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Dialogmöte syftar till ett 

möte öppet för alla som 

vill påverka utvecklingen 

i sin kommun. Tanken 

är att frågor, synpunkter 

och förslag kring framtida 

planering ska diskuteras.

Dialogmöte
Som ett tidigt steg i processarbetet med en ny översiktsplan för 

Vindelns kommun genomfördes tre dialogmöten under februari 2013. 

Mötena hölls i Granö, Vindeln och Hällnäs med syfte att stödja det 

lokala utvecklingsarbetet. Kommuninvånare, näringsliv och föreningar 

bjöds in för att lämna synpunkter och förslag på hur kommunen kan 

utvecklas och vad som är viktigt att ta med i utformningen av Vindelns 

nya översiktsplan.

Dialogmötena inleddes med en inspirationsföreläsning med syfte 

att provocera och inspirera deltagarna. Föreläsningen presenterade 

underlag gällande befolkningsutveckling och ifrågasatte vad det 

är för bild Vindelns kommun vill förmedla som bidrar till ökad 

attraktivitet och utveckling. Därefter fick deltagarna en presentation 

av översiktsplanearbetet och en inledning till grupparbetet. Deltagarna 

delades in i mindre grupper och en sekreterare utsågs vid varje bord. 

På borden fanns kartor och ett antal frågeställningar som grupperna 

diskuterade. I denna bilaga redovisas de synpunkter och förslag som 

framkom på de olika mötena.
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Dialogmöte Granö 
Datum: 2013-02-21
Plats: Granö skola
Ca. 45 deltagare (samt kommunrepresentanter)

Nya bostadsområden
Under mötet uttrycktes kritik angående strandskyddslagen, det 

finns en osäkerhet om Länsstyrelsen verkligen kommer upprätta 

LIS-områden i området. Om LIS-områden upprättas finns även 

funderingar angående vägarnas skick fram till dessa områden. Ett 

område som pekades ut som lämpligt att bebygga med fler bostäder 

är området ovanför skolan, Lönnberget. Området ligger nära service 

och strandskyddet behöver inte ifrågasättas då området inte är direkt 

strandnära, men på en höjd med god utsikt och i visuell kontakt med 

älven. 

Bygga nytt
Idag är det svårt att få banklån beviljat när någon vill bygga eller 

köpa nytt hus i området. Banken anser att marknadsvärdet på ett 

hus i området är för lågt och ett huslån innebär för stor osäkerhet. 

Ett förslag som framkom var att villor från inlandet kan flyttas till 

en ny plats, i Vindelns kommun, och på så sätt sänka kostnaderna 

för en ny bostad. Ett annat problem som beskrevs vid nyetablering 

av fastigheter var att Trafikverket vanligen inte beviljar nya 

väganslutningar till väg E12. Väg E12 är den huvudled genom orten 

som de flesta fastigheter ligger längs med. På mötet framkom även att 

fritidshusområden borde förberedas och anslutas till kommunalt VA-

nät så att de enkelt kan omvandlas till åretruntbebyggelse.

Marknadsföring av kommunen
De lägenheter som erbjuds i området idag är i dåligt skick och i behov 

av renovering. Det efterfrågas ett attraktivt boende för både unga och 

seniorer. Om lägenheter finns tillgängliga skulle detta kunna medföra 

att folk flyttar ut från sina hus och mer rörelse på bostadsmarknaden 

uppstår. För att skapa en god bostadsmarknad föreslås att kommunen 

marknadsför hus och tomter som är till salu eller lediga för uthyrning, 

exempelvis via kommunens hemsida. 

Kommunikation och service
Under mötet uttrycktes vikten av att boende och verksamma på orten 

stödjer de funktioner som idag finns i samhället. Stor vikt läggs vid att 

det finns tillgänglighet till bra service, skola, affär, kommunikationer 

och barnomsorg. En avsaknad av bussförbindelser upplevs, speciellt 

sedan dagtåg mellan Umeå och Lycksele börjat gå på bekostnad av 

busslinjer till och från Granö. Bussförbindelserna är sämre under 

sommaren vilket gör det svårt för exempelvis turister att ta sig till och 

från orten. 

Granö och Tegsnäset, Vindelns kommun. 
Lönnberget markerat.

Riksintressen

±
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Nära till naturen
Granö har storslagen natur och bra vandringsleder att erbjuda, 

en tillgång som bör nyttjas bättre. Ett förslag som framkom under 

mötet var att knyta ihop befintliga vandringsleder samt se till att 

övernattningsmöjligheter och servering finns i anslutning till lederna. 

De två hängbroar som finns i området bör knytas ihop med varandra 

och anslutas till ett regionalt nät av vandringsleder. Även bättre 

och fler cykel- och ridleder efterfrågas, exempelvis till Kussjön och 

Tuggensele. En önskan om att bygga en bro över till ön som finns 

direkt utanför Granö i Umeälven framfördes, för att skapa ett park- 

och friluftsområde i nära anslutning till bostäderna i tätorten.  

En strandpromenad längs med Umeälv efterfrågas.

Det togs även upp att olika tätorter och samhällen inom 

Vindelns kommun bör samarbeta och dra nytta av varandra i 

utvecklingsarbetet. Att även låta kommunen växa industriellt kan alla 

byar i kommunen dra nytta av. 

Kommentar
Det fortsatta arbetet med översiktsplanen kommer att ta hänsyn till 

idéer och förslag gällande placering av ny bebyggelse samt möjlighet 

till olika typer av bebyggelse. Detta för att skapa förutsättningar till 

en rörligare bostadsmarknad i Granöbygden. Infrastrukturfrågorna 

är också viktiga för bygden och möjligheter till kollektivtrafik är 

en förutsättning för bygdens möjligheter till utveckling. Att knyta 

samman goda kommunikationer med arbete, handel, besöksnäring 

och friluftsliv kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Naturen är 

en stor och viktig del av Granö och planeringen skall ta hänsyn till 

naturen och dess unika utbud. Friluftsområden ska enkelt kunna nås 

via cykel och till fots, samtidigt som de dagliga transporterna ska 

kunna ske i kombination av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

Diskussionsfrågor

-I vilka områden anser du det 
möjliga att bygga attraktiva 
bostäder eller fritidshus?
-Vad är ett attraktivt boende?
-Är det viktigt med bra 
busstrafik? Till och från vilka 
orter?
-Vilka faktorer är viktigast för att 
få en bra utveckling för besöks-
näringen till Granö?
-Varför ska människor flytta till 
Granö?
-Vad är bra?
-Vad kan bli bättre?
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Dialogmöte Vindelns tätort 
Datum: 2013-02-27
Plats: Vindelns folkhögskola
Ca. 25 deltagare (samt kommunrepresentanter)

Bostadsmarknaden
Många av de synpunkter och förslag som framkom under mötet i 

Vindeln handlade om boendesituationen på orten. Befolkningen i 

Vindelns tätort består av många äldre som ofta bor i egen villa eller 

gård. Det efterfrågas lägenheter som skulle passa som alternativ 

till detta vilket skulle innebära att hus frigörs och yngre kan flytta 

till de hus som då blir lediga. Det anses viktigt att nya lägenheter 

är anpassade för vem som ska bo där. Större lägenheter i bra skick 

och med ett attraktivt läge, nära till service och kommunikationer 

efterfrågas.

Världsledande industri
En hållplats för tåg efterfrågas på industriområdet i Vindeln. Vindelns 

kommun är den enda kommunen i länet som ökat antalet anställda 

inom industrin de senaste åren. Detta är något att vara stolt över och 

att visa upp. Det ifrågasattes om industriområdet kan utökas ännu 

mer. Industriområdet bör visas upp som det ledande teknologiska 

centrum det är, genom exempelvis en ny entré, namnbyte, tydligare 

skyltning och en generell ”uppröjning”.

Kommunikation
Transporter och infrastruktur är avgörande för industrins utveckling. 

Under mötet togs frågan upp om infarten till industriområdet vid 

bensinstationen OK då en smidigare och trafiksäkrare lösning önskas. 

Även frågan om Botsmarksvägens nya anslutning är aktuell och bör 

utredas. Järnvägskorsningen norr om samhället anses vara trafikfarlig 

och bör vara planskild. Pendlingen till Lycksele anses fungera 

dåligt. Bussar går endast under skoltider och tågtiderna anses dåligt 

anpassade. Även taxifrågan är olöst på orten, ingen taxiverksamhet 

finns att tillgå under helger eller på kvällar och nätter vilket gör 

viss kommunikation besvärlig. Cykelvägar är viktiga för alla som 

bor i samhället och det efterfrågas fler mer genomtänkta och bättre 

cykelvägar i anslutning till befintligt cykelvägnät. 

Vindeln tätort, Vindelns kommun.
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Marknadsföring
Under mötet togs vikten av marknadsföring upp. Det ansågs att 

Vindelns kommun är dålig på att sälja sig själv trots att man har en 

sådan enorm potential med pendlingsavstånd till Umeå, högteknologisk 

industri och vacker natur. För att människor ska välja att flytta till 

Vindeln måste orten och kommunen marknadsföras, exempelvis kan 

Vindeln profilera sig tillsammans med de världsledande teknikföretag 

som verkar i kommunen.

Stadskänsla
Vindelns tätort har dåligt kulturellt utbud då det saknas bio, 

dansställen mm. I kombination med att det går dåligt med tåg, 

buss och taxi till exempelvis Umeå, under kvällar och helger är det 

mycket svårt att ta del av regionens kulturutbud. Det efterfrågas mer 

händelser och ”stadskänsla” i centrum av Vindeln. Det framkom även 

under mötet att det råder delad syn på vad som är centrum i Vindeln.  

I centrum anses dagligvaruhandeln vara det viktigaste, viss handel 

kan ske utanför kommunen (exempelvis kläder), medan det anses vara 

mycket viktigt att exempelvis matbutiker finns kvar på orten.

Slutligen togs frågan om en ny entré till Vindelns tätort upp, en rejäl 

välkomstskylt vid infarten föreslås för att ge orten en möjlighet att 

profilera sig och sprida information.

Kommentar
I Vindelns tätort är det viktigt att ett tydligt centrum kan utgöra 

en mötesplats för medborgare. En centrumkärna med fungerande 

handel och kulturellt utbud är viktiga aspekter att ta med i det 

fortsatta arbetet med översiktsplanen. Nya bostadsområden i 

centrala delarna av Vindeln är även viktiga inslag för att skapa ett 

attraktivt centrum. Bebyggelsen i centrum skall vara varierande 

och bidra till ökad mångfald. Vindelns tätort ska fungera som en 

knutpunkt i kommunen. Goda kollektiva kommunikationer till Umeå 

och Lycksele samt övriga orter i kommunen behövs för att stärka 

Vindelns tätort. Inom tätorten är det viktigt med ett väl fungerande 

gång och cykelnät som är tillgängligt och säkert att använda. 

Det är viktigt att möjliggöra utveckling för den industri som 

verkar i Vindeln genom exempelvis god infrastruktur. Genom 

fysisk utformning och god planering kan Vindeln profilera och 

marknadsföra sig för att sprida en positiv bild av kommunen. 

Diskussionsfrågor

-I vilka områden anser du det 
möjliga att bygga attraktiva 
bostäder eller fritidshus?

-Vad är ett attraktivt boende?

-Är det viktigt med bra kommu-
nikationer?

-Vad är bra?

-Vad kan bli bättre?
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Dialogmöte Hällnäs
Datum: 2013-02-28
Plats: Hällnäs folkets hus
Ca. 15 deltagare (samt kommunrepresentanter)

Positiv information
I Hällnäs är befolkningen ung och aktiv vilket anses vara en bra 

förutsättning för vidare utveckling av orten. Under mötet diskuterades 

grundläggande förutsättningar för att vilja bosätta sig på orten; arbete, 

boende, service och fungerande kommunikationer anses viktigt. 

Under mötet i Hällnäs togs det också upp att det är viktigt för orten att 

Vindelns kommun satsar på de mindre orterna, samt sprider positiv 

information om orten.

Underlätta byggande
Även i Hällnäs upplevs det vara problem att få banklån till 

nybyggnationer av fastigheter. Frågan om kommunen kan ställa 

upp som borgenär vid lån ställdes? Kan kommunen underlätta på 

något annat sätt vid byggande? Exempelvis ekonomiska lättnader vid 

ansökan om bygglov. Möjligheten att bo på en stor tomt är attraktivt 

för många, vilket bör vara möjligt eftersom det finns gott om plats i 

området. Andelsboende eller annat tillfälligt boende efterfrågas för 

de som vill komma till området och exempelvis jaga, fira påsk eller 

vandra på sommaren. 

Nya bostadsområden
Nya områden som pekas ut som lämpliga att planera fler bostäder på 

är områden nära vatten eller på höjder med vacker utsikt. Områden 

som nämns för planering av nya bostadsområden eller förtätning  

är Hjuken, Lillsandsjön, Storsandsjön, Mjösjön, Kärleksudden, 

Bodarna, Djupsjö och området kring Hällnäs sanatorium.

Turism och handel
Genom att förbättra infrastrukturen ges bättre möjligheter till 

naturturism. Isälvsleden kan användas bättre genom exempelvis 

cykelleder, skogsturer och arrangerade fiskeresor i älvar, åar och sjöar 

kring området. Turister som vill bo på landet bör erbjudas denna 

möjlighet, exempelvis genom att Hällnäsbor hyr ut bagarstugor eller 

rum. Turistverksamheten och fritidsboende kan utvecklas mer vilket 

bidrar till att handeln kan fungera och utvecklas. Det bör möjliggöra 

för handelsträdgården att utvecklas mer exempelvis genom att  låta 

skolan och dagis ta del av verksamheten, och ur ett pedagogiskt 

syfte lära om entreprenörskap och lokalproducerad mat. Handeln 

inom lokalproducerade grödor och kött kan utvecklas mer genom 

exempelvis gårdsbutiker och närslakteri. 

Riksintressen

Hällnäs, Vindelns kommun.
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Kommunikation
Under mötet diskuterades infrastrukturen och kommunikationer 

i Hällnäs, exempelvis framkom önskemål om att tåget ska stanna i 

Åmsele samt att det ska finns busstrafik även utanför skoltimmarna. 

Det är väsentligt för orten att det finns bra tågförbindelser mellan 

Hällnäs, Vindeln, Umeå och även Lycksele. Kollektivtrafiken måste 

fungera från tågstationen i Umeå och ut i dess närområde för att 

tåg ska vara ett attraktivt val för pendling till Umeå. Frågan om 

kommunen kan subventionera tågbiljetter för nyinflyttade Hällnäsbor 

ställdes som ett sätt att etablera miljövänliga resmönster samt ett sätt 

att locka nya människor till orten. Kollektivtrafiken är viktig för orten. 

Vissa anser att busstrafiken är viktigare och fungerar bättre än tåget 

då bussen stannar på fler hållplatser längs med vägen. För att barn och 

ungdomar ska kunna ta sig själva till och från skolan på ett säkert sätt 

föreslås en cykelbana från centrum till skolan. Önskemål om att göra 

Hällnäs centrum mer promenadvänligt med promenadstråk i området 

framkom. Fotbollsplanen som idag ligger vid handelsträdgården 

föreslås flyttas närmare centrum. 

Industri
Områden för utveckling av industrin bör avsättas gärna i anslutning 

till befintliga industriområden. Även Avanäsheden pekas ut som ett 

lämpligt industriområde, eftersom det ligger nära väg 363. 

Kommentar
De förslag på nya bostadsområden som framkom under dialogmötet 

är bra potentiella utvecklingsområden, dock måste bland annat 

risken för översvämning och ras och skred ses över då vissa områden 

ligger nära älven. Genom att knyta samman kommunen med god 

kollektivtrafik kan bland annat service, arbete, handel och natur 

göras tillgängligare från orten. Hällnäs sanatorium är ett intressant 

område med historiskt värde som bör vara möjligt att utveckla. 

Turistnäringen är viktig för orten och att erbjuda närhet till naturen 

gör att turistnäringen kan expandera och därmed även handeln. 

Det är även viktigt att möjliggöra utveckling för de industrier och 

verksamheter som finns idag exempelvis handelsträdgården och 

sågen.

Diskussionsfrågor

-I vilka områden anser du det 
möjliga att bygga attraktiva 
bostäder eller fritidshus?

-Vad är ett attraktivt boende?

-Är det viktigt med bra kommuni-
kationer?

-Vad är bra?

-Vad kan bli bättre?
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Diskussionsfrågor

-I vilka områden anser du det möj-
liga att bygga attraktiva bostäder 
eller fritidshus?

-Vad är ett attraktivt boende?  
Attraktiv centralort? Attraktiv 
fritid?

-Gällande infrastruktur, näringsliv, 
handel, turism: Vad är bra? Vad 
kan bli bättre?

Dialogmöte Tvärålund
Datum: 2013-04-08
Plats: Tvärålunds bygdegård
Ca. 12 deltagare (samt kommunrepresentanter)

Dialogmötet i Tvärlund hade ett annat upplägg än de övriga dialogmöten som 
är redovisade tidigare i denna bilaga. På mötet deltog inga externa konsulter/
föreläsare utan enbart kommunrepresentanter och medborgare.

Möjliga områden för ny bebyggelse
Under mötet diskuterades lämpliga områden för bebyggelse, till exempel 

nämndes Östra vägen som lämpligt område för bostadshus och östra sidan 

av Storsjön samt Söderbäcksjsön som lämpliga områden för fritidshusbe-

byggelse. 

Nya boendeformer
Möjlighet till studentboende föreslogs i Tvärålund då det är inom pend-

lingsavstånd till Umeå. Det diskuterades även om att bereda möjligheter 

för äldre att flytta ut ur sina hus. 

Utveckling av rekreation- och fritidsmöjligheter
Tvärålunds friluftsområde med skid- och motionsspår föreslogs utökas till 

att bli ett fritidsområde, exempelvis genom att fisk planteras in i Mjösjön 

och cykelleder tas fram i området. Ramselekludden föreslås lyftas fram som 

utflyktsmål och utvecklas genom att till exempel utkikstorn och grillstugor 

byggs. 

För att utvecka turismen, föreslogs det bland annat att fiskevårdsområden 

upprättas, utökade satsningar på “Dammen” och utveckling av vandringsle-

der (till exempel vid skoterleder). 

Nuvarande bygdegård anses vara för liten för att kunna samordna större 

arrangemang, som t.ex. kulturträffar. En lokal med större utrymme önskas. 

Vidare lyftes funderingar kring bollhall, träningslokal och gym under mötet. 

Förbättrade kommunikationsmöjligheter
För att öka trafiksäkerheten föreslogs det att en gång- och cykelväg från 

centrum, mot Vindeln, till Östra vägen anläggs. Det togs upp att Nils 

Massvägen anses farlig för oskyddade trafikanter. 

En perrong med tågstopp anses som ett måste för att förbättra pendlings-

möjligheter och därigenom öka intresset för att bo i Tvärålund. 

Industri  och service 
Nuvarande läge av befintlig industriverksamhet och utvecklingsmöjlighet 

av nuvarande marker anses bra. Ett staket önskas runt industrihuset. 

Sedan Posten flyttade postkontoret till centralorten önskas någon typ av 

ersättning, till exempel en serviceinrättning där exempelvis matbutik, bank, 

post och drivmedel samlas på ett ställe. 

Tvärålund, Vindelns kommun.
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Diskussionsfrågor

-I vilka områden anser du det möj-
liga att bygga attraktiva bostäder 
eller fritidshus?

-Vad är ett attraktivt boende? 
 Attraktiv centralort? Attraktiv 
fritid?

-Gällande infrastruktur, näringsliv, 
handel, turism: Vad är bra? Vad 
kan bli bättre?

Dialogmöte Åmsele
Datum: 2013-06-04
Plats: Åmsele

Vid dialogmötet i Åmsele deltog inte några externa konsulter/föreläsare 
utan enbart kommunrepresentanter och medborgare.

Livskvalitet
Samtalen med Åmseleborna handlade om livskvalitet och att det är 

möjligt för en familj att leva på en lön om man bor i byn. Det är lätt att 

hitta hus då många är till salu. 

Förbättrade kommunikationsmöjligheter
För att förbättra resmöjligheter föreslogs bättre vägunderhåll, bättre 

kommunikationer och kollektivtrafik. Bättre gång- och cykelvägar 

önskas.  Översyn av hastighetsbegränsningar i byn diskuterades. 

Näringsliv
Det framkom att man värnar om de företag som finns på orten och ser 

turismen som en utvecklingsbar näring. 

Turism och fritid
Man har ett aktivt fiskevårdsområde och sportfisket är en betydelsefull 

attraktion i Åmsele med möjligheter att fiska både lax, öring och harr.

Naturstigen längs Åman med fiske och paddling borde rustas upp. 

Övrigt
Det anses att återvinningsstationen mitt i byn borde göras snyggare 

eller flyttas norr om Kraftsverksdammen eftersom man tycker att den 

förfular Åmsele.

Åmsele, Vindelns kommun.
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2Dialog med barn 
och ungdomar
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Dialogmöte med barn och ungdomar 
Dialogmöten har genomförts på fyra skolor i kommunen och 

på fritidscentrum i Vindelns tätort. De skolor som besöktes var 

Hällnäs skola F-5, Åmsele småbarnskola F-2, Älvbrinken i Vindeln 

F-5 och Renforsskolan 6-9. För att få en hanterbar storlek på 

elevgrupperna gjordes besöken i samband med elevråd då ett par 

elever från varje klass var med som representanter för sin klass. 

Som underlag för dialogmötena fanns ett antal frågeställningar som 

fungerade som diskussionsunderlag tillsammans med kartor över 

orten. Diskussionsunderlaget varierade efter elevernas ålder. På 

fritidscentrum var det mestadels gymnasieelever representerade, men 

även ett par högstadieelever, som diskuterade framtidsfrågor. 

Naturen är viktig
De flesta barn och unga vill bo i ett stort hus eller på en gård när 

de blir stora, för att ha nära till naturen och möjlighet till att ha 

djur. Många poängterar även att det är bra om det finns tillgång till 

billiga, små lägenheter för de som ska flytta hemifrån eller de äldre. 

De ungdomar på fritidscentrum som var på väg att flytta hemifrån 

ville däremot inte flytta till en lägenhet i Vindeln, eftersom de går 

gymnasiet i en annan kommun vill de hellre flytta närmare skolan.

Naturen är viktig för de flesta, som vill bo nära vattnet och skogen och 

ha möjlighet till naturnära aktiviteter som jakt, fiske, ridning och köra 

terrängfordon. Även lantkänslan är viktig för eleverna, att alla känner 

alla och att släktingar bor i närheten skapar trygghet. Alla är dessutom 

överens om att det skulle vara bra med fler barn i samma ålder, 

speciellt i byarna, där det mest bor äldre personer. 

Kulturmiljön pekas också ut som något att bevara och göra mer 

tillgänglig. Det framkom önskemål om ett historiskt museum och att 

det är trevligt att kunna se hur det såg ut förr i och med gamla hus och 

andra värdefulla kulturmiljöer. 

Sysselsättning
Skola och arbete är något som återkommer som en grundläggande 

förutsättning. För att eleverna ska kunna tänka sig att bo kvar eller flytta 

tillbaka är det viktigt att byaskolorna får finnas kvar och att det finns 

arbete. Eleverna i Åmsele menar att om deras skola och skolan i Hällnäs 

läggs ner kommer inte många att bli kvar i byn, eftersom det är för långt 

att åka buss till Vindeln. Eleverna på alla de besökta skolorna uttrycker 

tacksamhet för att de har en skola och menar att det är positivt att man 

kan gå högstadiet i Vindeln, även om de känner av nedskärningarna och 

nedläggningshoten.

Diskussionsfrågor

-Hur vill du bo? 

-Var vill du bo?

-Vad ska finnas där du bor?

-Hur vill du resa?

-Vad är det bästa med att bo 
där du bor?

-Vad är det sämsta med att 
bo där du bor?

-Hur ser du på Vindelns 
framtid?

Var vill du bo?2
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Aktiviteter
Det är en brist på fritidsaktiviteter för unga, speciellt i byarna och 

för de ungdomar som inte är intresserade av idrott. Eleverna kom 

med väldigt många förslag på nya aktiviteter, till exempel 4H-gård, 

dansskola, BMX-bana, spelhall/biljard/bowling, vandringsleder, 

bio, agility och ett större utbud av sporter. Dessutom menar de att 

simhallen är väldigt viktig, men den skulle behövas byggas ut och bli 

ett äventyrsbad. Buberget pekas också ut som viktigt när det gäller 

fritidsaktiviteter. Boende i byarna önskar fler fritidsaktiviteter, men 

är samtidigt villiga att i viss mån åka en bit för att få tillgång till vissa 

aktiviteter. Det är framförallt det låga befolkningsantalet som gör det 

svårt att anordna aktiviteter i byarna, men det går att lösa genom täta 

turtider med kollektiva transportmedel. 

Fritidsgården är viktigt för ungdomarna i Vindeln, om det hade 

varit öppet alla dagar hade ungdomarna varit där varje dag, speciellt 

under vintern då det inte finns något annat inomhusalternativ. 

Fritidscentrum är den enda mötesplatsen inomhus för ungdomar 

där det finns vuxna tillgängliga och när det inte är öppet huserar de i 

busstationen. 

Trygghet och säkerhet
För korta transporter, som till skolan eller kompisar, vill de flesta gå, 

cykla eller åka sparkcykel, men många elever känner sig otrygga när de 

ska transportera sig. De menar att cykelvägarna och övergångsställen 

i många fall är bristfälliga. Dessutom uttrycker de en önskan om 

att själv kunna ta sig till och från skolan eller kompisar, utan att 

föräldrarna behöver följa med. Detta skulle skapa en frihetskänsla 

för barnen. Framförallt saknas cykelvägar och trottoarer i byarna, 

men även i Vindelns tätort finns brister som övergångsstället över väg 

363 i närheten av Älvbrinksskolan. För långa transporter är de flesta 

inställda på att de är tvungna att åka bil, men många kan ändå tänka 

sig att ta tåg eller buss, men då krävs det fler avgångar än i dagsläget.

Trygghetsfaktorer som polis och sjukhus påpekas som viktigt även av 

barn och unga, de upplever att det finns få poliser i Vindeln och att det 

är viktigt med bra sjukvård. 

För att ungdomar ska kunna känna sig trygga och få känna frihet är 

det viktigt att kollektivtrafiken fungerar på ett önskvärt sätt. Att det är 

lätt att ta sig mellan hemmet och skolan eller fritidsaktiviteter för de 

som inte har gång- eller cykelavstånd. Detta är extra viktigt för de som 

bor utanför Vindelns tätort och vill ta del av den service som finns där. 
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Kommentar
Om barn och unga får en trygg och positiv uppväxt i Vindelns 

kommun kommer det att leda till ökade chanser att de stannar kvar 

eller flyttar tillbaka efter avslutade studier. Många av de barn och 

unga som var med på dialogmötena skulle vilja att deras framtida 

barn ska växa upp i Vindeln och det är något att ta till vara på.

Av de olika aktiviteterna som eleverna föreslog kan man tänka 

sig att göra en mötesplats för unga där man samlar olika slags 

aktiviteter som BMX, agility och ungdomsgård intill idrottshallen, 

så unga med olika intressen kan samlas vid en gemensam punkt. En 

mötesplats för natur- och kulturintresserade skulle kunna vara vid 

kvarnområdet. Det är även viktigt att ta tillvara på de uppskattade 

aktiviteterna som badhuset och Buberget, och öka tillgängligheten 

genom bussturer och utökade öppettider. En 4H-gård kan man 

tänka sig att anlägga i samarbete med en lokal bonde relativt 

nära Vindelns tätort, intresset för djur och natur är stort i Vindeln. 

Tillgänglighetsfrågan är högst aktuell eftersom det är många som 

är beredda att åka en bit till fritidsaktiviteter och då är det viktigt 

med väl fungerande kollektivtrafik. Dessutom är säkerheten och 

därmed tryggheten för barn och unga av stor vikt i planeringen av 

det framtida Vindeln. Dessa förslag från barn och unga i Vindeln 

är varken storartade eller väldigt kostsamma, snarare realistiska 

önskemål och framförallt viktigt att ta till sig av.




