
Varumärkesgrupp 30 september, Ljusdalsbygdens Museum 

Närvarande: Anders Assis, Patrik Åvestrand, Jan Nordgren, Eva Nordgren, Elin Sundberg, Kristin 

Bruveris, Sandra Ahlzén, Ulrika Borg, Carina Janars. 

Bagargränd 

Återkoppling från fastighetsägarträffen i Bagargränd 29/9 

• Anders Berg informerade om flytt av vägen som går genom området. Infarten till vägen 

flyttas upp då den idag går precis utanför entré till bostadshuset och skapar en otrygg 

passage. 4 parkeringar försvinner och vägen får en böj för att sen fortsätta som vanligt resten 

av sträckan. Arbetet sker sommaren 2023. 

• Hela Bagargränd är full av Pokémonstopp samt kontinuerliga Pokéträffar. Många ungdomar 

rör sig därför i området. Något att tänka på när man planerar området för en tryggt plats. 

• Information och skyltar efterfrågas av många. Vi pratade QR-koder och andra 

informationsskyltar. FCF Fastigheter har en bra vägg som är det första man möter när man 

kommer in i Ljusdal från Hudiksvallshållet. Elin och Catharina börjar se över möjligheter. De 

tar också kontakt med Maria West Mutiso som just nu ser över de två Artscapeskyltarna som 

finns där. 

• Sittplatser efterfrågas. Någonstans där man kan sitta och ”hänga” när man besöker området 

för att beskåda verken. Alla fastighetsägare ser över om de har någon lämplig plats där det 

skulle passa. FCF Fastigheter nämnde ytan vid väggen utanför gymmet som kan passa bra när 

vägen flyttas.  

• Återkommande festival diskuterades. Inkluderande workshops och mysigt häng. Kan ett nytt 

konstverk skapas varje år? 

• Konkreta förslag ska skapas för både utformning och festival. Kreativ arbetsgrupp startar och 

tar fram olika förslag i olika prisklasser. Möjligheten till projektstöd undersöks. Vi hjälps alla 

åt att hitta kreativa personer med olika kompetens som är intresserad av att ingå i 

arbetsgruppen.  

Anmälda till arbetsgrupp just nu: Catharina Ingvarsson (kommun), Maria Eklund Andersson 

(FCF Fastigheter), Carina Janars (Ljusdal i Centrum), Anders Assis (Ljusdalsbygdens Museum) 

Anmäl intresse till: carina@ljusdalicentrum.se 

Ambassadörer 

Vi diskuterade: 

Ambassadörer är de med ett hjärta i Ljusdal och är nöjd och stolt att bo, leva och vistas i Ljusdal 

De sprider stolthet genom att tipsa, berätta, fota det de upplever när de deltar på 

evenemang/aktiviteter, shoppar, äter, njuter, vistas, bor…  

Detta ger ringar på vattnet genom olika kanaler. Mun till mun, storytelling, sociala medier. Man kan 

sprida stort och man kan sprida smått.  

Spridning bland ambassadörerna – ung, gammal, sportig, kulturell, nyinflyttad, utflyttad, nysvenskar, 

livsnjutare, återkommande gäst… 

Alla hjälps åt att hitta ambassadörer. Stammisar, återkommande besökare, aktiva grannar och 

vänner, sociala medier 
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 Inbjudan till informationsträff. 

Frivillig ”utbildning” i köpingens historia. Dåtid och nutid. Ex guidad köpingsvandring 2 ggr/år 

(Museet/Assis, Länsmuseet/Daniel Olsson, andra…) 

Information/nyhetsbrev om aktuella händelser i Ljusdal. Nyöppningar, jubileum, ombyggnation osv.  

Boken om Ljusdal 

Bildgåtan (som släpps varje 1:a advent) med tillhörande historietävling. 

Publicering av månadens bild/månadens story  

Frågan om ambassadörerna vill vara kontaktfamilj/värdfamilj åt nyinflyttade uppdelad i olika åldrar 

och intressen (något genom nya kontaktcenter?) 

Och kom fram till…: 

Att alla kan vara en ambassadör när man känner stolthet. Vi kan hjälpa till att bygga stolthet genom 

att sprida information/storys/historia/aktuella händelser.  

Vi bjuder in till en träff på Museet, ev i samband med nästa utställning. Där berättar vi om arbetet 

som pågår nu och om våra tankar om ett ambassadörsprogram. De som själva identifierar sig som en 

ambassadör kommer troligtvis att anmäla sig. 

Ordet ambassadör kan kännas lite styltigt. Behövs det ett annat ord eller räcker det att man kallar sig  

stolt invånare/ljusdalsälskare. Vi funderar på namn tillsammans. 

Anders tar med frågan till Museets utställargrupp om vi kan bjuda in till träff där och när. 

Vi diskuterade även kanaler att nå ut och sprida storys. Om man själv kunde lägga in sin historia. Ex i 

Geocaching kan man själv skapa skatter som andra kan finna. Tänk om man kan inkludera människor 

att skapa och sprida historia (om t.ex ett hus/en plats eller verksamhet) som andra kan ta del av. 

Spännande diskussion som kan vara svår men rolig att lösa. 

 

 

Skriv ner och beskriv köpingen med en mening  
- utan att inkludera ordet Ljusdal eller köpingen 

exempel- en plats där…. här finns… etc  

1. för någon som bott här sedan födseln 

• Ni är unika, här är jag välkommen! 

• Vilken mysig ort vi bor i där butikerna är många och hjälpsamma, naturen är nära och 

fritidsaktiviteterna många. 

• Tänk att vi fått växa upp här i trygghet, vacker natur och en stor känsla av att höra 

hemma. 

• En plats att vara stolt över 

• Här finns det mer att upptäcka och lära sig. 

• Platsen som identifierar mig. 

• Här finns allt och lite till. 



2. för någon som aldrig varit här 

• En plats som fyller ditt hjärta med lugn, trygghet och ger livskvalitet 

• Här finns massor att upptäcka. 

• Många små butiker med stort utbud och ett stort hjärta där alla du möter känner dig. 

• Här finns tillgänglighet till/för din fritid. 

• Ett ställe där livskvalitet går hand i hand med närheten till allt. 

• Vatten, fina hus, underbar natur och trevligt folk – det får du uppleva här 

3. för någon som funderar på att flytta hit 

• Gör det bara, här är vackert, lätt att leva, hitta vänner, och du är så välkommen. 

• Tid, livskvalitet, vatten, 4 årstider, närheten till allt, lokalt företagande 

• En plats där det finns plats. 

• Det finns så mycket att göra och uppleva och allt är nära. 

• Här är livet enkelt. Här får du tid. Här kan du sakta ned utan att tappa tempo. 

• En plats där du hittar lugnet, ljuset och trevliga människor. 

4. för någon som vill bedriva näring här 

• Företagare här hjälps åt och lyfter varandra 

• Här får du stöd och stöttning. 

• Närhet är A & O 

• Här får du tiden att räcka till. 

• Känn stadspulsen hos oss men lev nära naturen. 

• Här finns människor som trivs och har livskvalitet 
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• En plats med sammanhang stora nog för att allt du kan behöva finns – och ”liten”, nära nog, 

för att du kan välja att göra skillnad. 

•  

Beskriv köpingen och hur det är här om 10 år 

Ljusdals-Posten år 2032 

• Här är en plats där människor bor och lever sina liv här för att de vill, och de kan försörja sig 

här. De tar ansvar för sitt samhälle och har bestämt sig för att äga frågan om sin framtid. De 

välkomnar nya människor och perspektiv. De förstår att våra liv hänger på hur vi hanterar våra 

ekosystem. Folk äter mat som skapar ett landskap som sjuder av liv, vilt och tamt. 

• Hit reser idag stora delar av Europa för att äta gott, trivas och umgås. För att uppleva den 

unika gemenskapen, småstadskänslan som Ljusdal gjort sig känt för. Man bor på det nybyggda 

hotellet Kolsvedja (Kolsvedjastugan) med hänförande utsikt över bygden. Man lär sig 

downhillcykling, curling, tennis, man strosar på Östernäsområdet och man besöker den årliga 

konserten. 

• STOR BILD AV LJUSDAL 

Köpingen fortsätter att utvecklas. Det arbete som startades för 10 år sedan har nu lett till ett 

vackert centrum och invånare som kan sin historia och känner stolthet. 

• Årliga festivalen drar stora artister även nästa åt! 

• Bandyhallen fullsatt på Extecupens invigning 



• Timmerterminalen flyttad och gångtunnel till Östernäs är klar. 

• Året då kaoset och huvudbryet över Cooprondellen löste sig. Folket jublar! 

• Ljusdal har haft en positiv folkmängdsutveckling och hittat sig själv i marknadsföring. Turismen 

ökar. Östernäs är färdigt och blivit ett attraktivt ställe. Postplan med område har blivit ett 

levande torg med uteplatser för restauranger och fler företagare har kommit hit. Kommunens 

ekonomi blomstrar och samhället fokuserar på utveckling, folkhälsa och integration. 

• Ljusdal ökar fortfarande i antal personer. Inflyttare lockas av det blomstrande företagsklimatet 

där framförallt små företag kan växa sig starka. Det sociala sammanhanget är viktigt tycker Per 

som är nyinflyttad. Vi fick direkt nya vänner och i vårt företagande många inspirerande 

kollegor där vi stöttar varandra. Sönerna läser juridik på distans, vi äter lokalt producerad mat 

och plockar svamp utanför dörren.  

 

 

Nästa träff 28 oktober kl 8.00 på Ljusdalsbygdens Museum 

 

 

Vid pennan 

/Carina 


