•

Skapa en vacker och trevlig park i Harads. En Bergmanpark.

•

Förbättra stranden med ny sand, krattning, röjning, toaletter och skräphantering.

•

Gör en skridskobana på älven. Låna ut sparkar till dem som inte åker skridskor. Gör en bänk att sitta på
och låt någon erbjuda kaffeförsäljning.

•

Gör ett arboretum med arktiska trädslag i eller utanför Harads. Människor kan t ex köpa ett träd vid
särskilda tillfällen, som när ett barn föds eller en anhörig går bort.

•

En båtplats i anslutning till strandpromenaden.

•

Gör gång- och cykelvägar.

•

Skapa fler p-platser och laddstolpar.

•

Rusta upp elljusspåret som skapar värde för både invånare och besökare.

•

Bättre informationstavlor behövs innan infarten till byn.

•

Skapa en ställplats för husbilar. Ordna vatten och tömning av både latrin och gråvatten samt toaletter.

•

Röj, gallra hela området på kommunens mark. Det kan ge sysselsättning till lokala entreprenörer samt
arbetslösa. Nedanför skolan, Kläppgården samt sjukhemmet kan det sättas upp stängsel och får kan
beta för att hålla marken öppen.

•

Satsa på enklare besöksmål för gemene man, fler aktiviteter så att även byborna kan ta del av utbudet.

•

Inventera och lyft fram unika biotoper i samarbete med biologer, SNF och markägare. Skydda skogarna i
bygden i samarbete med markägare och aktörer som Sveaskog och Vattenfall.

•

Miljöanpassa älven. Återställ den genom ett forskningsprojekt.

•

Gör ett Naturum Edefors.

•

Skapa en vandringsled vid Görje-ån.

•

Ge utrymme för kolonilotter i Harads.

•

Gör en naturparcourpark i Harads.

•

Skapa en skogskyrkogård. (Plantering av träd i samband med urnsättning)

•

Hälsoskog och hälsocafé kan dra besökare.

ÖVRIGA BYAR
•

Gör en gångbro över Flarkån i Svartlå.

•

Förbättra vägarna.

•

Minska antalet skrotbilar i byn.

•

Rusta upp naturreservatet i Älvgårdarna.

•

Gör obevakade övergångar säkra, t ex den i Gransjö.

•

Färdigställ vandringsled längs Görjeån.

Kultur och kulturmiljöer
•

Bevara och lyft de gamla husen i bymiljön, Betsgården, Gamla Hamréns bageri och timrade lador. Skapa
besöksmål.

•

Satsa på kulturhistorisk information på olika platser, ta ett enhetligt grepp och berätta om
framträdande personer i historien, som CO Bergman och SG Hermelin.

•

Sätt upp en byst av CO Bergman i Bergmanparken.

•

Lyft Kläppgården och gör till riktigt museum och skapa ett kulturcentrum med galleri.

•

Gör ett Slöjdens hus i Svartlå.

Föreningsliv
•

Tillsätt en föreningsstrateg som hjälper föreningarna på samma sätt som näringslivsstrategen hjälper
företagarna i bygden.

•

Låt EDEK samarbeta med en expert på bidragsansökningar så att föreningar kan få hjälp att söka och
själva lära sig söka större projektmedel.

•

Underlätta för föreningar genom att införa ett paraply där de kan samverka med till exempel gemensam
kassör. Vissa föreningar kanske kan slås ihop. Ibland gör föreningar samma saker, det blir ineffektivt.

•

Samverkan mellan föreningarna behövs för att sköta skoterstugorna.

Barn och unga, skola och fritid
•

Utveckla skolan och återinför högstadium i Harads.

•

Profilera skolan kring natur, miljö och friluftsliv.

•

Skapa ett forum för barn och unga i bygden. Se till att det finns lokaler och ytor för målgrupperna. Ett
ombud för barn och unga på plats behövs.

•

Innovativ lekpark. Aktivitetspark för alla åldrar.

•

Fler parker och lekparker. En lekpark för stora barn.

•

Linbana.

•

Skatepark.

•

Utegym.

•

Gör ett sagohus för barn i form av ett coolt och vackert trädhus, kanske i anslutning till biblioteket. Plats
för högläsning, lästräning, pyssel, film och samtal mm.

•

Sätt upp skyltar som gör det lättare att hitta till gympasalen.

•

En airtrak.

•

Studsmatta.

•

Djurpark.

•

Fler aktiviteter efter skolan.

•

Förbättra hockeyplanen.

•

Crossbana.

•

Trampolin 360.

•

Gör badhuset bättre; vattenland.

Integration
•

Tillsätt en integrationssamordnare som kan arbeta långsiktigt för social hållbarhet.

•

Bättre samhällsinformation till asylsökande. Edek bör få resurser till översättning så att alla kan ta del
av lokal samhällsinformation.

•

Hitta ett sätt att erbjuda sysselsättning för asylsökande och personer utanför arbetsmarknaden.

•

Edek bör stödja potentiella sociala företagare och/eller kooperativ som erbjuda arbete åt både
nyanlända och personer utanför arbetsmarknaden. (Naturvårdande insatser och textilt arbete är
exempel på tjänster som inte konkurrerar med befintligt utbud och kan kombineras med
språkundervisning.

Samhällsservice
•

Återinför högstadium i Harads.

•
•

Bättre kommunikationer.
Möjlighet att träffa läkare och distriktssköterska, åtminstone en dag/veckan.

•

Ta fram material till nyinflyttade och asylsökande med information om Harads/Edeforsbyden.

•

Kommunalråden i kommunen kan bjudas in en kväll per månad 1-2 tim för frågor från allmänheten.

Infrastruktur
•

Fartkameror behövs vid Flarkåbron väg 97 i båda riktningar.

•

Fartkamera mitt i Harads istället för strax utanför.

•

Ta bort inaktuell skylt för lanthandeln i Harads.

•

Tydligt uppmätt var elljusspåret börjar. Parkering, sträckor mm.

•

Se till att elljusspårets belysning fungerar så att det kan användas.

•

Kafé med lunchservering saknas.

•

Gör övergångsställen i Harads säkra.

•

Se över obevakade järnvägsövergångar och gör dem säkra.

Övrigt
•

Utveckla kyrkan i naturen, använd vattnet och skogen och koppla ihop med människors sökande.

