
Denna lista innehåller förslag som inkommit från medborgare och som behandlats i Plats och 

Utbudsgruppen. Det finns flera andra förslag som bearbetas i andra grupper och som är mer 

komplexa. Denna sida uppdateras kontinuerligt.  

 

FÖRSLAG  Kommentar   

Stadsparken levande året 
runt, glasskiosk, 
informations-nav, 
skridskor, solstolar 
restauranger schack 

 Vissa delar har gjorts i sommar och Frågan lyfts till 
Styrgruppen för politiska beslut kring tillstånd mm    

 

Turistinfo i Ljusdal 
(Ljusdalsvagnens plats 

Det är ett nytt avtal på gång kring turistinformation. Mer info 
kommer! 

 

Förvaringsboxar i 
centrum 

  
Butiker/Coop/ Företag är välkomna att starta detta 

 

Laddstationer till Ljusdal  

 Nu är det klart att TESLA och Ljusdals kommun samverkar 
kring 12 nya laddstatioenr!  Stolparna kommer att placeras 
mitt i köpingen ( parkeringen mittemot Matstället)  
 

 

Söndagsöppet- butiker 
caféer aktiviteter 

Öppettider för butiker, restauranger och caféer diskuteras med 
alla parter. Ljusdal i Centrums ambition är att utöka tiderna för 
att möta upp invånares och resenärers behov och önskemål.  
Möte med verksamheter är på gång  

 

Återkommande 
Ljusdalfestival musik lopis 
sommarteater 
minimaraton matfestival 

Kan vi koppla på och förlänga till hela torsdagar när Rosehills 
har öppet 2023?  
Med olika teman, världsbuffé, loppis, mm mm  
Ljusdal i Centrum kollar vidare 

 

Röj sly mellan Storhaga 
och Stavsäter så man ser 
hembygdsgården och 
älven 

Älvstoppet är nu på väg att säljas, ett privat företag köper och 
ska bland annat satsa på laddstolpar även för större fordon  
Det är ytterligare 5-6 markägare som äger mark där det 
behöver röjas. Vi kontaktar markägare. 
  

 

Gör postplan levande- 
Lekplats, träd, parkbänkar 
, boulbana, café, 
restaurangtorg 

Fastighetsägare och många aktörer inklusive Ljusdal kommun 
vill utveckla platsen, mer information kommer.  

 

   
Fokus på barn och ungdomar. Löpande åtgärder vid olika 
förfrågningar om att starta verksamheter kopplade till barn och 
ungdomar.   

 

Aktiviteter för ungdomar  

Artscape tydliggör och 
utveckla 

Arbete pågår mellan fastighetsägare, Ljusdal i Centrum och 
kommunen. En arbetsgrupp startas upp. Bagargränd är ett 
viktigt område att utveckla. Se vidare anteckningar Varumärket 
30 september 

 



Framhäv neonskyltar- 
rusta och ta fram 

 Diskuteras med fastighetsägare Ljusdal i centrum kollar med 
Länsmuseet och fastighetsägare.  

 

Loppis på IP sommartid 
 Ljusdal i Centrum pratar med LBK 
 

 

Butik med 
lokalproducerat 

Förslag att lyfta fram butiker som har lokalproducerat 
 Och lokaler finns om något företag vill starta upp 

 

Torghandel och 
torgbodar, bondens 
marknad 

Koppla på och förlänga till hela torsdagar när Rosehills har 
öppet 2023! Det ska hända något under hela torsdagen i 
Centrala Ljusdal 
Med olika teman, världsbuffé, loppis, mm mm  
Ljusdal i Centrum kollar vidare 

 

Lekparker med tema (t ex 
fruktparken- åk i 
jordgubben) 

 En viktig fråga som tas upp med Styrgruppen, var ska ansvar 
för lekparker och utveckling av dessa ligga 

 

TAXI 

 Ett arbete pågår och dialog förekommer mellan aktörer och 
kommuner. En allmän uppfattning är att det är en utmaning att 
få lönsamhet för endast TAXI-verksamhet. 
 

 

Inspirera till rörelser / 
aktiviteter. Fler enkla 
utomhusgym centralt.  

  
Inspirera och kommunicera vid befintliga bänkar hur små 
rörelser kan bidra till folkhälsa. 

 

Kajakuthyrning vid 
Östernäsbryggorna 

Ljusdal I Centrum pratar med intressenter som kan vara 
intresserade av detta 

 

Utveckla gränden mellan 
Coop Zinko Pjuxs 

 Se över parkering och att göra konstverk/ muralmålning. 
Samordnas med fastighetsägare och Ljusdal I Centrum 

 

Offentliga toaletter 
Förslag att använda befintliga toaletter hos privata aktörer och 
göra dem mer offentliga. Detta med hjälp av avtal som tecknas 
med kommunen.  

 

 


