Många har tyckt till om gågatan i Lycksele
För att fånga in allmänhetens syn på förslaget att omvandla gågatan i Lycksele till ett
gångfartsområde har en webbenkät genomförts. Frågan har väckt stort engagemang och
1 201 svar har skickats in.
Av de 1 201 svar som skickats in står kvinnor för 54,5
procent av dessa. 84,5 procent av de svarande är i
åldern 21-65 år.
Enkäten innehöll nio frågeställningar med
svaralternativ på en sjugradig skala – från 1
(instämmer inte) till 6 (instämmer helt) samt vet ej.

Frågeställningar och resultat:
En omvandling av gågatan till ett gångfartsområde bidrar till…
ett mer attraktivt centrum
att underlätta för mig som konsument att handla lokalt
ökad tillgänglighet i centrum
att skapa en centrummiljö där jag trivs och vill vistas i
att skapa förutsättningar för umgänge och spontana möten
försämrad trafiksäkerhet för gående och oskyddade trafikanter
ökad otrygghet för mig själv eller någon i min närhet
ökat buller
försämrad luftmiljö

Instämmer inte (%)
63,7
65
55,9
65,6
65
8,6
17,7
8,3
12

Instämmer helt (%)
15,2
14,2
16,2
13,8
13,4
61,2
48,8
59,5
56,5

Den 19 december beslutar kommunfullmäktige om gågatan ska bli ett gångfartområde, där bilar får
framföras på de gåendes villkor.
- Resultatet av enkäten kommer att ingå i fullmäktiges beslutsunderlag men ska även användas i det
fortsatta arbetet med centrumutveckling, säger Olli Joenväärä, tillförordnad kommunchef i Lycksele
kommun.

Kommunen arbetar aktivt med centrumutveckling
Parallellt med ärendet om gågatan pågår även en process kring en centrumutvecklingsplan för den
fysiska miljön och en trafikstrategi. Lycksele kommun arbetar aktivt med frågor som handel, flöden
och centrumutveckling för att försöka minska den negativa trenden.
I november beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget och föreslår att fullmäktige ska
besluta om ett tillfälligt öppnande av gågatan för biltrafik. Bakgrunden är att Lycksele handel och
Företagarna Lycksele uttryckt ett behov av att öka tillgängligheten till butikerna i centrum. Det finns
en förhoppning att detta ska öka genomströmningen av människor och på så vis stimulera
centrumhandeln.
Om fullmäktige går på kommunstyrelsens linje innebär det att den tillfälliga öppningen börjar gälla
snarast, det vill säga så fort gågatan ställts i ordning för gångfartstrafik. Testperioden pågår sedan
fram till sommaren. Det blir Lycksele kommuns verksamhetsområde teknik som i så fall ska verkställa
beslutet, genomföra trafikmätningar för att bedöma trafikflödet i centrum. Verksamhetsområdet
myndighet ansvarar för att utvärdera testperioden inför antagandet av en ny detaljplan.
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