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Förord 

Järvsö är en liten ort mitt i Hälsingland som, likt många andra norrländska 

platser på landsbygden, kämpar med vikande befolkningsunderlag, en 

åldersmässigt sned befolkningsfördelning och en tynande kommunal 

ekonomi. Som en del i Ljusdals Kommun har man, också likt så många små 

norrländska kommuner, en önskan och tro på tillväxt. Järvsö har ett dock 

några ess i rockärmen som man arbetar hårt med att plocka fram – här 

finns en stark sammanhållning på orten, ett väl förankrat kulturliv samt en 

nationellt väl etablerad besöksnäring med många möjligheter till 

friluftsliv, naturupplevelser och kulturaktiviteter. Järvsö ligger också inom 

dagpendlingsavstånd från Mälardalsregionen, utmed ett attraktivt 

turiststråk, vilket ger många möjligheter till nya besökare. Järvsö är 

utpekat som kommunens centrum för besöksnäring och turism, i den 

kommuntäckande översiktsplanen från 2010. 

Ortsanalysen för Järvsö har arbetats fram med en enkel process för att 

utgöra delar av underlaget för den fördjupning av översiktsplanen för 

Järvsö, som kommunstyrelsen i Ljusdal beslutade om 2012. Ortsanalysen 

har utgått från Boverkets metod ”Lär känna din ort”. Metoden använder 

sig av 3 delanalyser: 

 Analys av platsen 

 Analys av orten som livsmiljö 

 Analys av ortens roll och förhållande till omgivningen 

Fokus i ortsanalysens rekommendationer kommer att ligga på hur man 

kan förstärka Järvsös roll som kommunens centrum för besöksnäring och 

turism och hur orten ska utvecklas i den rollen, både för den bofasta 

befolkningen och för besökare.  

Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen har flera allmänna 

möten hållits med olika intressegrupper och allmänhet i Järvsö, för att få 

lokal information och en känsla för attityder och stämningar i samhället. 

Information från dessa träffar ligger i många avseenden till grund för 

ställningstaganden och faktauppgifter i ortsanalysen. Ortsanalysen har 

tagits fram inom projektgruppen för Järvsö FÖP. För fotografier svarar 

arbetsgruppen där inte annat anges.  

Ortsanalysen behandlar Järvsö tätort och dess närområde 
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Analys av platsen 

Historia 

Förhistoria 

Sveriges älvdalar har bebotts sedan urminnes tider tack vare de 

gynnsamma odlingsförutsättningarna i dalgångarna samt vattenvägens 

funktion som transportled mellan landsändarna. Järvsö socken 

fornminnesinventerades 1955 och då registrerades ca 60 fornlämningar. 

Fasta fornlämningar var få men de flesta ligger inom jordbruksbygden 

närmast kyrkan. Av kyrkans placering kan man dra slutsatsen att det fanns 

en koncentration av bebyggelsen i dessa delar av socknen.  

Runstenen vid Järvsö kyrka 

restes i början av 1000-talet. 

Stenen har ett kristet kors 

inristat vilket visar att delar av 

befolkningen i trakten var 

kristnad vid den tiden. 

De medeltida kristna kyrkorna 

uppfördes ofta i anslutning till 

gamla hedniska kultplatser. En 

kristen kyrka uppfördes på 

Kyrkön någon gång under 1100 – 

1200-talet. Kyrkan byggdes om 

och till under århundradenas 

lopp men revs 1832 för att ge 

plats åt den nuvarande kyrkan 

som stod färdig 1838. 

Järvsö var tidigt ett utpräglat bondesamhälle. I dokument från 1562 står 

att socknen bestod av 28 byar och totalt 243 hemman. Antalet gårdar 

ökade inte förrän under 1700-talet då en del hemman delades. Storskiftet 

som stod klart 1816 innebar inga större förändringar i byggnadsbilden. 

Den befolkningsökning som skedde under andra halvan av 1800-talet 

innebar att bebyggelsen i väster och nordväst vid Öjeberget ökade. 

När järnvägen drogs fram och Järvsö station byggdes 1879 flyttade 

centrum från kyrkan till stationsområdet. Posten flyttades dit samma år 

och fram till 1930-talet utvecklades området med hotell, bostads- och 

affärshus. Centrumbebyggelsen omgavs av jordbruksmark och gårdar. 

1931 ställdes det gamla tingshuset från 1891 iordning som kommunalhus 

och den nya skolan bredvid Röda Gården började byggas 1933. 

Runstenen vid Järvsö kyrka. 
Betande får utmed älvdalsstranden på väg mellan Järvsö tätort och Skästra. 



5 
 

Efterkrigstidens omvandlingsperiod 

Under första halvan av 1900-talet byggdes en del egnahem nedanför 

Öjeberget, främst i Sörvåga och i södra delen av Öje.  Tätorten fick  

elström redan 1918 och vatten och avlopp byggdes ut i slutet av 1940-

talet. Under åren 1950 – 1970 byggde kommunen en del flerfamiljshus, 

och centrala funktioner som apotek, sjukkassa, distriktsköterska, polis och 

lantmäteri etablerade sig i tätorten. Industriområdet etablerades med 

bland annat verkstadsindustri.  

Befolkningen i socknen minskadetotalt sett från 1930-talet och framåt, 

men ökade under samma period något i tätorten. Industrialiseringen i 

Sverige innebar att de många små hantverkare och självhushållande 

jordbruk fick sämre förutsättningar för överlevnad. Landsortens 

befolkning sökte sig i allt högre grad till städer och nya typer av 

arbetstillfällen. 

Järvsös potential som turistort uppmärksammades av kommunen under 

den här tiden. Järvsöbaden hade gjort orten känd som turist- och kurort 

sedan 1905, men nu byggdes camping och skidlift och flera hotell och 

pensionat öppnade.   

1971 – kommunsammanslagning 

1971 bildades Ljusdals storkommun som kom att bestå av Järvsö, Ljusdal, 

Färila, Ramsjö och Los tidigare småkommuner. Kommunhuset byggdes 

om till biblioteksfilial och ännu ett nytt skolhus byggdes vid Öjeskolan. På 

1980-talet utvidgades affärscentret norrut då de båda livsmedels-

Järvsö Station – Äldre vykort 
Järvsöbaden – äldre foto    Källa: Järvsöbaden 
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butikerna byggdes. Bebyggelsen i tätorten förtätades med både egnahem 

och flerfamiljshus och gränserna mellan de centrala byarna upplöstes.  

 

 

 

Nutid 

Utflyttning och befolkningsminskning har varit tydlig i kommunen under 

senare tid. Järvsö är en av få platser i kommunen som kan visa en relativt 

stabil folkmängd. Känslan av framtidstro är stark i Järvsö. Turism och 

besöksnäringen expanderar och det satsas i många befintliga besöksmål 

men också på nya spännande projekt. Öjebergets sluttningar tas i anspråk 

av skidbacken och de aktiviteter som kan kopplas till den, samt av 

backnära turistboende.  

Bostadsrätter Solsidan 

Flerfamiljshus vid Grytan 
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Viktiga slutsatser 

 Järvsö är en gammal jordbruksbygd som har påverkats 

starkt av strukturomvandlingen från bonde- till 

industrisamhälle. 

 Ortens centrum har förflyttats från den forntidens kultplats 

vid kyrkan, till dagens läge som uppstod när järnvägen och 

stationshuset byggdes i slutet av 1800-talet. 

 Turism och besöksnäring har en lång tradition i Järvsö och 

ger orten nya möjligheter för expansion och överlevnad. 

 Det är viktigt att alla faser av Järvsös utveckling, från 

bondebygd över stationssamhälle och kommuncentra till 

en modern turistort, går att avläsa även i den framtida 

utvecklingen av tätort och omland. 

 

 

Sockenkarta från år 1654 av A Gadd. Detalj utvisande byarna Berga(nuvarande 
Järvsöbaden,) Öje och Våga.   
Reprofoto Jan Karlsson, XLM, efter kartoriginal hos Lantmäteriet, Gävle. Neg nr S 85-
522:24.                         
(Källa: Bevarandeprogram för Järvsö Tätort Länsmuseet 1985) 

Berga 
Öje 

Våga 

Järvsöbacken – Ungdomar i hopp-parken! Foto: Fredrik Fransson, Svart Pist Publishing AB 
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Landskap och gröna områden 
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Landskapsbild  

Landskapsbilden i Järvsö präglas av Öjebergets branter i väster och den 

öppna jordbruksmarken på båda sidor av Ljusnans dalgång.  

 

Vy från centrum mot Öjebergets brant 

Skogen syns på avstånd bortom åkrarna och Järvsö och Hybo klack är 

karaktärsfulla platsmarkörer i landskapet. Kyrkön är en del av 

rullstensåsen som går genom landskapet och placerar kyrkan väl synligt 

genom sitt upphöjda läge. Den brukade jordbruksmarken och betande 

djur bidrar till att hålla landskapet öppet vilket utgör en påminnelse om 

Järvsös långa tradition som jordbruksbygd. Bebyggelsen ligger högt i 

förhållande till vattnet.  

 

Järvsö klack 

Parker och grönytor 

Den mest påtagliga parken i Järvsö är det lummiga naturparksområdet 

kring Doktorsdammen, i utkanten av tätorten vid södra infarten. Utöver 

det saknar centrum anlagda parker, men många av villorna, och de gamla 

hälsingegårdarna, har stora uppvuxna trädgårdar som bidrar till att ge ett 

intryck av natur och grönska. Kyrkbybadet vid Ljusnan är tillgängligt för 

allmänheten och runt Kyrkön finns naturstigar. Nedanför kyrkogården 

ligger ett parkliknande, promenadvänligt område.  

Naturmark och åkermark är mycket närvarande i stora delar av samhället. 

I Järvsö hålls varje vår ”Röjardagar” då ortsbefolkningen hjälps åt att 

rensa och röja tätortsnära strandområden, dikesrenar och mindre 
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skogspartier från sly och gräs. Det bidrar till upplevelsen av det öppna 

landskapet utmed genomfarten. 

 

Doktorsparken 

Riksintressen 

Naturvård 

Stora områden i centrala Järvsö är utpekade som ett riksintresse för 

naturvård. Här pekas Ljusnan och det omgivande öppna 

jordbrukslandskapet ut, tillsammans med de omgivande höga skogklädda 

bergen. Öjebergets brant ner mot samhället är särskilt viktig för 

landskapsbilden. 

 

Öppna landskap 

 

Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk 

av EU:s mest skyddsvärda 

områden. Den del av 

Kyrkön som är ett natur-

reservat är utpekat som ett 

område för Natura 2000. 

 

Kyrköns naturreservat 
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Friluftsliv och turism 

Riksintressen för friluftslivet täcker hela dalgången öster om Öjeberget, 

med Järvsö tätort och vidare över jordbruksmarken och skogen på östra 

sidan Ljusnan. Riksintresset skyddar allmänhetens möjlighet till att fritt 

vistas i naturen för naturupplevelser och rekreation. Turismens och 

friluftslivets intressen har företräde vid exploatering. 

 

Den kommunala badplatsen vid Ljusnan 

Kulturmiljövård 

Stora delar av tätorten är även klassad som ett riksintresse för 

kulturmiljövård. För Järvsös del innebär det att både resterna av det 

gamla odlingslandskapet och den äldre hälsingegårdsbebyggelsen är 

nationellt värdefulla. 

 

1800-tals gård i centrum, Anners Pers 

  

Röda Gården, Öjeskolan 
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Kommunikationer 

Riksvägen och järnvägen är av riksintresse för kommunikationer och 

viktiga länkar för kommunens och ortens kontakter med omvärlden. 

 

Järnvägsövergång Stationsgatan/Stenevägen 

 

 

 

 

  

Viktiga slutsatser 

 Landskapsbilden är viktig för upplevelsen av Järvsö. Det är 

nödvändigt att begränsa byggnationer inom den öppna 

jordbruksmarken närmast tätorten och i skogsmarkerna upp 

emot Öjebergets branter. 

 De centrala grönytor som finns bör skyddas från bebyggelse 

för att bevara känslan av en grön och lummig ort. 

Tätortsnära natur och strövområden finns lätt tillgängligt i 

stor omfattning. 

 Kulturmiljön är, liksom naturmiljön och friluftslivet, av hög 

klass. De är betydelsefulla för besöksnäring, en del av 

Järvsös varumärke och behöver skyddas från förvanskning 

och överexploatering. 

Riksvägen vid infarten mot tätorten 

Stationshuset från Turistvägen 
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Bebyggelse 
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Järvsö tätort 

Järvsö Centrum ligger på båda sidor om Turistvägen (riksväg 83) och 

Stationsgatan där den övervägande delen av ortens handel och service är 

koncentrerad. Genomfarten är smal och södra änden av gatan kantas av 

2-våningsbyggnader, flera uppförda i traditionell panelarkitektur med ett 

småskaligt intryck. De modernare handelshusen är få, här finns några 

putsade 50-talsbyggnader med handel i bottenvåningen och ett par 

senare hallbyggnader med plåtfasader för livsmedel och järnaffär.  

 

Genomfarten genom centrum norrifrån 

Bland viktiga 

karaktärsbygg-

nader att peka 

ut finns Järvsö 

kyrka, som är 

en av Sveriges 

största 

landsortskyrkor. 

Den syns från 

de flesta håll i 

samhället där 

den tronar på 

krönet av åsen 

på Kyrkön.  

 

Järvsöbadens turisthotell - innergården 

Järvsö kyrka och prästgård 
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Forslindska huset utmed genomfarten 

Riksvägen är en 

gammal färdväg 

och utmed den kan 

man hitta flera 

värdshus och 

gästgiverier med 

långa traditioner. 

Järvsöbaden firade 

nyligen 100-

årsjubileum, men 

har rötter i 

verksamheten som 

går ännu längre bak i tiden än så. Utmed genomfarten ligger även 

Öjeskolan, med byggnader från olika tidsåldrar, den första skolbyggnaden 

byggdes i slutet av 1800-talet och den senaste om- och tillbyggnaden 

skedde i början av 2000-talet. Genomfartens äldre handelshus ger 

centrum karaktär och intimitet.  

 

Det gamla Tingshuset, byggt på 1800-talets slut, har varit både polishus, 

kommunkontor och bibliotek. Det är idag en privatbostad men har fått 

behålla sin exteriör och sin karaktär av offentlighet. Den ligger inte utmed 

genomfarten men är betydelsefull för förståelsen av olika tider i 

samhällets utveckling. Flera välskötta, traditionella gårdar av hälsingestil 

ligger inne i tätorten och utgör fina exempel på lokal byggnadstradition. 

Genomfarten genom centrum - söderifrån 

Gamla Tingshuset 
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På östra sidan älven ligger Stene Gård som är ett kultur- och 

hantverkscentrum. Gården byggdes upp under andra halvan av 1800-talet 

och inrymde bland annat gästgiveri och apotek, förutom alla övriga 

verksamheter som traditionellt hörde till ett självhushåll från tiden. 

 

Kyrkstallar vid Ljusnan 

I Stene ligger också mycket tidig bebyggelse, bland annat kyrkstallarna, 

Brostugan som varit gästgiveri och hälsingegården Kristofers. 

Inne i tätorten är villabebyggelsen dominerande. Här finns egna hem från 

alla tidsåldrar – både gammal jordbruksbebyggelse som styckats av från 

jorden och gått upp i tätortskvarteren och modernare villakvarter från 

hela 1900-talet. 

 

70-tals villa på Öjevägen 

Flerfamiljshus ligger i småskaliga områden med få hus i högst tre våningar 

i varje grupp. Det kommunala bostadsbolaget äger flera av hyreshusen. 

Här finns ett område med 2-våningshus från 50-talet utmed genomfarten 

och ett tidstypiskt 60-talsområde med 3-våningshus i Grytan. Ett par av 

Stene Gård 
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husen i Grytan revs i början av 2000 då bolaget hade svårt att hyra ut 

lägenheterna.  

Ett par mindre hyresfastigheter och några bostadsrätter har uppförts 

under 1990- och 2000-talet, annars är tillgången på moderna attraktiva 

lägenheter begränsad.  

 

Ljusdalshem – hyreslägenheter i centrum 

I takt med befolkningens ökade medelålder uppstår en efterfrågan på 

lokala lösningar på senior- och trygghetsboende. Kommunen byggde ett 

nytt omsorgsboende på 1990-talet, men pensionärsorganisationerna 

efterfrågar flera typer av boenden, inklusive marknära boende, i centrala 

lägen inom gångavstånd till handel och service. En undersökning som den 

lokala Rotaryklubben genomförde, 2005, bland utflyttade, äldre Järvsöbor 

i Mälardalen, indikerade att ganska många var öppna för möjligheten att 

återvända om det erbjöds ett bra seniorboende.  

En ökning av efterfrågan på turistboende har gjort att huspriserna i Järvsö 

stiger särskilt i de centrala och backnära områdena. Inom Järvsö tätort 

finns inga stora exploateringsbara markområden utan möjligheterna till 

en expansion av byggnadsbeståndet ligger i att förtäta den befintliga 

bebyggelsen. Ljusdalshem AB äger mark i Grytan där några hus rivits och 

kommunen äger några mindre markområden i centrala delar av Järvsö, 

men annars är exploateringsbar mark till största delen i privat ägo.  

 

Fritidshus vid Öjebacken - Vildmarksbyn 

Ett tillskott av attraktiva boendeformer skulle kunna ge en positiv 

flyttkedja som frigör gårdar och villor för fritidsboende och barnfamiljer. 

Lägenheter som är lämpliga för ungdomar, både ur pris- och 

storleksaspekter, saknas helt i Järvsö.  
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Tätortsnära byar 

Byarna utmed riksvägen, från Nybo i söder till Skästra o Skriksvik i norr, 

ligger så tätt att de för en besökare flyter ihop med centrala Järvsö till en 

enhet, även om ortsborna fortfarande är medvetna om sin bytillhörighet 

och bevarar olika karaktärsskillnader och traditioner. I de flesta av byarna 

har en del nyare villabebyggelse smugit sig in, men den övervägande 

delen av bebyggelsen är utförd med traditionella material, former och 

färger och upplevelsen av bebyggelsen i Järvsö är en väl sammanhållen 

helhet. 

 

Norrvåga radby 

Inte heller i de omgivande byarna finns lediga bostäder i någon betydande 

omfattning. En del möjliga lägen för förtätning finns i anslutning till 

befintlig bebyggelse och befintlig infrastruktur.  

Fritidshus 

Fritidshusbebyggelse finns på många platser i och runt om tätorten. Ofta 

ligger den blandat med permanentbebyggelsen och utgör en del av ett 

levande samhälle. Rena fritidshusområden finns i anslutning till 

Öjebergets skidanläggningar både på norr och söder och på toppen, och 

de områdena är föremål för ytterligare planläggning och utbyggnad. Inom 

näringen finns en stark önskan om nya områden för en kraftig expansion 

av antalet turistbäddar. Ett backnära läge med möjlighet till skidåkning 

från husknuten, ”ski-in/ski-out” bedöms som viktigt för attraktionskraften 

i nya fritidshusområden. 

 

Top Resort på Öjeberget 
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Kulturvärden i bebyggelsen 

Länsmuseet i Gävleborg har sommaren 2013 uppdaterat kulturmiljöer och 

bevarandevärd bebyggelse som pekats ut i Järvsös översiktsplan från 

1988. En del nya miljöer har pekats ut som innehåller bebyggelse som 

man idag värderar annorlunda än för 30 år sedan. En del av de områden 

som togs med då har också utgått på grund av att den bebyggelse som 

pekats ut har byggts om eller rivits och förändrats så att dess värden har 

försvunnit. I Järvsö finns flera mycket speciella och värdefulla byggnader 

och sammantaget är bevarandevärdena av hög klass. Det finns ett fåtal 

byggnadsminnen i centrala Järvsö. Stene Gård, från 1856 är en mycket 

påkostad nästan herrgårdslik anläggning med ekonomibyggnader och 

trädgårdsanläggningar. Kristofers i Stene byggdes 1807 och anses vara en 

av de allra bäst bevarade byggnaderna från 1800-talets lokala 

byggnadstradition i Järvsö. Bebyggelseinventeringen pekar också ut det 

gamla sockenmagasinet som ligger nedanför industriområdet som ett 

tänkbart framtida byggnadsminne.  

 

Gamla Sockenmagasinet 

 

Bland övriga utpekade byggnader finns 14 olika byggnadskategorier 

representerade. Förutom de kategorier vi vanligen ser som 

bevarandevärda nämns jordbrukets ekonomibyggnader som härbren och 

logar, moderna kyrkobyggnader och samlingslokaler, fritidshus samt 

industribyggnader av modernare snitt.  

 

 

 

 

 

Världsarvet Hälsingegårdar 

2012 utnämndes Hälsingegårdarna, eller som det heter i 

världsarvsnomineringen ”Decorated Farmhouses of Hälsingland”, till ett 

av UNESCOs världsarv. I nomineringen för Hälsingegårdarna tog man fasta 

på den särpräglade inredningskulturen där det var vanligt att bygga 

speciella salar, ja hela hus enbart för fester och kalas. Rummen inreddes 

av målare från Hälsingland och Dalarna i olika stilar och moden, med 

motivmålningar, schabloner, marmorering och stänkmålning. Interiörerna 

utfördes under tiden 1800-1870, när bondekulturen i Hälsingland på 

många sätt nådde sin kulmen innan industrialismens skede. I Järvsö tillhör 

Kristofers i Stene en av de sju särskilt utpekade världsarvsgårdarna. 

EFS-kyrkan vid Öjevägen 
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Skydd av värdefull bebyggelse 

Bebyggelse med kulturhistoriskt värde kan skyddas i detaljplan eller med 

områdesbestämmelser. Länsstyrelsen kan peka ut statliga 

byggnadsminnen av byggnadsverk som är unika nationellt sett. Stene 

Gård och Kristofers omfattas av områdesbestämmelser som ställer krav 

på renovering, ny- och ombyggnad inom avgränsningen. Andra byggnader 

som det gamla stationshuset och Forslindska huset har 

skyddsbestämmelser i detaljplan som hindrar rivning och förvanskning, 

men de flesta byggnader inom Järvsö som pekas ut av Länsmuseet som 

bevarandevärda har inte något sådant skydd. Byggnadsminnen utreds av 

Länsstyrelsen efter medgivande från fastighetsägaren. 

 

Infocentrum Världsarvsgårdar – Stene Gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

  

Viktiga slutsatser 

 I Järvsö är bebyggelsens årsringar väl avläsbara. Det är värdefullt för 

samhället att den framtida utvecklingen bevarar och förnyar 

bebyggelse på ett sådant sätt att den läsbarheten kvarstår och 

förstärks. 

 Bygdens karaktärsbyggnader måste bevaras på ett sådant sätt att 

de kan användas för framtida behov utan att deras positiva 

betydelse i stadsbilden försvinner. 

 Tillskott av ny bebyggelse måste ta hänsyn till omgivande 

byggnadstraditioner och utformning så att en god helhetsverkan 

uppnås. 

 En komplettering av lägenhetsbeståndet behövs så att en ökande 

efterfrågan på olika boendeformer kan tillgodoses och att en 

flyttkedja som medger nyinflyttning kan komma igång. 

 Kommunen bör utreda möjligheten att bygga lämpliga bostäder för 

äldre i Järvsö. 

 Bevarandevärd bebyggelse som pekats ut av länsmuseet bör 

utredas för skydd vid framtida detaljplaner och 

områdesbestämmelser. 

 Det är viktigt att informera lokalbefolkningen om de 

bevarandevärden som finns i bebyggelsen och i kulturmiljöerna. 



21 
 

Trafik och kommunikationer 
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Barriäreffekt och livsnerv 

Riksväg 83 sträcker sig i nord-sydlig riktning genom kommunen och utgör 

genomfartsled och centrumgata i Järvsö tätort. Genomfarten är 

säsongsvis hårt belastad med turisttrafik och tung trafik som samsas med 

lokalbilism, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter i det smala 

gaturummet. 83-an är tillsammans med järnvägen av riksintresse för 

kommunikationer vilket bland annat innebär att framkomligheten på 

dessa transportvägar inte får försvåras eller hindras. Båda lederna är 

också utpekade primärleder för farligt gods-transporter, vilket för 

riksvägen bland annat innebär att det måste finnas planberedskap för en 

alternativ dragning av leden.  

 

Vägreservatets början efter Kramsta 

Ett vägområde för det finns avsatt öster om Järvsös centrum. Den 

föreslagna dragningen innefattar 2 planskilda korsningar med järnvägen, 

något som saknas i dagsläget. Vägreservatet ligger i de mest natursköna 

områdena genom Järvsö, över Järvsöbadens golfbana, förbi kyrkan och 

över det öppna landskapet i dess närhet. 

Järnvägen är betydelsefull för ortens koppling, och tillgänglighet, till 

övriga riket. Flera dagliga avgångar och ankomster ger Järvsöborna 

möjlighet till dag- och veckopendling ända ner till Mälardalen. Ur 

besöksnäringssynpunkt ger tåget möjlighet till direktkoppling bland annat 

till Arlanda flygplats. Norra stambanan är högt utnyttjad och trafikeras 

både av gods- och persontransporter. 

Trafikverket är huvudman för både riksvägen och järnvägen. Dragningarna 

är kraftiga barriärer i samhället samtidigt som de är otroligt viktiga 

livsnerver för kommunens kontakter med omvärlden. Ett flytt av 

riksvägen till det nya läget skulle innebära att mycket av den 

genomfartstrafik som kommer Järvsö till del idag skulle försvinna 

samtidigt som centrum skulle kunna få en bättre och mer attraktiv miljö.  

 

Riksvägen förbi Doktorsdammen mot norr 
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Allmänna kommunikationer 

Busstrafiken i kommunen har stor betydelse för befolkningens 

möjligheter att nå olika målpunkter utan bil. Underlaget för en 

tät lokaltrafik är dock svagt eftersom de flesta har egen bil och 

befolkningen är så utspridd. Förbindelsen mellan Ljusdal och 

Järvsö är god tack vare både buss- och tågförbindelser. 

Busstider har koppling till skoltider och turer mellan byarna 

finns sällan kvällstid. För Järvsös besöksnäring finns en 

efterfrågan på lokala kommunikationer. För turister som reser 

med tåg finns få möjligheter att smidigt ta sig runt mellan 

besöksmålen. En utbyggnad av anropsstyrd tätortstaxi och 

mindre bussar som kör kontinuerliga ringlinjer kan vara en 

möjlighet under turistsäsongerna. En sådan verksamhet måste 

troligen lösas genom privata initiativ. 

Lokalgator och parkeringsplatser 

Järvsös lokalgatunät ägs till stora delar av en vägförening, men 

drifts- och underhållsansvaret ligger hos kommunens 

Gata/Parkenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Järvsö har många besökare under hela året. Vissa tider är det 

dock toppar vilka det är svårt att dimensionera olika behov för. 

Det råder brist på centrala parkeringsplatser. De platser som 

finns ligger utspridda i små enheter, med dålig 

hänvisningsskyltning. 

Icas pågående ombyggnad innebär att tillhörande parkering 

byggs ut och Trafikverket anlägger nya långtidsplatser för 

personbilar utmed Stationsgatan, men det saknas en 

strukturlösning för parkering som kan vara ett positivt tillskott 

i stadsbilden under både hög- och lågsäsong. 

Rastplatser och informationstavlor 

Det saknas parkeringar för husbilar och husvagnar i centrum. 

Den kategorin av besökare har också behov av rastställen med 

möjlighet till vattenpåfyllning och latrintömning. Söder om 

Järvsö, vid Nybo, finns en rastplats med en informationstavla 

men helt utan övriga faciliteter. Platsen ligger strax efter ett 

backkrön vid en upplagsplats och lockar inte till besök. 

 

Rastplats vid Nybo 

Busskur öster om Ljusnan 

Parkeringsplats vid ICA 
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Gång- och cykeltrafik 

En sammanhängande cykelled mellan Ljusdal – Järvsö – Nybo finns 

utpekad i kommunens översiktsplan. Lokalt inom Järvsö finns ett 

begränsat gång- och cykelledsnät, som binder ihop ortens viktigaste 

angöringspunkter. Säkerheten runt genomfartsleden för oskyddade 

trafikanter är relativt god med gångbanor på båda sidor av Turistvägen 

även om problem kan uppstå när man ska korsa gatan. Ur 

folkhälsosynpunkt är den dagliga motionen en viktig nyckel till god hälsa 

och att underlätta för separerad gång- och cykeltrafik i tätorten kan vara 

en viktig aspekt i sammanhanget.  

Tillgänglighet 

Genom det befintliga vägnätet har man relativt god tillgänglighet inom 

och till hela tätorten. Järnvägsövergångarna är inte planskilda, vilket 

försvårar framkomligheten för Räddningstjänsten. Det bildas också köer 

runt övergångarna under bomfällningarna, vilket sker förhållandevis 

många gånger varje dygn. I de befintliga övergångslägena är det problem 

att lösa en planskildhet. Det finns en äldre passage under järnvägen från 

Kyrksjönäsvägen vid Norrvåga som kan ta personbilstrafik. Den passagen 

har utvecklats till en lokal smitväg för att slippa trängseln på genomfarten, 

men Kyrksjönäsvägen är inte dimensionerad för ökad trafik genom 

villakvarteren och sikten vid underfarten är starkt begränsad. Det finns 

också en gång- och cykelpassage under järnvägen mellan Stationsgatan 

och Strandvallens idrotts område. 

 

  

Viktiga slutsatser 

 Riksvägens och järnvägens dragning genom tätorten skapar 

barriäreffekter som utgör ett problem för Järvsö. Samtidigt 

är det centrala läget en av möjligheterna till snabba 

kommunikationer med omvärlden. En flytt av riksvägen till 

ett läge utan kontakt med centrum skulle troligen få 

negativa följder bland annat för handeln och 

besöksnäringen. 

 Ett alternativ till dagens vägreservat för riksvägens 

dragning bör studeras för att hitta ett läge som har en 

tydlig koppling till samhället. 

 Allmänna kommunikationer i anslutning till besöksnäringen 

bör hanteras av näringsidkarna. 

 En genomgripande plan för parkeringen i tätorten bör 

upprättas. Behovet av angöring för husbilar måste lösas. 

 En ny informationsplats i ett naturskönt läge bör studeras. 

 Gång- och cykelvägnätet bör kompletteras för att trygga 

och möjliggöra en ökning av gång- och cykeltrafiken lokalt 

och mellan kommundelarna. 

 Ett lämpligt läge för en planskild korsning med järnvägen 

bör studeras för att underlätta framkomligheten för både 

lokaltrafiken och räddningstjänsten. 
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Befolkning 

Struktur 

I Järvsö tätort med närliggande byar finns ca 2 400 bofasta invånare. Hela 

kommunen har en folkmängd på knappt 19 000 invånare. 

Befolkningstätheten i kommunen är 3,5 invånare per kvadratkilometer. 

Kommunens befolkning minskar varje år, även i Järvsö sker en minskning 

även om invånarantalet varit ganska stabilt de senaste åren. En orsak till 

minskningen beror på att befolkningen utgörs av en hög andel äldre och 

en minskning sker av de yngre ålderskategorierna. Knappt 25 % utgörs av 

ålderskategorin 65 år och äldre, medan drygt 10 % utgörs av barn mellan 

0 och 6 år. Medelåldern i kommunen ligger på 45 år. 

Jämförelser med andra orter i regionen kan göras. Gävle har en 

befolkningstäthet på 59,6 inv/km2, en medelålder på 41,3 år och där 19,4 

% av befolkningen är 65 år eller äldre. För Hudiksvall är motsvarande 

siffror 14,7 inv/km2, en medelålder på 43,8 år och 23,1 % av befolkningen 

är över 65 år. 

Utveckling 

I kommunens översiktsplan finns ett mål att befolkningen ska växa, det är 

även ett regionalt mål. En stor del av den ökningen kan förväntas ske via 

inflyttning, i huvudsak i anslutning till utvecklingen av besöksnäringen. 

Järvsö har goda förutsättningar för att utöka utbudet av turistattraktioner 

och antalet gästnätter. Lokalt har Järvsörådet ett visionärt mål om en 

befolkningsökning på 100 personer om året under 15 år.  

  

Viktiga slutsatser 

 För att skapa förutsättningar för en jämnare 

åldersfördelning på orten måste utbudet av bostäder 

anpassas och utökas. Det gäller både boende för ungdomar, 

barnfamiljer och äldre. 

 För att skapa möjlighet till inflyttning måste 

arbetsmarknaden breddas. Särskilt arbetstillfällen för 

ungdomar saknas.  

 Om målet är att befolkningen ska öka måste samhället ha en 

handlingsberedskap för detta inom skola, omsorg och 

offentlig service. 

 

Förskola vid Öjeskolan. 
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Analys av livsmiljön 
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Medborgarinflytande 

För medborgarnas möjlighet till inflytande finns ett antal kommunala råd.  

 FolkhälsoBRÅ 

 Ungdomsrådet 

 Rådet för funktionshinder 

 Lokala pensionärsrådet 

Järvsörådet är ett forum som i princip fungerar som en kommundelsnämnd 

och håller sammanträden varje månad. Det finns ett stort engagemang hos 

Järvsös befolkning både i stora och små frågor. Viljan att investera 

ekonomiskt i lokala projekt är god, exempelvis byggdes hockeyarenans 

överbyggnad till största delen med lokalt insamlade medel. 

 

Järvsö Arena 

Tillgänglighet  

Tillgängligheten för funktionshindrade inom Järvsö tätort varierar. Offentliga 

byggnader och miljöer har anpassats efter Boverkets riktlinjer för ”Enkelt 

avhjälpta hinder”, men många byggnader är äldre och någon anpassning har 

inte kunnat ske på ett enkelt sätt.  

Terrängen i och runt Järvsö är starkt kuperad med stora höjdskillnader 

mellan älv och berg, så det kan många gånger vara svårt och tröttsamt för 

äldre och funktionshindrade att bekvämt ta sig runt i byn. Avstånden mellan 

olika målpunkter är också ganska stora så tillgången till bil är väsentligt för 

de flesta. 

Vägnätet för gång och cykeltrafik är av stor betydelse för tillgängligheten för 

barn och ungdomar. Ur folkhälsoperspektiv är det också mycket viktigt att 

underlätta för människors möjligheter till vardagsmotion. 

Trafikverket och kommunen verkar gemensamt för att säkerhet och 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter ska förbättras. Gångbanor utmed 

Turistvägen har breddats och kompletterats med fler övergångsställen. 

Under 2013 har en gång- och cykelväg byggts upp mot Öjebackens norra sida 

för att till exempel skidåkare som kommer med tåg till orten ska kunna gå 

upp till liftstationen på ett säkert sätt.  

Mötesplatser 

För besökare finns inga centralt belägna torg- eller parkytor att stanna upp 

på, vilket innebär att centrum kan upplevas som lite folktomt och 

svårtillgängligt. ICAs parkeringsyta framstår idag som centrums mest 

betydelsefulla mötesplats. Biblioteket ligger ganska långt från själva centrum 

och blir då inte den självklara mötesplats det skulle kunna utvecklas till om 

det låg i anslutning till stations och butiksstråket.  

Resecentrum vid stationen inhyser Turistbyrån. Utanför ligger en större 

sammanhängande parkeringsyta som en utvidgning av gaturummet, och 
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Trafikverket bygger ut långtidsparkeringar i kvarteret för att underlätta för 

dagpendling med tåg. I bebyggelsen runt stationer finns även ett par 

serveringar och någon butik, men kopplingen till genomfarten, som är 

huvudstråket i byn, känns ändå svag. De som rör sig här är mest pendlare på 

väg och ingen som stannar upp för att mötas. 

 

Turistbyrån 

För ungdomar finns en fritidsgård, Metro, i anslutning till Öjeskolans område. 

 

Öjeskolan 

Arbetstillfällen 

En stor del av Järvsös befolkning är sysselsatta inom besöksnäringen i egna 

verksamheter eller som anställda. Arbetstillfällena är ofta av säsongskaraktär 

och är viktiga för ungdomar. En del företagare driver egna 

besöksverksamheter samtidigt som de har en anställning. Möjligheterna till 

dagpendling med X-tåget gör att man kan bo i Järvsö men ha arbete på 

annan ort. 

Mekanindustrin är stark i hela kommunen. Ett av de största företagen i 

branschen är Mekanotjänst som startade sin verksamhet i Järvsö under 

1970-talet. Företaget är en av kommunens största arbetsgivare och har 

huvudkontoret placerat i Järvsös industriområde. Industriområdet 

etablerades på 50-talet och är idag i princip fullt utbyggt. Möjligheterna att 

expandera hindras bland annat av det vägreservat som ligger nedanför 

industriområdet. Direkt öster om järnvägen ligger gamla godsmagasin och 

mindre industribyggnader, som nu börjar omvandlas med handel som 

komplement till verksamheterna. Det medför problem vid bygglovgivning då 

området är planerat för järnvägsändamål och Trafikverkets riktlinjer för 

spårnära bebyggelse och verksamheter inte stämmer överens med 

etableringsönskemålen inom området.   

 

 

 

 

 

 

Industriområdet öster om järnvägen 
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I Järvsö finns flera aktiva jord- och skogsbruk som bedriver djurhållning och 

brukar jorden inne i och i anslutning till tätorten. 

Många arbetstillfällen för ortens befolkning finns inom offentlig förvaltning 

och service, skola och barnomsorg, sjukvård och handel.  

Service 

Handel 

Utmed Turistvägen ligger ett fåtal mindre affärshus med ett varierat utbud. 

ICA finns i centrum och där har en utbyggnad av butiken påbörjats under 

sommaren 2013. Efterfrågan på varor varierar med turistsäsongerna men 

det finns en allmän uppfattning i Järvsö att ytterligare dagligvarubutiker 

behövs. Apotek finns i centrum och Ica har också en viss försäljning av 

läkemedel. Järnaffären är utskänkningsställe för Systembolaget. Här finns 

även florister, second hand-butiker, sport- och fritidshandlare och några 

hantverkare. En del butiker, med ett sortiment som riktar sig till besökare i 

första hand, har öppettider som varier efter säsong.  

Shopping har utvecklats som en del av aktivitetsutbudet för besöksnäringen, 

men där har Järvsö begränsade möjligheter till en större expansion. I linje 

med den samverkanstanke som finns mellan kommunens tre tätorter är det 

Ljusdal som är centrum för handel och service och det är enkelt att ta sig till 

Ljusdals centrum med både bil, buss och tåg. 

Skola, omsorg  

3 skolor räknas till Järvsös rektorsområde; Öjeskolan med årkurserna 0-9, 

Nybo skola 0 – 6 samt Nors skola som idag är ett personalkooperativ med 

årskurserna 0 – 6. Förskolor finns bland annat i anslutning till skolorna. Det 

finns utöver det flera kooperativa förskolor och familjedaghem i Järvsö. 

Vård och omsorgsboende för äldre finns på Öjegården och Björkbacka. 

Järvsö Dagverksamhet finns som ett komplement till hemtjänsten för den 

som behöver stimulans och social samvaro. 

Hälso- och sjukvård 

Järvsö har en vårdcentral som finns i anslutning till Öjegårdens lokaler. 

 

Öjegårdens entré 

Folktandvården har en filial i lokaler vid Öjeskolan. 
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VA, avfall 

Ljusdal Energi AB ansvarar för vatten- och avloppsnätet i Järvsö. Det bedöms 

vara i gott skick och dimensionerat för den expansion inom turismen som 

kan förutses i dagsläget. En utredning pågår om möjligheten att införliva 

Öjebergets nuvarande fritidsanläggningar i verksamhetsområdet. Vid en 

ytterligare expansion av turistboende, kommer troligtvis näringsidkarna 

själva att få ansvara för utbyggnaden av VA inom eventuella stugbyar.  

 

Förpackningsinsamling vid järnvägen 

FTI (förpackningsinsamling) ansvarar för två stationer i Järvsö, en öster om 

Järvsö Jern, strax före järnvägsövergången samt en mindre insamlingspunkt 

vid Nybo. För återvinning hänvisas till den kommunala anläggningen som 

finns i Ljusdal. 

Fritid  

Sport 

Järvsö har ett stort utbud av både sommar och vintersporter. Här finns 

många aktiva idrottsföreningar. Strandvallen är kommunens friidrott- och 

fotbollsområde. Stora verksamheter på orten är naturligtvis inom 

skidsporterna där Öjebacken står i centrum, även om längdskidåkningen 

också är betydande. Fotbollen är en viktig ungdomsverksamhet där det finns 

spelmöjligheter både på Strandvallens idrottsområde, i Skästra och i Nor. 

Ungdomarna själva har önskemål om att all fotboll ska samlas på ett utbyggt 

idrottsområde runt Strandvallen. Järvsö Hockey har en inomhusarena på 

Strandvallen och ett hockeylag i division 3.  

Järvsö Ridcentrum ligger i Kusmyra öster om Stene Gård där en privat aktör 

under många år bedrivit lektionsridning under terminerna och 

lägerverksamhet under sommarlovet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järvsö Ridcentrum i Kusmyra 
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Kultur 

Järvsös biblioteksfilial ligger inne i Öjeskolan. Biblioteket har små utrymmen 

och utredningar pågår för en alternativ lokalisering. I Järvsöfolkan finns bio 

och i Träteatern på Stene Gård brukar det sättas upp spännande 

teaterföreställningar sommartid. I Järvsö finns ett rikt musikliv med stark 

förankring i folkmusiken, här finns körer och amatörteater, konstnärer och 

konsthantverkare som även bedriver kursverksamheter och många 

föreningar som sysslar med olika kulturaktiviteter inom musik och konst. 

 

Järvsöfolkan 

Nöjesliv 

Restauranger 

Det finns flera restauranger utmed genomfarten. Bredden på utbudet är 

stort. Järvsöbadens smörgåsbord är vida känt och vid stationen finns numera 

ett permanent gatukök som säljer riktig thai-take away. Lill-Babs caffär 

serverar hembakat och räkmackor till en strid ström av turister och Condis är 

ett populärt ”hang-out” för både yngre och äldre Järvsöbor. I anslutning till 

backområdet både på norr och söder finns också serveringar som riktar sig 

till verksamheternas besökare. 

Nattliv 

Järvsö lever upp under turistsäsongerna sommar och vintertid. Då ser man 

mycket folk i rörelse och restaurangerna är ofta fullsatta och det är gott om 

uppträdanden och after-ski evenemang. Under resten av året finns ett stabilt 

utbud av pubkvällar, konserter och evenemang och ibland är det dans på 

Folkan. 

Viktiga slutsatser 

 Det lokala engagemanget är värdefullt. Det är samtidigt viktigt att 

man känner delaktig i hela kommunens utveckling. 

 En mötesplats för besökare och lokalbefolkning behövs. En central 

torgbildning som ansluter centrum med stationen och resecentrum 

skulle ge besökare möjlighet att stanna upp. Läget för biblioteket bör 

utredas för hela ortens behov. 

 Ortens möjlighet att erbjuda arbetstillfällen är väsentlig för en 

expansion. Särskilt viktigt är det att skapa arbetstillfällen för 

ungdomar.  

 En möjlig utveckling av industriområdet bör utredas och befintliga 

detaljplaner ses över för att medge nya verksamheter. Ytterligare 

lägen för handel inom centrum bör utredas. 

 Servicen för den bofasta befolkningen är betydelsefull för att den i 

sin tur ska kunna ge besökare ett bra bemötande och ett gott intryck 

av. 
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Analys av Järvsös roll och förhållande till omgivningen 

Regionen och länet 

Ljusdals kommun ingår i den region som utgörs av Gävleborgs län med 

residensstaden Gävle. Länet omfattar landskapen Gästrikland och 

Hälsingland med sina olika karaktärer. Hela regionen har tappat i 

befolkning under senare år. Det beror på att dödstalen är högre än 

födelsetalen även om inflyttningen i vissa kommuner är större än 

utflyttningen. Regionen profilerar sig mot Mälardalsregionen som 

”närområde” för turism. Järvsö ligger 32 mil norr om Stockholm och via E4 

och riksväg 83 går det att köra bil från huvudstaden på cirka tre timmar. SJ 

stannar vid järnvägsstationen i byn två gånger per dag. Närmaste flygplats 

är den internationella flygplatsen Arlanda som ligger cirka 2,5 timmar 

bort.  

  

 

 

Järvsös läge i Sverige 

 

  

JÄRVSÖ 

GÄVLE 

STOCKHOLM 

Öjebergets restaurangbyggnad – plats för ett nytt hotell? 
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Att profilera Hälsingland och att stärka samarbetet mellan kommunerna i 

länet skulle kunna gynna Ljusdals kommun. Det handlar då särskilt om 

infrastrukturfrågor och om besöksnäringen med vinterturismen och 

hälsingegårdarna som bas för utvecklingen. 

 

Öjebergets vintercamping 

Riksväg 83 passerar genom Järvsös tätort och klassas som regionalt stråk 

som utgår från E4 strax norr om Tönnebro och viker av i nordvästlig 

riktning mot Bollnäs. Vägen följer sedan Ljusnans västra sida upp till 

Ljusdal, korsar älven och fortsätter mot Härjedalen och Jämtland. Vägens 

viktigaste funktion är att binda samman inland och kust och har stor 

betydelse för inlandets transporter samt för turism och friluftsliv.  

Fjällvägen är ett samarbetsprojekt mellan inblandade regioner och 

kommuner, Trafikverket och näringsidkare utefter 83:an mellan Tönnebro 

och fjällvärlden. Projektet syftar till att förbättra vägstandard, korta 

restider och att lyfta fram turistmål och verksamheter utmed sträckan. 

Tätortstriangeln 

 

Både lokalt och regionalt ser man Järvsö som en resurs för att bredda 

omvärldens intresse för Hälsingland och regionen. De tre tätorterna inom 

”tätortstriangeln” har olika profiler som, enligt översiktsplanens 

intentioner, ska stärkas.  Samverkan kan ske genom att utnyttja 

särarterna och orterna ska komplettera varandra, varvid Järvsös profil ska 

stärkas vad gäller kultur, fritid och turism och då såväl vinter- som 

sommarturism. Ljusdal profileras som handels- och servicecentrum och 

Färilas profil ska stärkas avseende småindustri och vildmarksturism. 
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Kända Järvsöbor 

En av ortens mesta kända ambassadörer är Barbro ”Lill-Babs” Svensson, 
som sällan försitter ett tillfälle att lyfta hemorten i mediesammanhang. 
Bland andra riksbekanta profiler med koppling till Järvsö kan räknas:  
Gus Dahlström, skådespelare 
Cissi Ramsby, artist 
Bengan Janson, dragspelare och artist 
Malin Berghagen, skådespelare 
Järvsöfaks, travhäst 
Jan-Olov Persson, travtränare 
Per Nilsson-Öst, konstnär  
Tommy Nilsson, sångare 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

A
                          

Järvsö är välkänt i turistsverige och besöksnäringens stora fokus ligger 

idag på vinter och skidåkning. Järvsöbacken är Sveriges 11:e mest besökta 

skidanläggning och hade under säsongen 2011-2012, 169 000 besökare. 

Även sommaraktiviteterna utvecklas och 2010 invigdes Järvsö Bergscykel 

Park där man cyklar utför på mountainbikes. Parken fick under första året 

2 500 besökare och 

blev Sveriges tredje 

mest besökta 

cykelpark sedan har 

besökarantalet 

fyrdubblats på tre 

säsonger till 10 000.  

Lill-Babs Caffär 
Järvzoo 

Alpbyn - Öjeberget 
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När orten förbereds för en kraftig expansion av antalet besökare och 

turistbäddar är det mycket viktigt att peka ut vilka värden som profilerar 

Järvsö och vad som måste bevaras. Småskaligheten inom centrum och 

den genuina bykänslan är två sådana värden som hela tiden måste vägas 

mot expansion och utbyggnad. Det är viktigt att peka ut 

exploateringsområden i lägen där kulturmiljö och bevarandevärd 

bebyggelse inte påverkas negativt, samtidigt som närheten till centrum 

och befintlig service tas i beaktande. Expansionen måste också beakta en 

hållbar utveckling så att dagens exploateringar ger så lite negativ 

påverkan på framtidens miljö som möjligt. 

 

                   Klippstigen från Öjeberget ner mot centrum 

Viktiga slutsatser 

 Det är viktigt för hela kommunens utveckling att delområdena 

samverkar om centrala frågor som äldreboende, handel och 

kommunikationer.  

 Utvecklingen av viktiga näringar, som handeln och 

besöksnäringen, är andra samverkansområden. 

 Samarbetet på regional nivå kan förstärka Järvsös roll som 

turistort, bredda upptagningsområdet och marknadsföra orten 

internationellt. 

 En expansion av besöksnäringen måste ha sin utgångspunkt i 

hållbar utveckling så att Järvsös kärnvärden bevaras och förstärks. 

 



 

36 
 

Starka och svaga sidor – en utvärdering av analyserna 

Starka sidor 

 Orten har fantastiska natur- och kulturvärden 

 Här finns redan ett rikt utbud av aktiviteter, både inom fritids- 

sport- och kultursektorn 

 Många eldsjälar arbetar för en gemensam framtid och utveckling 

 Strategiskt läge i Sverige med relativ närhet till Mälardalsregionen 

och internationella kommunikationer 

 Järvsöbackens skidområde som har goda möjligheter att växa till 

sin dubbla storlek med avseende på nerfarter och möjliga 

turistbäddar 

 Världsarvet Hälsingegårdar som kan generera en ny kategori av 

besökare och innebära en ökning av sommarturismen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaga sidor 

 Befolkningsutvecklingen har hittills varit vikande med en åldrande 

befolkning 

 Kommunens möjlighet att ge ekonomiskt stöd förbesöksnäringens 

utveckling är begränsad, vilket kräver stora privata investeringar 

 Bankernas ekonomiska tilltro till regionen är svag 

 Långa avstånd mellan målpunkter ger dålig lönsamhet för 

allmänna kommunikationer  

 Den styrka som de engagerade eldsjälarna utgör innebär också en 

svaghet eftersom verksamheten ofta står och faller med dem.  

Djurhållning – en förutsättning för öppna landskap 

Viktiga servicefunktioner – bank och apotek 
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Rekommendationer  

 

Läge för Järvsö Torg? 

Kommunen kan stötta orten med planering och underlagsmaterial. En 

satsning på Järvsö och besöksnäringen kan ge eko i hela kommunen. 

Kopplingen inom tätortstriangeln bör förstärkas. 

Ett alternativ till riksvägens genomfart genom centrum bör studeras. En 

dragning utmed Stationsgatan skulle ge möjlighet att utveckla Turistvägen 

med handel och mötesplatser utan att genomfartstrafiken dras för långt 

utanför centrum. Kopplingen mellan centrum och Resecentrum bör 

förstärkas och tydliggöras. 

Om det gamla vägreservatet försvinner öppnas nya möjligheter upp för 

bostadsetableringar och en expansion av industriområdet. 

Centrum skulle berikas genom någon form av torg bildning, en central 

plats som öppnar upp gatan och inbjuder till att stanna upp och vistas här 

under en kortare eller längre period. Här bör finnas möjlighet till 

planteringar, sittplatser och klimatskydd.  

Runt torget bör man försöka lokalisera ytterligare småskalig handel med 

lokalt utbud av närproducerade varor. Ett läge för ytterligare 

dagvaruhandel bör studeras och Systembolaget skulle kunna öppna en 

filial på orten för att stötta besöksnäringen. 

Parkeringsplatser eller god skyltning till möjliga p-ytor är viktigt för att 

passerande trafik ska kunna stanna till på ett smidigt och säkert sätt. 

Information och service i anslutning till parkeringsytorna bör utvecklas. 

Trygghetsaspekten för oskyddade trafikanter i centrum är viktig liksom 

tryggheten för de som rör sig här nattetid och efter mörkrets inbrott. 

Belysningen av de offentliga rummen bör studeras för en attraktiv miljö. 

Ortens största möjlighet till expansion och utbyggnad ligger inom 

turismen och besöksnäringen. Nya lägen för en större utbyggnad av 

Järvsöbacken och en utökning av turistboende bör studeras. Samhällets 

nuvarande småskaliga struktur måste samtidigt bevaras som en del av 

attraktionskraften för besökarna. 

Läge för genomfart? 
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Källor 

Publicerade källor 

Medborgardialoger i Järvsö våren och sommaren 2013 

Detaljplaner och områdesbestämmelser i Järvsö, Ljusdals kommun (1944-

2013) 

”Fjällvägen – Stråkanalys”, Ramböll Sverige AB (2013) 

”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”, 

Länsmuseet Gävleborg (2013) 

”Lokal strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2013 – 2020”, 

Närljus (2013)  

”Länstransportplan Gävleborg 2010-2021”, Region Gävleborg (2010)   

”Nya möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020”, 

Region Gävleborg (2013)  

”Regionalt underlag riksintressen i Gävleborgs län”, Länsstyrelsen 

Gävleborg, rapport 1997:13 

”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden”, Frost & 

Hansen (2013)       

”Översiktsplan för Järvsö”, Ljusdals kommun (1988) 

”Översiktsplan för Ljusdals kommun”, Ljusdals kommun (2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitala källor 

 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting):  

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-2009-folkhalsa.html   

 

Statistiska centralbyrån: 

http://www.scb.se/  

 

Om Världsarv Hälsingegårdarna:  

www.halsingegardar.se 

 

På Väg – nyheter om Sveriges vägar och infrastruktur, nr 5/13:  

www.påväg.nu  

 

”Skogens Pärlor”, Skogsstyrelsen 

www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 

 

 

 

Läge för camping? 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-2009-folkhalsa.html
http://www.scb.se/
http://www.halsingegardar.se/
http://www.påväg.nu/
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
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	 Det är viktigt att informera lokalbefolkningen om de bevarandevärden som finns i bebyggelsen och i kulturmiljöerna. 
	 Det är viktigt att informera lokalbefolkningen om de bevarandevärden som finns i bebyggelsen och i kulturmiljöerna. 


	Busskur öster om Ljusnan 
	Parkeringsplats vid ICA 
	Viktiga slutsatser 
	 Riksvägens och järnvägens dragning genom tätorten skapar barriäreffekter som utgör ett problem för Järvsö. Samtidigt är det centrala läget en av möjligheterna till snabba kommunikationer med omvärlden. En flytt av riksvägen till ett läge utan kontakt med centrum skulle troligen få negativa följder bland annat för handeln och besöksnäringen. 
	 Riksvägens och järnvägens dragning genom tätorten skapar barriäreffekter som utgör ett problem för Järvsö. Samtidigt är det centrala läget en av möjligheterna till snabba kommunikationer med omvärlden. En flytt av riksvägen till ett läge utan kontakt med centrum skulle troligen få negativa följder bland annat för handeln och besöksnäringen. 
	 Riksvägens och järnvägens dragning genom tätorten skapar barriäreffekter som utgör ett problem för Järvsö. Samtidigt är det centrala läget en av möjligheterna till snabba kommunikationer med omvärlden. En flytt av riksvägen till ett läge utan kontakt med centrum skulle troligen få negativa följder bland annat för handeln och besöksnäringen. 

	 Ett alternativ till dagens vägreservat för riksvägens dragning bör studeras för att hitta ett läge som har en tydlig koppling till samhället. 
	 Ett alternativ till dagens vägreservat för riksvägens dragning bör studeras för att hitta ett läge som har en tydlig koppling till samhället. 

	 Allmänna kommunikationer i anslutning till besöksnäringen bör hanteras av näringsidkarna. 
	 Allmänna kommunikationer i anslutning till besöksnäringen bör hanteras av näringsidkarna. 

	 En genomgripande plan för parkeringen i tätorten bör upprättas. Behovet av angöring för husbilar måste lösas. 
	 En genomgripande plan för parkeringen i tätorten bör upprättas. Behovet av angöring för husbilar måste lösas. 

	 En ny informationsplats i ett naturskönt läge bör studeras. 
	 En ny informationsplats i ett naturskönt läge bör studeras. 

	 Gång- och cykelvägnätet bör kompletteras för att trygga och möjliggöra en ökning av gång- och cykeltrafiken lokalt och mellan kommundelarna. 
	 Gång- och cykelvägnätet bör kompletteras för att trygga och möjliggöra en ökning av gång- och cykeltrafiken lokalt och mellan kommundelarna. 

	 Ett lämpligt läge för en planskild korsning med järnvägen bör studeras för att underlätta framkomligheten för både lokaltrafiken och räddningstjänsten. 
	 Ett lämpligt läge för en planskild korsning med järnvägen bör studeras för att underlätta framkomligheten för både lokaltrafiken och räddningstjänsten. 


	  
	Analys av platsen 
	Historia 
	Förhistoria 
	Sveriges älvdalar har bebotts sedan urminnes tider tack vare de gynnsamma odlingsförutsättningarna i dalgångarna samt vattenvägens funktion som transportled mellan landsändarna. Järvsö socken fornminnesinventerades 1955 och då registrerades ca 60 fornlämningar. Fasta fornlämningar var få men de flesta ligger inom jordbruksbygden närmast kyrkan. Av kyrkans placering kan man dra slutsatsen att det fanns en koncentration av bebyggelsen i dessa delar av socknen.  
	 
	Viktiga slutsatser 
	 För att skapa förutsättningar för en jämnare åldersfördelning på orten måste utbudet av bostäder anpassas och utökas. Det gäller både boende för ungdomar, barnfamiljer och äldre. 
	 För att skapa förutsättningar för en jämnare åldersfördelning på orten måste utbudet av bostäder anpassas och utökas. Det gäller både boende för ungdomar, barnfamiljer och äldre. 
	 För att skapa förutsättningar för en jämnare åldersfördelning på orten måste utbudet av bostäder anpassas och utökas. Det gäller både boende för ungdomar, barnfamiljer och äldre. 

	 För att skapa möjlighet till inflyttning måste arbetsmarknaden breddas. Särskilt arbetstillfällen för ungdomar saknas.  
	 För att skapa möjlighet till inflyttning måste arbetsmarknaden breddas. Särskilt arbetstillfällen för ungdomar saknas.  

	 Om målet är att befolkningen ska öka måste samhället ha en handlingsberedskap för detta inom skola, omsorg och offentlig service. 
	 Om målet är att befolkningen ska öka måste samhället ha en handlingsberedskap för detta inom skola, omsorg och offentlig service. 


	Runstenen vid Järvsö kyrka restes i början av 1000-talet. Stenen har ett kristet kors inristat vilket visar att delar av befolkningen i trakten var kristnad vid den tiden. 
	De medeltida kristna kyrkorna uppfördes ofta i anslutning till gamla hedniska kultplatser. En kristen kyrka uppfördes på Kyrkön någon gång under 1100 – 1200-talet. Kyrkan byggdes om och till under århundradenas lopp men revs 1832 för att ge plats åt den nuvarande kyrkan som stod färdig 1838. 
	 
	Industriområdet öster om järnvägen 
	STOCKHOLM 
	GÄVLE 
	JÄRVSÖ 
	Öjebergets restaurangbyggnad – plats för ett nytt hotell? 
	Alpbyn - Öjeberget 
	Lill-Babs Caffär 
	Järvzoo 
	Viktiga slutsatser 
	Järvsö var tidigt ett utpräglat bondesamhälle. I dokument från 1562 står att socknen bestod av 28 byar och totalt 243 hemman. Antalet gårdar ökade inte förrän under 1700-talet då en del hemman delades. Storskiftet som stod klart 1816 innebar inga större förändringar i byggnadsbilden. Den befolkningsökning som skedde under andra halvan av 1800-talet innebar att bebyggelsen i väster och nordväst vid Öjeberget ökade. 
	 Det är viktigt för hela kommunens utveckling att delområdena samverkar om centrala frågor som äldreboende, handel och kommunikationer.  
	 Det är viktigt för hela kommunens utveckling att delområdena samverkar om centrala frågor som äldreboende, handel och kommunikationer.  
	 Det är viktigt för hela kommunens utveckling att delområdena samverkar om centrala frågor som äldreboende, handel och kommunikationer.  

	 Utvecklingen av viktiga näringar, som handeln och besöksnäringen, är andra samverkansområden. 
	 Utvecklingen av viktiga näringar, som handeln och besöksnäringen, är andra samverkansområden. 

	 Samarbetet på regional nivå kan förstärka Järvsös roll som turistort, bredda upptagningsområdet och marknadsföra orten internationellt. 
	 Samarbetet på regional nivå kan förstärka Järvsös roll som turistort, bredda upptagningsområdet och marknadsföra orten internationellt. 

	 En expansion av besöksnäringen måste ha sin utgångspunkt i hållbar utveckling så att Järvsös kärnvärden bevaras och förstärks. 
	 En expansion av besöksnäringen måste ha sin utgångspunkt i hållbar utveckling så att Järvsös kärnvärden bevaras och förstärks. 


	När järnvägen drogs fram och Järvsö station byggdes 1879 flyttade centrum från kyrkan till stationsområdet. Posten flyttades dit samma år och fram till 1930-talet utvecklades området med hotell, bostads- och affärshus. Centrumbebyggelsen omgavs av jordbruksmark och gårdar. 1931 ställdes det gamla tingshuset från 1891 iordning som kommunalhus och den nya skolan bredvid Röda Gården började byggas 1933. 
	 
	Djurhållning – en förutsättning för öppna landskap 
	Viktiga servicefunktioner – bank och apotek 
	Läge för genomfart? 
	Läge för camping? 
	Efterkrigstidens omvandlingsperiod 
	Under första halvan av 1900-talet byggdes en del egnahem nedanför Öjeberget, främst i Sörvåga och i södra delen av Öje.  Tätorten fick  
	elström redan 1918 och vatten och avlopp byggdes ut i slutet av 1940-talet. Under åren 1950 – 1970 byggde kommunen en del flerfamiljshus, och centrala funktioner som apotek, sjukkassa, distriktsköterska, polis och lantmäteri etablerade sig i tätorten. Industriområdet etablerades med bland annat verkstadsindustri.  
	Befolkningen i socknen minskadetotalt sett från 1930-talet och framåt, men ökade under samma period något i tätorten. Industrialiseringen i Sverige innebar att de många små hantverkare och självhushållande jordbruk fick sämre förutsättningar för överlevnad. Landsortens befolkning sökte sig i allt högre grad till städer och nya typer av arbetstillfällen. 
	Järvsös potential som turistort uppmärksammades av kommunen under den här tiden. Järvsöbaden hade gjort orten känd som turist- och kurort sedan 1905, men nu byggdes camping och skidlift och flera hotell och pensionat öppnade.   
	1971 – kommunsammanslagning 
	1971 bildades Ljusdals storkommun som kom att bestå av Järvsö, Ljusdal, Färila, Ramsjö och Los tidigare småkommuner. Kommunhuset byggdes om till biblioteksfilial och ännu ett nytt skolhus byggdes vid Öjeskolan. På 1980-talet utvidgades affärscentret norrut då de båda livsmedels-
	butikerna byggdes. Bebyggelsen i tätorten förtätades med både egnahem och flerfamiljshus och gränserna mellan de centrala byarna upplöstes.  
	 
	 
	 
	Nutid 
	Utflyttning och befolkningsminskning har varit tydlig i kommunen under senare tid. Järvsö är en av få platser i kommunen som kan visa en relativt stabil folkmängd. Känslan av framtidstro är stark i Järvsö. Turism och besöksnäringen expanderar och det satsas i många befintliga besöksmål men också på nya spännande projekt. Öjebergets sluttningar tas i anspråk av skidbacken och de aktiviteter som kan kopplas till den, samt av backnära turistboende.  
	  
	Landskap och gröna områden 
	Landskapsbild  
	Landskapsbilden i Järvsö präglas av Öjebergets branter i väster och den öppna jordbruksmarken på båda sidor av Ljusnans dalgång.  
	 
	Vy från centrum mot Öjebergets brant 
	Skogen syns på avstånd bortom åkrarna och Järvsö och Hybo klack är karaktärsfulla platsmarkörer i landskapet. Kyrkön är en del av rullstensåsen som går genom landskapet och placerar kyrkan väl synligt genom sitt upphöjda läge. Den brukade jordbruksmarken och betande djur bidrar till att hålla landskapet öppet vilket utgör en påminnelse om Järvsös långa tradition som jordbruksbygd. Bebyggelsen ligger högt i förhållande till vattnet.  
	 
	Järvsö klack 
	Parker och grönytor 
	Den mest påtagliga parken i Järvsö är det lummiga naturparksområdet kring Doktorsdammen, i utkanten av tätorten vid södra infarten. Utöver det saknar centrum anlagda parker, men många av villorna, och de gamla hälsingegårdarna, har stora uppvuxna trädgårdar som bidrar till att ge ett intryck av natur och grönska. Kyrkbybadet vid Ljusnan är tillgängligt för allmänheten och runt Kyrkön finns naturstigar. Nedanför kyrkogården ligger ett parkliknande, promenadvänligt område.  
	Naturmark och åkermark är mycket närvarande i stora delar av samhället. I Järvsö hålls varje vår ”Röjardagar” då ortsbefolkningen hjälps åt att rensa och röja tätortsnära strandområden, dikesrenar och mindre 
	skogspartier från sly och gräs. Det bidrar till upplevelsen av det öppna landskapet utmed genomfarten. 
	 
	Doktorsparken 
	Riksintressen 
	Naturvård 
	Stora områden i centrala Järvsö är utpekade som ett riksintresse för naturvård. Här pekas Ljusnan och det omgivande öppna jordbrukslandskapet ut, tillsammans med de omgivande höga skogklädda bergen. Öjebergets brant ner mot samhället är särskilt viktig för landskapsbilden. 
	 
	Öppna landskap 
	 
	Natura 2000 
	Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Den del av Kyrkön som är ett natur-reservat är utpekat som ett område för Natura 2000. 
	 
	Friluftsliv och turism 
	Riksintressen för friluftslivet täcker hela dalgången öster om Öjeberget, med Järvsö tätort och vidare över jordbruksmarken och skogen på östra sidan Ljusnan. Riksintresset skyddar allmänhetens möjlighet till att fritt vistas i naturen för naturupplevelser och rekreation. Turismens och friluftslivets intressen har företräde vid exploatering. 
	 
	Den kommunala badplatsen vid Ljusnan 
	Kulturmiljövård 
	Stora delar av tätorten är även klassad som ett riksintresse för kulturmiljövård. För Järvsös del innebär det att både resterna av det gamla odlingslandskapet och den äldre hälsingegårdsbebyggelsen är nationellt värdefulla. 
	 
	1800-tals gård i centrum, Anners Pers 
	  
	Kommunikationer 
	Riksvägen och järnvägen är av riksintresse för kommunikationer och viktiga länkar för kommunens och ortens kontakter med omvärlden. 
	 
	Järnvägsövergång Stationsgatan/Stenevägen 
	 
	 
	 
	 
	  
	Bebyggelse 
	  
	Järvsö tätort 
	Järvsö Centrum ligger på båda sidor om Turistvägen (riksväg 83) och Stationsgatan där den övervägande delen av ortens handel och service är koncentrerad. Genomfarten är smal och södra änden av gatan kantas av 2-våningsbyggnader, flera uppförda i traditionell panelarkitektur med ett småskaligt intryck. De modernare handelshusen är få, här finns några putsade 50-talsbyggnader med handel i bottenvåningen och ett par senare hallbyggnader med plåtfasader för livsmedel och järnaffär.  
	 
	Genomfarten genom centrum norrifrån 
	Bland viktiga karaktärsbygg-nader att peka ut finns Järvsö kyrka, som är en av Sveriges största landsortskyrkor. Den syns från de flesta håll i samhället där den tronar på krönet av åsen på Kyrkön.  
	 
	Järvsöbadens turisthotell - innergården 
	 
	Forslindska huset utmed genomfarten 
	Riksvägen är en gammal färdväg och utmed den kan man hitta flera värdshus och gästgiverier med långa traditioner. Järvsöbaden firade nyligen 100-årsjubileum, men har rötter i verksamheten som går ännu längre bak i tiden än så. Utmed genomfarten ligger även Öjeskolan, med byggnader från olika tidsåldrar, den första skolbyggnaden byggdes i slutet av 1800-talet och den senaste om- och tillbyggnaden skedde i början av 2000-talet. Genomfartens äldre handelshus ger centrum karaktär och intimitet.  
	 
	Det gamla Tingshuset, byggt på 1800-talets slut, har varit både polishus, kommunkontor och bibliotek. Det är idag en privatbostad men har fått behålla sin exteriör och sin karaktär av offentlighet. Den ligger inte utmed genomfarten men är betydelsefull för förståelsen av olika tider i samhällets utveckling. Flera välskötta, traditionella gårdar av hälsingestil ligger inne i tätorten och utgör fina exempel på lokal byggnadstradition. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	På östra sidan älven ligger Stene Gård som är ett kultur- och hantverkscentrum. Gården byggdes upp under andra halvan av 1800-talet och inrymde bland annat gästgiveri och apotek, förutom alla övriga verksamheter som traditionellt hörde till ett självhushåll från tiden. 
	 
	Kyrkstallar vid Ljusnan 
	I Stene ligger också mycket tidig bebyggelse, bland annat kyrkstallarna, Brostugan som varit gästgiveri och hälsingegården Kristofers. 
	Inne i tätorten är villabebyggelsen dominerande. Här finns egna hem från alla tidsåldrar – både gammal jordbruksbebyggelse som styckats av från jorden och gått upp i tätortskvarteren och modernare villakvarter från hela 1900-talet. 
	 
	70-tals villa på Öjevägen 
	Flerfamiljshus ligger i småskaliga områden med få hus i högst tre våningar i varje grupp. Det kommunala bostadsbolaget äger flera av hyreshusen. Här finns ett område med 2-våningshus från 50-talet utmed genomfarten och ett tidstypiskt 60-talsområde med 3-våningshus i Grytan. Ett par av 
	husen i Grytan revs i början av 2000 då bolaget hade svårt att hyra ut lägenheterna.  
	Ett par mindre hyresfastigheter och några bostadsrätter har uppförts under 1990- och 2000-talet, annars är tillgången på moderna attraktiva lägenheter begränsad.  
	 
	Ljusdalshem – hyreslägenheter i centrum 
	I takt med befolkningens ökade medelålder uppstår en efterfrågan på lokala lösningar på senior- och trygghetsboende. Kommunen byggde ett nytt omsorgsboende på 1990-talet, men pensionärsorganisationerna efterfrågar flera typer av boenden, inklusive marknära boende, i centrala lägen inom gångavstånd till handel och service. En undersökning som den lokala Rotaryklubben genomförde, 2005, bland utflyttade, äldre Järvsöbor i Mälardalen, indikerade att ganska många var öppna för möjligheten att återvända om det er
	En ökning av efterfrågan på turistboende har gjort att huspriserna i Järvsö stiger särskilt i de centrala och backnära områdena. Inom Järvsö tätort finns inga stora exploateringsbara markområden utan möjligheterna till en expansion av byggnadsbeståndet ligger i att förtäta den befintliga bebyggelsen. Ljusdalshem AB äger mark i Grytan där några hus rivits och kommunen äger några mindre markområden i centrala delar av Järvsö, men annars är exploateringsbar mark till största delen i privat ägo.  
	 
	Fritidshus vid Öjebacken - Vildmarksbyn 
	Ett tillskott av attraktiva boendeformer skulle kunna ge en positiv flyttkedja som frigör gårdar och villor för fritidsboende och barnfamiljer. Lägenheter som är lämpliga för ungdomar, både ur pris- och storleksaspekter, saknas helt i Järvsö.  
	Tätortsnära byar 
	Byarna utmed riksvägen, från Nybo i söder till Skästra o Skriksvik i norr, ligger så tätt att de för en besökare flyter ihop med centrala Järvsö till en enhet, även om ortsborna fortfarande är medvetna om sin bytillhörighet och bevarar olika karaktärsskillnader och traditioner. I de flesta av byarna har en del nyare villabebyggelse smugit sig in, men den övervägande delen av bebyggelsen är utförd med traditionella material, former och färger och upplevelsen av bebyggelsen i Järvsö är en väl sammanhållen hel
	 
	Norrvåga radby 
	Inte heller i de omgivande byarna finns lediga bostäder i någon betydande omfattning. En del möjliga lägen för förtätning finns i anslutning till befintlig bebyggelse och befintlig infrastruktur.  
	Fritidshus 
	Fritidshusbebyggelse finns på många platser i och runt om tätorten. Ofta ligger den blandat med permanentbebyggelsen och utgör en del av ett levande samhälle. Rena fritidshusområden finns i anslutning till Öjebergets skidanläggningar både på norr och söder och på toppen, och de områdena är föremål för ytterligare planläggning och utbyggnad. Inom näringen finns en stark önskan om nya områden för en kraftig expansion av antalet turistbäddar. Ett backnära läge med möjlighet till skidåkning från husknuten, ”ski
	 
	Top Resort på Öjeberget 
	Kulturvärden i bebyggelsen 
	Länsmuseet i Gävleborg har sommaren 2013 uppdaterat kulturmiljöer och bevarandevärd bebyggelse som pekats ut i Järvsös översiktsplan från 1988. En del nya miljöer har pekats ut som innehåller bebyggelse som man idag värderar annorlunda än för 30 år sedan. En del av de områden som togs med då har också utgått på grund av att den bebyggelse som pekats ut har byggts om eller rivits och förändrats så att dess värden har försvunnit. I Järvsö finns flera mycket speciella och värdefulla byggnader och sammantaget ä
	 
	Gamla Sockenmagasinet 
	 
	Bland övriga utpekade byggnader finns 14 olika byggnadskategorier representerade. Förutom de kategorier vi vanligen ser som bevarandevärda nämns jordbrukets ekonomibyggnader som härbren och logar, moderna kyrkobyggnader och samlingslokaler, fritidshus samt industribyggnader av modernare snitt.  
	 
	 
	 
	 
	 
	Världsarvet Hälsingegårdar 
	2012 utnämndes Hälsingegårdarna, eller som det heter i världsarvsnomineringen ”Decorated Farmhouses of Hälsingland”, till ett av UNESCOs världsarv. I nomineringen för Hälsingegårdarna tog man fasta på den särpräglade inredningskulturen där det var vanligt att bygga speciella salar, ja hela hus enbart för fester och kalas. Rummen inreddes av målare från Hälsingland och Dalarna i olika stilar och moden, med motivmålningar, schabloner, marmorering och stänkmålning. Interiörerna utfördes under tiden 1800-1870, 
	Skydd av värdefull bebyggelse 
	Bebyggelse med kulturhistoriskt värde kan skyddas i detaljplan eller med områdesbestämmelser. Länsstyrelsen kan peka ut statliga byggnadsminnen av byggnadsverk som är unika nationellt sett. Stene Gård och Kristofers omfattas av områdesbestämmelser som ställer krav på renovering, ny- och ombyggnad inom avgränsningen. Andra byggnader som det gamla stationshuset och Forslindska huset har skyddsbestämmelser i detaljplan som hindrar rivning och förvanskning, men de flesta byggnader inom Järvsö som pekas ut av Lä
	 
	Infocentrum Världsarvsgårdar – Stene Gård 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                                                                                                                                                              
	 
	  
	Trafik och kommunikationer 
	 
	 
	Barriäreffekt och livsnerv 
	Riksväg 83 sträcker sig i nord-sydlig riktning genom kommunen och utgör genomfartsled och centrumgata i Järvsö tätort. Genomfarten är säsongsvis hårt belastad med turisttrafik och tung trafik som samsas med lokalbilism, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter i det smala gaturummet. 83-an är tillsammans med järnvägen av riksintresse för kommunikationer vilket bland annat innebär att framkomligheten på dessa transportvägar inte får försvåras eller hindras. Båda lederna är också utpekade primärleder för far
	 
	Vägreservatets början efter Kramsta 
	Ett vägområde för det finns avsatt öster om Järvsös centrum. Den föreslagna dragningen innefattar 2 planskilda korsningar med järnvägen, något som saknas i dagsläget. Vägreservatet ligger i de mest natursköna områdena genom Järvsö, över Järvsöbadens golfbana, förbi kyrkan och över det öppna landskapet i dess närhet. 
	Järnvägen är betydelsefull för ortens koppling, och tillgänglighet, till övriga riket. Flera dagliga avgångar och ankomster ger Järvsöborna möjlighet till dag- och veckopendling ända ner till Mälardalen. Ur besöksnäringssynpunkt ger tåget möjlighet till direktkoppling bland annat till Arlanda flygplats. Norra stambanan är högt utnyttjad och trafikeras både av gods- och persontransporter. 
	Trafikverket är huvudman för både riksvägen och järnvägen. Dragningarna är kraftiga barriärer i samhället samtidigt som de är otroligt viktiga livsnerver för kommunens kontakter med omvärlden. Ett flytt av riksvägen till det nya läget skulle innebära att mycket av den genomfartstrafik som kommer Järvsö till del idag skulle försvinna samtidigt som centrum skulle kunna få en bättre och mer attraktiv miljö.  
	 
	Riksvägen förbi Doktorsdammen mot norr 
	Allmänna kommunikationer 
	Busstrafiken i kommunen har stor betydelse för befolkningens möjligheter att nå olika målpunkter utan bil. Underlaget för en tät lokaltrafik är dock svagt eftersom de flesta har egen bil och befolkningen är så utspridd. Förbindelsen mellan Ljusdal och Järvsö är god tack vare både buss- och tågförbindelser. Busstider har koppling till skoltider och turer mellan byarna finns sällan kvällstid. För Järvsös besöksnäring finns en efterfrågan på lokala kommunikationer. För turister som reser med tåg finns få möjli
	Lokalgator och parkeringsplatser 
	Järvsös lokalgatunät ägs till stora delar av en vägförening, men drifts- och underhållsansvaret ligger hos kommunens Gata/Parkenhet. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Järvsö har många besökare under hela året. Vissa tider är det dock toppar vilka det är svårt att dimensionera olika behov för. Det råder brist på centrala parkeringsplatser. De platser som finns ligger utspridda i små enheter, med dålig hänvisningsskyltning. 
	Icas pågående ombyggnad innebär att tillhörande parkering byggs ut och Trafikverket anlägger nya långtidsplatser för personbilar utmed Stationsgatan, men det saknas en strukturlösning för parkering som kan vara ett positivt tillskott i stadsbilden under både hög- och lågsäsong. 
	Rastplatser och informationstavlor 
	Det saknas parkeringar för husbilar och husvagnar i centrum. Den kategorin av besökare har också behov av rastställen med möjlighet till vattenpåfyllning och latrintömning. Söder om Järvsö, vid Nybo, finns en rastplats med en informationstavla men helt utan övriga faciliteter. Platsen ligger strax efter ett backkrön vid en upplagsplats och lockar inte till besök. 
	 
	Rastplats vid Nybo 
	Gång- och cykeltrafik 
	En sammanhängande cykelled mellan Ljusdal – Järvsö – Nybo finns utpekad i kommunens översiktsplan. Lokalt inom Järvsö finns ett begränsat gång- och cykelledsnät, som binder ihop ortens viktigaste angöringspunkter. Säkerheten runt genomfartsleden för oskyddade trafikanter är relativt god med gångbanor på båda sidor av Turistvägen även om problem kan uppstå när man ska korsa gatan. Ur folkhälsosynpunkt är den dagliga motionen en viktig nyckel till god hälsa och att underlätta för separerad gång- och cykeltraf
	Tillgänglighet 
	Genom det befintliga vägnätet har man relativt god tillgänglighet inom och till hela tätorten. Järnvägsövergångarna är inte planskilda, vilket försvårar framkomligheten för Räddningstjänsten. Det bildas också köer runt övergångarna under bomfällningarna, vilket sker förhållandevis många gånger varje dygn. I de befintliga övergångslägena är det problem att lösa en planskildhet. Det finns en äldre passage under järnvägen från Kyrksjönäsvägen vid Norrvåga som kan ta personbilstrafik. Den passagen har utvecklat
	 
	  
	Befolkning 
	Struktur 
	I Järvsö tätort med närliggande byar finns ca 2 400 bofasta invånare. Hela kommunen har en folkmängd på knappt 19 000 invånare. Befolkningstätheten i kommunen är 3,5 invånare per kvadratkilometer. 
	Kommunens befolkning minskar varje år, även i Järvsö sker en minskning även om invånarantalet varit ganska stabilt de senaste åren. En orsak till minskningen beror på att befolkningen utgörs av en hög andel äldre och en minskning sker av de yngre ålderskategorierna. Knappt 25 % utgörs av ålderskategorin 65 år och äldre, medan drygt 10 % utgörs av barn mellan 0 och 6 år. Medelåldern i kommunen ligger på 45 år. 
	Jämförelser med andra orter i regionen kan göras. Gävle har en befolkningstäthet på 59,6 inv/km2, en medelålder på 41,3 år och där 19,4 % av befolkningen är 65 år eller äldre. För Hudiksvall är motsvarande siffror 14,7 inv/km2, en medelålder på 43,8 år och 23,1 % av befolkningen är över 65 år. 
	Utveckling 
	I kommunens översiktsplan finns ett mål att befolkningen ska växa, det är även ett regionalt mål. En stor del av den ökningen kan förväntas ske via inflyttning, i huvudsak i anslutning till utvecklingen av besöksnäringen. Järvsö har goda förutsättningar för att utöka utbudet av turistattraktioner och antalet gästnätter. Lokalt har Järvsörådet ett visionärt mål om en befolkningsökning på 100 personer om året under 15 år.  
	  
	Analys av livsmiljön 
	  
	 
	Medborgarinflytande 
	För medborgarnas möjlighet till inflytande finns ett antal kommunala råd.  
	 FolkhälsoBRÅ 
	 FolkhälsoBRÅ 
	 FolkhälsoBRÅ 

	 Ungdomsrådet 
	 Ungdomsrådet 

	 Rådet för funktionshinder 
	 Rådet för funktionshinder 

	 Lokala pensionärsrådet 
	 Lokala pensionärsrådet 


	Järvsörådet är ett forum som i princip fungerar som en kommundelsnämnd och håller sammanträden varje månad. Det finns ett stort engagemang hos Järvsös befolkning både i stora och små frågor. Viljan att investera ekonomiskt i lokala projekt är god, exempelvis byggdes hockeyarenans överbyggnad till största delen med lokalt insamlade medel. 
	 
	Järvsö Arena 
	Tillgänglighet  
	Tillgängligheten för funktionshindrade inom Järvsö tätort varierar. Offentliga byggnader och miljöer har anpassats efter Boverkets riktlinjer för ”Enkelt avhjälpta hinder”, men många byggnader är äldre och någon anpassning har inte kunnat ske på ett enkelt sätt.  
	Terrängen i och runt Järvsö är starkt kuperad med stora höjdskillnader mellan älv och berg, så det kan många gånger vara svårt och tröttsamt för äldre och funktionshindrade att bekvämt ta sig runt i byn. Avstånden mellan olika målpunkter är också ganska stora så tillgången till bil är väsentligt för de flesta. 
	Vägnätet för gång och cykeltrafik är av stor betydelse för tillgängligheten för barn och ungdomar. Ur folkhälsoperspektiv är det också mycket viktigt att underlätta för människors möjligheter till vardagsmotion. 
	Trafikverket och kommunen verkar gemensamt för att säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter ska förbättras. Gångbanor utmed Turistvägen har breddats och kompletterats med fler övergångsställen. Under 2013 har en gång- och cykelväg byggts upp mot Öjebackens norra sida för att till exempel skidåkare som kommer med tåg till orten ska kunna gå upp till liftstationen på ett säkert sätt.  
	Mötesplatser 
	För besökare finns inga centralt belägna torg- eller parkytor att stanna upp på, vilket innebär att centrum kan upplevas som lite folktomt och svårtillgängligt. ICAs parkeringsyta framstår idag som centrums mest betydelsefulla mötesplats. Biblioteket ligger ganska långt från själva centrum och blir då inte den självklara mötesplats det skulle kunna utvecklas till om det låg i anslutning till stations och butiksstråket.  
	Resecentrum vid stationen inhyser Turistbyrån. Utanför ligger en större sammanhängande parkeringsyta som en utvidgning av gaturummet, och 
	Trafikverket bygger ut långtidsparkeringar i kvarteret för att underlätta för dagpendling med tåg. I bebyggelsen runt stationer finns även ett par serveringar och någon butik, men kopplingen till genomfarten, som är huvudstråket i byn, känns ändå svag. De som rör sig här är mest pendlare på väg och ingen som stannar upp för att mötas. 
	 
	Turistbyrån 
	För ungdomar finns en fritidsgård, Metro, i anslutning till Öjeskolans område. 
	 
	Öjeskolan 
	Arbetstillfällen 
	En stor del av Järvsös befolkning är sysselsatta inom besöksnäringen i egna verksamheter eller som anställda. Arbetstillfällena är ofta av säsongskaraktär och är viktiga för ungdomar. En del företagare driver egna besöksverksamheter samtidigt som de har en anställning. Möjligheterna till dagpendling med X-tåget gör att man kan bo i Järvsö men ha arbete på annan ort. 
	Mekanindustrin är stark i hela kommunen. Ett av de största företagen i branschen är Mekanotjänst som startade sin verksamhet i Järvsö under 1970-talet. Företaget är en av kommunens största arbetsgivare och har huvudkontoret placerat i Järvsös industriområde. Industriområdet etablerades på 50-talet och är idag i princip fullt utbyggt. Möjligheterna att expandera hindras bland annat av det vägreservat som ligger nedanför industriområdet. Direkt öster om järnvägen ligger gamla godsmagasin och mindre industriby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I Järvsö finns flera aktiva jord- och skogsbruk som bedriver djurhållning och brukar jorden inne i och i anslutning till tätorten. 
	Många arbetstillfällen för ortens befolkning finns inom offentlig förvaltning och service, skola och barnomsorg, sjukvård och handel.  
	Service 
	Handel 
	Utmed Turistvägen ligger ett fåtal mindre affärshus med ett varierat utbud. ICA finns i centrum och där har en utbyggnad av butiken påbörjats under sommaren 2013. Efterfrågan på varor varierar med turistsäsongerna men det finns en allmän uppfattning i Järvsö att ytterligare dagligvarubutiker behövs. Apotek finns i centrum och Ica har också en viss försäljning av läkemedel. Järnaffären är utskänkningsställe för Systembolaget. Här finns även florister, second hand-butiker, sport- och fritidshandlare och några
	Shopping har utvecklats som en del av aktivitetsutbudet för besöksnäringen, men där har Järvsö begränsade möjligheter till en större expansion. I linje med den samverkanstanke som finns mellan kommunens tre tätorter är det Ljusdal som är centrum för handel och service och det är enkelt att ta sig till Ljusdals centrum med både bil, buss och tåg. 
	Skola, omsorg  
	3 skolor räknas till Järvsös rektorsområde; Öjeskolan med årkurserna 0-9, Nybo skola 0 – 6 samt Nors skola som idag är ett personalkooperativ med årskurserna 0 – 6. Förskolor finns bland annat i anslutning till skolorna. Det finns utöver det flera kooperativa förskolor och familjedaghem i Järvsö. 
	Vård och omsorgsboende för äldre finns på Öjegården och Björkbacka. Järvsö Dagverksamhet finns som ett komplement till hemtjänsten för den som behöver stimulans och social samvaro. 
	Hälso- och sjukvård 
	Järvsö har en vårdcentral som finns i anslutning till Öjegårdens lokaler. 
	 
	Öjegårdens entré 
	Folktandvården har en filial i lokaler vid Öjeskolan. 
	  
	VA, avfall 
	Ljusdal Energi AB ansvarar för vatten- och avloppsnätet i Järvsö. Det bedöms vara i gott skick och dimensionerat för den expansion inom turismen som kan förutses i dagsläget. En utredning pågår om möjligheten att införliva Öjebergets nuvarande fritidsanläggningar i verksamhetsområdet. Vid en ytterligare expansion av turistboende, kommer troligtvis näringsidkarna själva att få ansvara för utbyggnaden av VA inom eventuella stugbyar.  
	 
	Förpackningsinsamling vid järnvägen 
	FTI (förpackningsinsamling) ansvarar för två stationer i Järvsö, en öster om Järvsö Jern, strax före järnvägsövergången samt en mindre insamlingspunkt vid Nybo. För återvinning hänvisas till den kommunala anläggningen som finns i Ljusdal. 
	Fritid  
	Sport 
	Järvsö har ett stort utbud av både sommar och vintersporter. Här finns många aktiva idrottsföreningar. Strandvallen är kommunens friidrott- och fotbollsområde. Stora verksamheter på orten är naturligtvis inom skidsporterna där Öjebacken står i centrum, även om längdskidåkningen också är betydande. Fotbollen är en viktig ungdomsverksamhet där det finns spelmöjligheter både på Strandvallens idrottsområde, i Skästra och i Nor. Ungdomarna själva har önskemål om att all fotboll ska samlas på ett utbyggt idrottso
	Järvsö Ridcentrum ligger i Kusmyra öster om Stene Gård där en privat aktör under många år bedrivit lektionsridning under terminerna och lägerverksamhet under sommarlovet. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Järvsö Ridcentrum i Kusmyra 
	Kultur 
	Järvsös biblioteksfilial ligger inne i Öjeskolan. Biblioteket har små utrymmen och utredningar pågår för en alternativ lokalisering. I Järvsöfolkan finns bio och i Träteatern på Stene Gård brukar det sättas upp spännande teaterföreställningar sommartid. I Järvsö finns ett rikt musikliv med stark förankring i folkmusiken, här finns körer och amatörteater, konstnärer och konsthantverkare som även bedriver kursverksamheter och många föreningar som sysslar med olika kulturaktiviteter inom musik och konst. 
	 
	Järvsöfolkan 
	Nöjesliv 
	Restauranger 
	Det finns flera restauranger utmed genomfarten. Bredden på utbudet är stort. Järvsöbadens smörgåsbord är vida känt och vid stationen finns numera ett permanent gatukök som säljer riktig thai-take away. Lill-Babs caffär serverar hembakat och räkmackor till en strid ström av turister och Condis är ett populärt ”hang-out” för både yngre och äldre Järvsöbor. I anslutning till backområdet både på norr och söder finns också serveringar som riktar sig till verksamheternas besökare. 
	Nattliv 
	Järvsö lever upp under turistsäsongerna sommar och vintertid. Då ser man mycket folk i rörelse och restaurangerna är ofta fullsatta och det är gott om uppträdanden och after-ski evenemang. Under resten av året finns ett stabilt utbud av pubkvällar, konserter och evenemang och ibland är det dans på Folkan. 
	Viktiga slutsatser 
	 Det lokala engagemanget är värdefullt. Det är samtidigt viktigt att man känner delaktig i hela kommunens utveckling. 
	 Det lokala engagemanget är värdefullt. Det är samtidigt viktigt att man känner delaktig i hela kommunens utveckling. 
	 Det lokala engagemanget är värdefullt. Det är samtidigt viktigt att man känner delaktig i hela kommunens utveckling. 

	 En mötesplats för besökare och lokalbefolkning behövs. En central torgbildning som ansluter centrum med stationen och resecentrum skulle ge besökare möjlighet att stanna upp. Läget för biblioteket bör utredas för hela ortens behov. 
	 En mötesplats för besökare och lokalbefolkning behövs. En central torgbildning som ansluter centrum med stationen och resecentrum skulle ge besökare möjlighet att stanna upp. Läget för biblioteket bör utredas för hela ortens behov. 

	 Ortens möjlighet att erbjuda arbetstillfällen är väsentlig för en expansion. Särskilt viktigt är det att skapa arbetstillfällen för ungdomar.  
	 Ortens möjlighet att erbjuda arbetstillfällen är väsentlig för en expansion. Särskilt viktigt är det att skapa arbetstillfällen för ungdomar.  

	 En möjlig utveckling av industriområdet bör utredas och befintliga detaljplaner ses över för att medge nya verksamheter. Ytterligare lägen för handel inom centrum bör utredas. 
	 En möjlig utveckling av industriområdet bör utredas och befintliga detaljplaner ses över för att medge nya verksamheter. Ytterligare lägen för handel inom centrum bör utredas. 

	 Servicen för den bofasta befolkningen är betydelsefull för att den i sin tur ska kunna ge besökare ett bra bemötande och ett gott intryck av. 
	 Servicen för den bofasta befolkningen är betydelsefull för att den i sin tur ska kunna ge besökare ett bra bemötande och ett gott intryck av. 


	Analys av Järvsös roll och förhållande till omgivningen 
	Regionen och länet 
	Ljusdals kommun ingår i den region som utgörs av Gävleborgs län med residensstaden Gävle. Länet omfattar landskapen Gästrikland och Hälsingland med sina olika karaktärer. Hela regionen har tappat i befolkning under senare år. Det beror på att dödstalen är högre än födelsetalen även om inflyttningen i vissa kommuner är större än utflyttningen. Regionen profilerar sig mot Mälardalsregionen som ”närområde” för turism. Järvsö ligger 32 mil norr om Stockholm och via E4 och riksväg 83 går det att köra bil från hu
	  
	 
	 
	Järvsös läge i Sverige 
	 
	  
	Att profilera Hälsingland och att stärka samarbetet mellan kommunerna i länet skulle kunna gynna Ljusdals kommun. Det handlar då särskilt om infrastrukturfrågor och om besöksnäringen med vinterturismen och hälsingegårdarna som bas för utvecklingen. 
	 
	Öjebergets vintercamping 
	Riksväg 83 passerar genom Järvsös tätort och klassas som regionalt stråk som utgår från E4 strax norr om Tönnebro och viker av i nordvästlig riktning mot Bollnäs. Vägen följer sedan Ljusnans västra sida upp till Ljusdal, korsar älven och fortsätter mot Härjedalen och Jämtland. Vägens viktigaste funktion är att binda samman inland och kust och har stor betydelse för inlandets transporter samt för turism och friluftsliv.  
	Fjällvägen är ett samarbetsprojekt mellan inblandade regioner och kommuner, Trafikverket och näringsidkare utefter 83:an mellan Tönnebro och fjällvärlden. Projektet syftar till att förbättra vägstandard, korta restider och att lyfta fram turistmål och verksamheter utmed sträckan. 
	Tätortstriangeln 
	 
	Både lokalt och regionalt ser man Järvsö som en resurs för att bredda omvärldens intresse för Hälsingland och regionen. De tre tätorterna inom ”tätortstriangeln” har olika profiler som, enligt översiktsplanens intentioner, ska stärkas.  Samverkan kan ske genom att utnyttja särarterna och orterna ska komplettera varandra, varvid Järvsös profil ska stärkas vad gäller kultur, fritid och turism och då såväl vinter- som sommarturism. Ljusdal profileras som handels- och servicecentrum och Färilas profil ska stärk
	Kända Järvsöbor 
	En av ortens mesta kända ambassadörer är Barbro ”Lill-Babs” Svensson, som sällan försitter ett tillfälle att lyfta hemorten i mediesammanhang. Bland andra riksbekanta profiler med koppling till Järvsö kan räknas:  
	Gus Dahlström, skådespelare 
	Cissi Ramsby, artist 
	Bengan Janson, dragspelare och artist 
	Malin Berghagen, skådespelare 
	Järvsöfaks, travhäst 
	Jan-Olov Persson, travtränare 
	Per Nilsson-Öst, konstnär  
	Tommy Nilsson, sångare 
	  
	      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A                          
	Järvsö är välkänt i turistsverige och besöksnäringens stora fokus ligger idag på vinter och skidåkning. Järvsöbacken är Sveriges 11:e mest besökta skidanläggning och hade under säsongen 2011-2012, 169 000 besökare. Även sommaraktiviteterna utvecklas och 2010 invigdes Järvsö Bergscykel Park där man cyklar utför på mountainbikes. Parken fick under första året 2 500 besökare och blev Sveriges tredje mest besökta cykelpark sedan har besökarantalet fyrdubblats på tre säsonger till 10 000.  
	När orten förbereds för en kraftig expansion av antalet besökare och turistbäddar är det mycket viktigt att peka ut vilka värden som profilerar Järvsö och vad som måste bevaras. Småskaligheten inom centrum och den genuina bykänslan är två sådana värden som hela tiden måste vägas mot expansion och utbyggnad. Det är viktigt att peka ut exploateringsområden i lägen där kulturmiljö och bevarandevärd bebyggelse inte påverkas negativt, samtidigt som närheten till centrum och befintlig service tas i beaktande. Exp
	 
	                   Klippstigen från Öjeberget ner mot centrum 
	Starka och svaga sidor – en utvärdering av analyserna 
	Starka sidor 
	 Orten har fantastiska natur- och kulturvärden 
	 Orten har fantastiska natur- och kulturvärden 
	 Orten har fantastiska natur- och kulturvärden 

	 Här finns redan ett rikt utbud av aktiviteter, både inom fritids- sport- och kultursektorn 
	 Här finns redan ett rikt utbud av aktiviteter, både inom fritids- sport- och kultursektorn 

	 Många eldsjälar arbetar för en gemensam framtid och utveckling 
	 Många eldsjälar arbetar för en gemensam framtid och utveckling 

	 Strategiskt läge i Sverige med relativ närhet till Mälardalsregionen och internationella kommunikationer 
	 Strategiskt läge i Sverige med relativ närhet till Mälardalsregionen och internationella kommunikationer 

	 Järvsöbackens skidområde som har goda möjligheter att växa till sin dubbla storlek med avseende på nerfarter och möjliga turistbäddar 
	 Järvsöbackens skidområde som har goda möjligheter att växa till sin dubbla storlek med avseende på nerfarter och möjliga turistbäddar 

	 Världsarvet Hälsingegårdar som kan generera en ny kategori av besökare och innebära en ökning av sommarturismen 
	 Världsarvet Hälsingegårdar som kan generera en ny kategori av besökare och innebära en ökning av sommarturismen 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Svaga sidor 
	 Befolkningsutvecklingen har hittills varit vikande med en åldrande befolkning 
	 Befolkningsutvecklingen har hittills varit vikande med en åldrande befolkning 
	 Befolkningsutvecklingen har hittills varit vikande med en åldrande befolkning 

	 Kommunens möjlighet att ge ekonomiskt stöd förbesöksnäringens utveckling är begränsad, vilket kräver stora privata investeringar 
	 Kommunens möjlighet att ge ekonomiskt stöd förbesöksnäringens utveckling är begränsad, vilket kräver stora privata investeringar 

	 Bankernas ekonomiska tilltro till regionen är svag 
	 Bankernas ekonomiska tilltro till regionen är svag 

	 Långa avstånd mellan målpunkter ger dålig lönsamhet för allmänna kommunikationer  
	 Långa avstånd mellan målpunkter ger dålig lönsamhet för allmänna kommunikationer  

	 Den styrka som de engagerade eldsjälarna utgör innebär också en svaghet eftersom verksamheten ofta står och faller med dem.  
	 Den styrka som de engagerade eldsjälarna utgör innebär också en svaghet eftersom verksamheten ofta står och faller med dem.  


	Rekommendationer  
	 
	Läge för Järvsö Torg? 
	Kommunen kan stötta orten med planering och underlagsmaterial. En satsning på Järvsö och besöksnäringen kan ge eko i hela kommunen. Kopplingen inom tätortstriangeln bör förstärkas. 
	Ett alternativ till riksvägens genomfart genom centrum bör studeras. En dragning utmed Stationsgatan skulle ge möjlighet att utveckla Turistvägen med handel och mötesplatser utan att genomfartstrafiken dras för långt utanför centrum. Kopplingen mellan centrum och Resecentrum bör förstärkas och tydliggöras. 
	Om det gamla vägreservatet försvinner öppnas nya möjligheter upp för bostadsetableringar och en expansion av industriområdet. 
	Centrum skulle berikas genom någon form av torg bildning, en central plats som öppnar upp gatan och inbjuder till att stanna upp och vistas här under en kortare eller längre period. Här bör finnas möjlighet till planteringar, sittplatser och klimatskydd.  
	Runt torget bör man försöka lokalisera ytterligare småskalig handel med lokalt utbud av närproducerade varor. Ett läge för ytterligare dagvaruhandel bör studeras och Systembolaget skulle kunna öppna en filial på orten för att stötta besöksnäringen. 
	Parkeringsplatser eller god skyltning till möjliga p-ytor är viktigt för att passerande trafik ska kunna stanna till på ett smidigt och säkert sätt. Information och service i anslutning till parkeringsytorna bör utvecklas. 
	Trygghetsaspekten för oskyddade trafikanter i centrum är viktig liksom tryggheten för de som rör sig här nattetid och efter mörkrets inbrott. Belysningen av de offentliga rummen bör studeras för en attraktiv miljö. 
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